
De lessen die wij, op basis van hun ervaringen, in elk geval kunnen trekken zijn: 

e  Goede uitleg voor studenten over het waarom en het hoe van feedback is cruciaal. Alleen 
als je studenten uitlegt wáárom je hen peer feedback laat geven, wat zij er aan hebben en op 
welke wijze zij het meest effectief feedback kunnen geven en ontvangen is, zullen ze het ook 
serieus gaan doen. 

e Je moet het peerfeedbackproces integreren in je cursus, anders is het niet effectief.
e  Jong geleerd, oud gedaan: investeer vroeg in je curriculum om studenten de kneepjes van 

de peerfeedback aan te leren. Daar hebben zij, en jij als docent, de rest van de bachelor/
master veel profijt van. 

e  De gegeven feedback onderling laten bediscussiëren is enorm waardevol. Reserveer hier tijd 
voor in je werkcolleges, zodat studenten dit online of (beter nog) offline kunnen doen. 

e  Als studenten ruimte krijgen om hun gegeven feedback verder te bespreken middels een 
discussie werkt dit dieper leren in de hand. 

INTERVIEW  
Ervaringen van docenten  
met peer feedback

In het project “Diep leren door Online Peerfeedback” hebben docenten deelgenomen 

met zeer diverse cursussen. Om inzicht te geven in het docentproces, zetten we nu drie 

docenten in de spotlights wier cursussen erg uiteenlopen in opdrachten, omvang of 

inzet van tools. 



PROFIEL  
André van der Velden
Departement: Media & Cultuurwetenschappen
Niveau studenten: Eerstejaars bachelor
Groepsgrootte: medium >20
Gebruikte tool: Blackboard

Hoe heb je de peerfeedback  
in de cursus vormgegeven? 

1.  (Werk)college: Ik geef een introductie over de 
opdracht en het hoe en waarom van peerfeedback.

2.  Werkcollege: Alle studenten oefenen door feedback 
te geven op een oud, zeer slecht stuk van een aantal 
jaar geleden. Zo krijgt zelfs de zwakste student een 
succeservaring. 

3. Online: Inleveren van eigen stuk (op Blackboard).
4.  Online: Studenten moeten online peer feedback 

geven. Dit vindt plaats in deelgroepjes, niet anoniem. 
Eventuele vragen stellen n.a.v. de feedback gaat ook 
online. 

5.  Werkcollege: Ik geef generieke feedback op een deel 
(ca. 20%) van de stukken die de studenten hebben 
ingeleverd. 

6.  Werkcollege: De studenten krijgen nog een half 
werkcollege de tijd om hun ontvangen feedback 
face-to-face te bespreken met hun peers. 

7.  Online: studenten verwerken de ontvangen en be-
sproken feedback in een eindversie (waarbij ze ook 
ter inspiratie gebruik kunnen maken van een rubric). 
De eindversie wordt ingeleverd en door de docent 
beoordeeld. 

Wat is je ervaring met het  
organiseren van de peer feedback? 

Ik gebruik Blackboard om studenten in kleine deelgroepjes 
aan elkaar te koppelen. Dit werkt goed voor het geven van 
peer feedback en in principe om daarna op de feedback te 
kunnen reageren.

Wat is je ervaring tussen de feedback  
online versus de feedback face-to-face? 

De discussie online over de ontvangen peer feedback heb 
ik vrijgelaten. Dit betekende concreet dat enkele student-
en nog op en neer online vragen stelden over de feedback. 
Toch merkte ik dat het ook nog veel winst opleverde om ze 
nog een kwartier de tijd te geven tijdens een werkcollege 
om de laatste vragen face-to-face te stellen. Dan kom je 
sneller tot een diepere discussie. 

Wat vonden de studenten ervan? 
Eerstejaars studenten vinden het in het begin lastig, maar 
vinden het fijn om te leren dat “niemand iets stoms kan 
zeggen”. Ik leer hen dat peer feedback in het hart van de 
academische gemeenschap zit: stukken delen, ideeën 
delen, feedback en kritiek geven. Uiteinde lijk lijken eerste-
jaars zelfs vrijer om hun mening te geven dan studenten 
later in hun studie. 

Interessant is ook dat internationale studenten meer  
moeite hebben met peer feedback. Zij voelen zichzelf 
doorgaans nog niet competent genoeg om feedback te 
geven en verwachten ook weinig zinvolle opmerkingen van 
hun peers. Alleen de docent is in hun ogen degene die met 
expertise feedback kan geven. Ze voelen zich daarnaast 
erg ongemakkelijk om hun werk aan peers te laten zien. 
Het is goed om je hier als docent bewust van te zijn. 

Heb je tips voor docenten die  
peerfeedback willen inzetten? 

 —  Zorg voor een sterke integratie van peer feedback in 
je cursus. Je moet er tijd voor inruimen en er gewicht 
aan toekennen, zodat studenten het serieus nemen. 

 —  Goede introductie van het hoe en waarom van peer 
feedback aan het begin van de cursus is cruciaal 
voor hoe studenten ermee om gaan. Een positieve 
sfeer in het werkcollege is van groot belang, student-
en moeten zich vrij voelen in hoe ze zich uiten. 

 —  Als je peerfeedback goed in je cursus integreert, 
merk je dat de kwaliteit van het schrijfwerk omhoog 
gaat, de schrijfopdracht serieuzer wordt genomen, 
dat er een betere dialoog wordt gevoerd tussen de stu-
denten en studenten bewuster om gaan met de beoor-
delingscriteria, omdat ze die ook beter begrij pen. Dit 
resulteert in een dieper leren van studenten en hogere 
cijfers: het gemiddelde cijfer voor de schrijfopdracht 
in mijn cursus ging met 0.9 punt omhoog. Iets wat ik 
zelf niet voor mogelijk had gehouden.

 —  Wanneer je in jaar 1 het peerfeedbackproces goed 
uitlegt en echt rigoreus aanpakt, heb je winst voor 
de hele opleiding. Maar denk wel goed na over HOE 
je peerfeedback inzet in de verschillende cursussen. 
Het moet geen trucje worden, dat hebben studenten 
snel door. Breng dus variatie aan in de manier waarop 
peer feedback wordt toe gepast. In het 2e jaar deel 
ik bijvoorbeeld de groepen in op basis van ambitie-
niveau. Vanuit studentperspectief werkt dat goed 
waarbij ook de minder ambitieuzen toch wat extra 
blijken te worden geprikkeld. 

Als je peerfeedback goed in je cursus  
integreert, merk je dat de kwaliteit van 
het schrijfwerk stukken beter wordt.  
Het gemiddelde cijfer in mijn cursus ging 
met 0.9 punt omhoog.



Hoe heb je de peerfeedback  
in de cursus vormgegeven? 

1.  Werkcollege: Ik geef een presentatie over peerfeed-
back. Waarom we het doen, wat we verwachten en 
hoe ze feedback moeten geven. Ik deel ook een fact-
sheet uit met wat achtergrondinformatie en met do’s 
en dont’s.

2.  Online: Studenten moeten een miniscriptie upload-
en in Peergrade. 

3.  Online: Peergrade wijst studenten at random een 
tweetal miniscripties toe om te beoordelen. Per 
miniscriptie geven ze peer feedback via het beant-
woorden van ongeveer 40 vragen. Deze feedback is 
anoniem. 

4.  Werkcollege: In een werkcollege krijgen studenten 
de tijd om de ontvangen feedback door te nemen en 
erop te reageren. Dit gebeurt online. Zodat studenten 
in die tijd direct een anonieme discussie aan kunnen 
gaan. Aan het eind van het werkcollege stellen ze een 
“verbeterplan” op, dat bij de docent wordt ingediend.

5.  Online: Studenten verwerken de peer feedback in 
een eindversie (waarbij ze ook ter inspiratie gebruik 
kunnen maken van een rubric). De eindversie wordt 
ingeleverd en door de docent beoordeeld. 

Wat is je ervaring met het  
organiseren van de peer feedback? 

In grote cursussen is het simpelweg niet mogelijk om 
goede feedback vanuit de docent te geven op allerlei tus-
senproducten. Daarnaast was het organiseren van peer 
feedback vroeger een enorm logistiek gedoe. De komst 
van Peergrade heeft geholpen om een hoop van die logis-
tiek weg te nemen. Hoewel je studenten in Peergrade niet 
van te voren kan koppelen, kan je er verder wel makkelijk 
voor zorgen dat iedereen genoeg feedback krijgt. Zelfs als 
ze het na de deadline indienen. Studenten krijgen bij het 
geven van peerfeedback namelijk het stuk toegestuurd 
(anoniem of niet-anoniem) dat op dat moment nog het 
minste aan anderen is toegewezen. Daarnaast blijf je via 
Peergrade goed op de hoogte van mensen die te laat in-
leveren. Dat is vaak een bottleneck in het peerfeedback-
proces, maar dat is met deze opzet dus geen probleem. 

Wat is je ervaring tussen de feedback  
online versus de feedback face-to-face? 

De online discussie ging goed. Maar je moet er dus wel tijd 
voor inruimen, zo’n discussie werkt niet goed a-synchroon. 
Mijn ervaring is dat het alleen goed werkt als alle student-
en er tegelijkertijd tijd voor krijgen. In een apart werkcol-
lege werkt dat heel efficiënt 

Wat vonden de studenten ervan? 
Studenten vonden zowel het geven van peer feedback, als 
het grondig doornemen van de feedback die ze ontvingen, 
heel nuttig. Ze vonden het fijn dat het anoniem was. Maar 
ze merkten wel op dat het hen veel tijd kostte. Toch waren 
ze uiteindelijk heel blij met alle feedback die ze kregen en 
dat ze daarmee hun eigen verslag konden verbeteren. 

Daarnaast merk je dat ze de procedure van peerfeedback 
goed geïnternaliseerd hebben, want de studenten die deze 
wijze van peerfeedback in het 1e en 2e jaar hebben gehad,  
passen dezelfde regels ook toe in andere vakken die ze 
later volgen. 

Heb je tips voor docenten die  
peerfeedback willen inzetten? 

 —  Als je een grote cursus hebt, gebruik dan Peergrade 
om peerfeedback vorm te geven. Het is makkelijk 
in gebruik en het scheelt heel veel administratieve 
rompslomp. Ideaal voor grote groepen.

 —  Jong geleerd, oud gedaan: Als je studenten in het 
eerste jaar goede uitleg geeft, heb je daar de hele 
opleiding profijt van. 

 —  Vertel studenten dat zij de doelgroep zijn van de 
miniscriptie : als ze bij het geven van peer feedback 
iets in die miniscriptie niet snappen, is dat niet 
“dom”. Het is waardevolle feedback voor de schrijver 
als je aangeeft dat je iets niet snapt.

 —  In mijn cursussen krijgen studenten peer feedback 
van 2 medestudenten. De kwaliteit van de feedback 
kan uiteenlopen. Ik benadruk altijd dat je, ook bij lov-
ende feedback, kritisch moet blijven en moet nagaan 
of bepaalde onderdelen in je miniscriptie wellicht 
beter kunnen. 

Studenten die te laat inleveren is met 
peer feedback altijd een enorm gedoe. 
Met Peergrade is dat gemakkelijk op te 
lossen. 

PROFIEL  
Karlijn Gielen
Departement: Biologie
Niveau studenten: Eerste en tweedejaars 
Bachelor
Groepsgrootte: groot >120
Gebruikte tool: Peergrade



Hoe heb je de peerfeedback  
in de cursus vormgegeven? 

Onze studenten moeten een journalistieke opdracht 
schrijven (over schrijverschap in eco nomische context) 
in de stijl van De Correspondent. De peerfeedback in de 
cursus verloopt langs een soort ketting van online en live 
elementen. 
Online: Eerst lezen ze twee stukken van De Correspondent, 
ter voorbereiding van een college. 
Werkcollege: Studenten analyseren in dat college hoe 
de stukken worden opgebouwd en ontdekken genreken-
merken die ze zelf kunnen gebruiken in hun eigen artikel. 
De docenten zijn hier moderator. Aan het eind stellen de 
studenten een lijst opmet kenmerken en aandachtspunt-
en die ze zelf kunnen gebruiken voor hun schrijven. Daarna 
delen we de handout over goed peerfeedback geven uit en 
leggen we het proces uit. 
Online: Studenten schrijven vervolgens hun eerste prakti-
jkgerichte onderzoeksplan en worden binnen Feedback-
fruits in groepjes van 4 ingedeeld. In die groepjes geven 
studenten elkaar peerfeedback op basis van de eerder 
opgestelde aandachtspunten (de genrekenmerken). Met 
die aandachtspunten voorkom je dat de feedback op het 
niveau van ‘komma’s en punten’ blijft steken. Alle overkoe-
pelende feedbackopmerkingen worden met de hele groep 
gedeeld. 
Online: Ook tweede versie werd voorzien van online peer-
feedback.  
Werkcollege: Daarna besteden we een werkcollege aan  
de gegeven peerfeedback, waarin studenten discussiëren 
en wij als docenten rondlopen. Dat zijn hele leuke werkcol-
leges met veel spontane discussies met vragen als: ‘Waar-
om heb je dit juist op deze manier aangepakt?’ of ‘Spreekt 
je stuk wel voldoende aan als je zo opent?’ 

Wat is je ervaring met het  
organiseren van de peer feedback? 

Feedbackfruits gebruikt een feed zoals Facebook. We 
merken dat de studenten niet te veel op die algemene feed 
moeten posten, want studenten worden moedeloos van 
het bijhouden van alle informatie die daarop staat. Je moet 
dus duidelijk aangeven wat je teruggeeft in kleine groepjes 
en wat je doorpost naar de hele groep. 

Wat is je ervaring tussen de feedback  
online versus de feedback face-to-face? 

Het is goed om te realiseren dat online feedback een heel 
andere functie vervult dan face- to-face-feedback. Online 
kun je goed kijken naar elkaars werk, zeker als het om de 

eerste kleine opmerkingen gaat. Maar ons werk als docent 
bestaat er daarnaast uit studenten te leren over tekst 
te discussiëren. En die discussie online voeren op hoog 
niveau, is haast niet mogelijk. Dat collectieve proces werkt 
niet via het scherm, maar daar moet je fysiek voor gaan 
zitten. In ons geval doen we dat face-to-face tijdens een 
werkcollege. 

Wat vonden de studenten ervan? 
 —  Van studenten krijgen we terug dat ze, via de peer 

feedback, meer nadenken over het schrijven van het 
onderzoeksplan. 

 —  Studenten gaan veel bewuster om met het schrijf-
proces. Ook de door henzelf opgestelde aandachts-
punten helpen daarbij.

 —  De laatste keer dat we deze werkvorm inzetten, 
kregen we van studenten terug dat er te veel tus-
sentijdse deadlines waren. Hoewel het steeds om 
kleine opdrachten ging (zoals: discussieer over de 
gegeven feedback), kwam dat toch te hard als een 
opgelegde tijdsindeling over. Door zo’n taak een 
deadline te geven, wordt de discussie een ‘pro duct’ 
dat studenten moeten opleveren en niet deel van het 
proces. Daarom hebben we die druk er in een later 
jaar afgehaald. 

Heb je tips voor docenten die  
peerfeedback willen inzetten? 

 —  Als je peerfeedback belangrijk maakt, heb je als  
docent ook een ‘morele plicht’ om jouw eigen  
docentfeedback systematischer aan te pakken:  
ook jij moet dan de rubric gebruiken die de student-
en hebben gebruikt. Houd dat in je achterhoofd. 

 —  Hoewel de studenten goede discussies hebben 
gevoerd en hun stukken duidelijk gegroeid zijn door 
dit proces, raken studenten niet echt overtuigd 
van het dieper leren. Wellicht heeft dat ook met de 
praktijkgerichtheid van deze specifieke opdracht te 
maken Men is wel erg blij met de opmerkingen op 
het eigen stuk, maar het is moeilijk om de studenten 
in te laten zien dat zij ook feedback geven om ervan 
te leren. 

 —  Deze opzet maakt wel dat studenten echt gaan her-
schrijven: tussentijds komt er ’een enorme bak aan 
feedback over hen heen. Aan het eind van de rit heb-
ben ze veel beter geleerd over hoe te schrijven, hoe 
te structureren en hoe je je stuk op een lezerspubliek 
kunt afstemmen. 

PROFIEL  
Laurens Dam
Departement: Talen, Literatuur en  
Communicatie
Niveau studenten: Master
Groepsgrootte: klein <20
Gebruikte tool: FeedbackFruits

Ons vak bestaat uit tekstdiscussie. Die 
discussie online op hoog niveau voeren is 
haast niet mogelijk. Dat collectieve proces 
werkt niet via tekst, daar moet je fysiek 
voor bij elkaar gaan zitten. 


