
-Bereid - 
JE EIGEN DIGITALE 

PEERFEEDBACK

   Ingrediënten
Een duidelijke opdracht of andere 
onderwijsactiviteit, met (indien gewenst) 
vooraf gedefinieerde doelen, criteria en 
normen.

Eventueel: een keuze voor (een deel van) 
een opdracht/activiteit, waar studenten 
vaak problemen mee hebben.

Exemplars: voorbeelden van minder of 
meer geslaagde (delen van) opdrachten/
activiteiten. 

Een workshop/powerpoint over het  
belang van peerfeedback.

Een digitaal peerfeedbacksysteem.  

  Bereidingswijze
Laat je studenten de exemplars vergelijken 
en kom tot concrete succescriteria. Laat 
studenten benoemen waarom ze de ene 
exemplar beter vinden dan de andere.

Vul het peer-feedback systeem met de 
succescriteria.

Bepaal in overleg met de studenten de 
gedragsregels voor peer-feedback

Laat studenten de peerfeedbackopdracht 
uitvoeren. Zorg dat hun feedback voldoet 
aan de criteria ‘tijdig, concreet en helpend’.

Kijk met de groepen vooruit naar het 
verwerken van de feedback en ga met hen 
in gesprek over de ontvangen feedback. 

  Serveertips
Overtuig je studenten ervan dat  
niemand leert van vage positieve 
feedback. 

Werk met hele concrete succescriteria

Focus op feed-up, feedback én feed-
forward.

Stel het peerfeedbacksysteem zo 
in (indien mogelijk) dat studenten 
uiteindelijk ook hun eigen werk reviewen.

Peerfeedback is waardevol maar  
intensief. Houd het proces en de timing 
scherp in de gaten. 

Stimuleer reflectie en (online en  
face-to-face) interactie over gegeven  
en ontvangen feedback.
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Formatieve 
(peer)feedback 
is essentieel voor 
het ontwikkelen 
van complexe 
vaardigheden

Voordelen van digitale 
peerfeedback

Tijdigheid: just-in-time feedback

Eerlijkheid: eerlijk verdeelde feedback

Anonimiteit: studenten waarderen  
 mogelijkheid van anonimiteit

Logistiek: soepele organisatie van peerfeedback

Scaffolding: ondersteunen van de kwaliteit  
 van de peerfeedback

Dieper leren: zelfregulatie, metacognitie,  
 leerprestaties

Less is more: minder geschreven summatieve 
 feedback nodig van docenten

Ben je of ga je ook aan  
de slag met digitale 
peerfeedback?
Laat het ons weten, we blijven  
graag met je in gesprek!  
docentprofessionalisering@versnellingsplan.nl 

docentprofessionalisering

Smaakt dit naar meer? 
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