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Voorbeeld peerfeedback



Waarom peerfeedback inzetten?

• Peerfeedback kan docentfeedback vervangen

• Zelfde effect op leerprestaties

Voordelen

• Het scheelt de docent tijd

• Je kunt het regelmatig inzetten

• Meer ‘maatwerk’ dan holistische feedback 



Voordelen voor de leerlingen

• Leert verbeterpunten te zien en constructieve 

suggesties te doen

• Gaat zelf ook kritischer naar het eigen werk kijken

• Leert zelfstandiger te werken en dus minder 

afhankelijk zijn van de docent als expert

• Zal op den duur meer zelfvertrouwen hebben

• Ontwikkelt vaardigheden die hij/zij later (in het 

beroepenveld) kan inzetten



Waarom werkt peerfeedback vaak beter?

• Leerlingen begrijpen elkaars feedback(taal) vaak 

beter dan docentenfeedback en ze maken er meestal 

sneller gebruik van. 

• Omdat de peer niet de expert is, is er meer ruimte 

voor inhoudelijke discussie over de feedback -> leidt 

tot dieper leren.



Drempels om ermee te beginnen

● Sociale processen kunnen een rol spelen 

Tip laat het feedbackproces anoniem verlopen

● Leerlingen vinden het de taak van docenten

Tip bespreek wat ze ervan kunnen leren

● Leerlingen denken dat ze het niet kunnen

Tip zorg voor een goede begeleiding en training



Onderzoek naar Peerfeedback bij schrijfonderwijs
(Bron: Levende Talen Magazine nr. 3, 2020)

Onderzoeksvraag:

Kunnen leerlingen meer en betere feedback 
geven als zij over deze aspecten geïnstrueerd 
zijn in de lessen Nederlands?

Leidt de verwerking van de feedback van 
leerlingen tot betere teksten?





Interventie

Feedbackinstructie tussen voor en nameting

Les 1. Focus op structuur, inhoud en taalgebruik

Les 2. Focus op het verwoorden van de feedback 

Les 3. Focus op het verwerken van de feedback







Instructie peerfeedback

• Maak het specifiek: 

“Geef elkaar feedback op de het niveau van de woordenschat. 

Let daarbij speciaal op stopwoordjes/populair taalgebruik, .....”

• Modelling: doe het als docent voor en geef leerlingen taal 

waarmee ze feedback kunnen geven (scaffolding)

• Laat de feedback vastleggen zodat er later naar progressie 

gekeken kan worden.



Moet de docent 
ALLES beoordelen?  



Moet de DOCENT
alles beoordelen?  







Feed-
back-
legenda



Energiebesparende opties én alvast 
een ‘neus voor kwaliteit’ ontwikkelen

• Eén werk centraal bespreken

• Reflecteren op één ‘superuitwerking’ (duo’s/of 

viertallen (placemat))

• Beoordelen op één deelaspect





Energiebesparende opties 

3 vragen

Tijdens bekijken van werk een nummer plaatsen bij 
iets waarover een leerling na moet denken.

Onder het werk een vraag over dit nummer met 
ruimte om te antwoorden.

In totaal 3x

10-15 minuten voor de leerling om de vragen te 
beantwoorden



Energiebesparende opties 

Feedback op stroken

Schrijf de globale feedback bij ieder werk op een los 
strookje. Leerlingen (groep van vier) krijgen hun werk 
terug met de feedback op losse stroken

Groep moet beslissen welke strook bij welk product 
hoort

Voordeel: leerlingen leren verschillen in kwaliteit 
zien





Tips om de kwaliteit van de peerfeedback monitoren 

• Laat de feedback noteren op losse Post-Its en laat deze op het 

werk plakken.

• Scan de Post-Its en haal er een aantal uit met feedback van 

verschillende kwaliteit.

• Bespreek met de leerlingen welke feedback helpt en welke 

niet.

• Laat leerlingen evt. de Post-Its sorteren op bruikbaarheid.

• Besteed voldoende aandacht aan het herformuleren van de 

feedback



Peerfeedback feedback organiseren

Snelle vormen:

• Intermezzo: zet de beoordelingscriteria op het bord. leerlingen 

kiezen er één. 

• Ze zoeken  twee andere leerlingen op en vragen feedback

• Vraagtekens plaatsen: leerlingen bekijken elkaars werk en 

plaatsen er 2 of 3 vraagtekens in: is dat wel zo? Weet je nog een 

andere manier? Toelichting. Werk gaat terug en leerling vult 

aan



Peerfeedback organiseren: de ‘nakijkmachine’

• Leerlingen als een groep ‘specialisten’ laten focussen 

op specifieke criteria.

• Leerlingen een rangorde laten maken van 

eindproducten (in groepen van 4 of met de hele klas)

• Het werk door leerlingen laten ‘ranken’ t.o.v. twee  

ankerpunten (d.w.z. een voorbeeld van een ‘matig’ en 

een ‘goed’ gemaakt werk) 



Feedbacklegenda als hulpmiddel







Selfassessment/zelfregulatie

Laat leerlingen na het maken van een opdracht 

aangeven op welke punten zij (peer)feedback willen 

ontvangen.



Voorbeeld Frans Prepablog in16 Stappen

( artikel LTM Vakdidactisch onderzoek. Artikel Astrid Eelkema en Jos de Ridder)

Voor het schrijven 

1. opdracht  2. leerdoelen  3. rubric 4. persoonlijke doelen 5. bouwplan 

Na het schrijven 

6. hardop lezen 7. gegeven leervragen 8. gegeven algemene aandachtspunten 

9. proeflezen (begin eind van de tekst)  

Feedback

10. Peerfeedback 11. docentfeedback op versie 1 12. zelfcorrectie in andere 

kleur 

Na teruggave van versie 2: vooruitblik 

13. Advies opnemen in persoonlijke checklist, 14. zelfcorrectie en duo 15. 

aanvulling persoonlijke checklist 16. alle versies in schrijfmap of 

schrijfportfolio  



Information becomes feedback only 
when students act on it to improve 
work or learning strategies.

(O’Donovan, Rust, and Price 2016).


