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Peer assessment in het hoger onderwijs:  
Perceptie van studenten en kwantitatieve content analyse  
van hun schriftelijke en mondelinge peer feedback 
 
 

1. Inleiding 

Deze masterproef behandelt het thema peer assessment in het hoger onderwijs. Er werd onderzoek 

gevoerd naar de inhoud van peer assessment en peer feedback in een authenthieke 

onderwijskundige setting aan de Universiteit Gent. Deze studie vond plaats doorheen het 

opleidingsonderdeel ‘Didactiek Gezondheidswetenschappen’ in het groter geheel van de Specifieke 

Lerarenopleiding. Studenten hebben in groepjes een wiki ontworpen en beoordeelden elkaar op het 

samenwerkingsproces (intra-groep), het uitgewerkte product (inter-groep) en hun 

presentatievaardigheden (inter-groep). Deze beoordelingen werden verrijkt door het formuleren van 

feedback aan medestudenten (i.e. peer feedback). Daarnaast werden ook de ervaringen van 

studenten in verband met deze evaluatie- en werkvorm in kaart gebracht aan de hand van 

vragenlijstenonderzoek en focusgroepen. Allereerst wordt een overzicht van belangrijk en relevant 

wetenschappelijk onderzoek geboden, om daarna de probleemstelling en onderzoeksvragen te 

formuleren.  

1.1 Literatuurstudie 

1.1.1 Shift in onderwijscultuur 

Studentenbetrokkenheid bij Peer Assessment (PA) is een wereldwijd fenomeen geworden volgens 

Falchikov (2000). Dit is het resultaat van een vernieuwde interesse in deze werk- en evaluatievorm 

(Topping, 2009) die opgewekt werd door de overgang van een testcultuur naar een 

assessmentcultuur (Birenbaum, 1996). De testcultuur houdt een sterke scheiding in tussen instructie 

en evaluatie, waardoor de leerling als een passieve participant deelneemt aan het leerproces. Het 

meten van kennis en het toekennen van scores staat centraal, met als gevolg een sterke nadruk op 

het toebedelen van certificaten (Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999). De nieuwe assessmentcultuur 

staat echter garant voor de integratie van instructie en evaluatie. De leerling wordt beschouwd als 

een actieve, reflectieve en samenwerkende persoon die zich engageert in continue dialoog en 

verantwoordelijk is voor het eigen leren. Assessment biedt mogelijkheden om authentieke situaties 

in leermomenten op te nemen, waardoor de vooruitgang van studenten gemeten kan worden in 

plaats van hun feitelijke kennis op een bepaald moment (Dochy et al.,  1999).   
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 Gardner (2006) verwoordde deze shift in onderwijscultuur als de overgang van “assessment 

of learning” naar “assessment for learning”. Nieuwe assessmentvormen baseren zich namelijk op 

actief leren, geïndividualiseerde instructie en een professionele opvatting van onderwijzen (Dochy & 

Struyven, 2002). De actieve betrokkenheid van zowel studenten als docenten hierbij is essentieel. 

Integratie van leren, instructie en toetsing wordt de na te streven standaard (Dochy & Struyven, 

2002). Zo hebben Dochy en Struyven (2002) vijf voorwaarden opgesteld om van assessment te 

kunnen spreken: (1) nadruk op kennisconstructie, (2) focus op zowel kennen (basiskennis)als kunnen 

(vaardigheden toepassen), (3) gebruik van authentieke contexten, (4) actieve betrokkenheid van 

leerlingen bij de evaluatieprocedures en (5) integratie van toetsen in het leer- en instructieproces. 

Zowel Dochy en Struyven (2002) als Sluijsmans, Dochy en Moerkerke (1998) vermelden dat de 

alternatieve vormen van asssessment de overgang van een leerkrachtgerichte naar een 

studentgecentreerde benadering kunnen versnellen. Deze verandering zal er voor zorgen dat een 

shift gemaakt wordt (1) van enkel summatieve naar formatieve én summatieve evaluatie, (2) van 

externe naar interne beoordeling, (3) van norm-gebaseerde naar criterium-gebaseerde evaluatie en 

(4) van assessment van het product naar assessment van het proces (Sluijsmans, Dochy, & 

Moerkerke, 1998).  

 Deze evolutie sluit ook aan bij de onderwijskundige doelstelling om studenten tot 

zelfregulerende levenslang lerenden op te leiden (Strijbos, Pat-el, & Narciss, 2010). Topping (1998) 

linkt de nieuwe assessmentvormen aan sociaal-constructivistische leertheorieën (cfr. Vygotsky), waar 

communicatie en sociale vaardigheden centraal staan, maar ook aan de cognitivistische ideeën van 

Piaget. Filosofieën zoals actief leren, andragogie en sociaal-constructivisme worden gelinkt aan 

(peer) assessment (Falchikov & Goldfinch, 2000).  

 

1.1.2 Peer assessment  

1.1.2.1 Omschrijving 
Er worden veel vormen van assessment onderscheiden, waarvan peer assessment er één is (Dochy & 

Struyven, 2002). Peer assessment (PA) wordt door Topping (1998, p. 250) gedefinieerd als “an 

arrangement in which individuals consider the amount, level, value, worth, quality, or success of the 

products or outcomes of learning of peers of similar status.” Bovenstaande definitie wordt uitgebreid 

door de volgende omschrijving van Strijbos en Sluijsmans (2010, p. 266): “Peer assessment is an 

educational arrangement where students judge a peer’s performance quantitatively, by providing a 

peer with scores or grades, and/or qualitatively, by providing the peer with written or oral feedback.” 

Daarnaast omschrijft Falchikov (1995) PA als een proces waarin groepen of individuen hun peers 

beoordelen. Dit kan gebaseerd zijn op onderhandeling over de assessmentcriteria of het kan gebruik 

maken van verschillende scoringsinstrumenten en checklisten. Tenslotte vatten Dochy en Struyven 
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(2002, p. 39) peer assessment samen als een proces waarbij studenten medestudenten evalueren, al 

of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. 

In de praktijk kunnen peer assessment-activiteiten echter verschillen op diverse vlakken. Zo 

kan het product of de output dat beoordeeld wordt zowel een schrijfopdracht als een portfolio, een 

mondelinge presentatie of andere vaardigheden zijn (Topping, 1998, 2003 en 2009). Zoals enkele 

definities suggereren kan peer assessment het beoordelen, in de betekenis van cijfers toekennen, 

inhouden of ook het geven van feedback omvatten. Dit onderscheid kan gekaderd worden in de 

betekenis van formatieve en summatieve evaluatie, waarop verder in deze literatuurstudie wordt 

ingegaan. De richting waarin PA wordt uitgevoerd, kan ook variëren bijvoorbeeld van 

éénrichtingsverkeer naar reciproque (Topping, 1998, 2003 en 2009). Daarnaast kunnen PA praktijken 

verschillen op vlak van de samenstelling van participanten (individueel, duo, groep), het niveau van 

de assessor of assessee, de inplanning in ruimte en tijd of de vooropgestelde doelen (bv. cognitief of 

metacognitief). Om al deze verschillen in kaart te brengen, werd een typologie bestaande uit 17 

variabelen ontworpen door Topping (1998, p. 252), waarop vele auteurs zich sindsdien hebben 

gebaseerd (Figuur 1 – Typologie Topping 1998). Recent werden pogingen uitgevoerd om deze 

typologie samen te vatten door variabelen te clusteren (Gielen, Dochy, & Onghena, 2010; van den 

Berg, Admiraal, & Pilot, 2006a). In de eerst uitgevoerde studie (van den Berg et al., 2006a) had dit 

vier nieuwe clusters tot resultaat, namelijk (1) functie van peer assessment, (2) manier van interactie, 

(3) samenstelling van de feedbackgroep en (4) externe factoren. Deze vier clusters werden uitgebreid 

tot vijf aan de hand van uitgebreidere analyses: (1) gebruik van PA (vijf variabelen), (2) link PA met de 

leeromgeving (drie variabelen), (3) interactie tussen peers (vijf variabelen), (4) samenstelling van de 

assessment groep (twee variabelen) en (5) management van de assessment procedure (vijf 

variabelen) (Gielen et al., 2010).  
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Figuur 1: Typologie Topping 1998 

Volgens Gijbels (2005) kunnen alle componenten in verband met peer assessment in kaart gebracht 

worden aan de hand van vijf te beantwoorden vragen, die implementatie in de praktijk ook 

vereenvoudigen: “Waarom beoordelen? Wat beoordelen? Wanneer beoordelen? Wie beoordeelt? 

Hoe beoordelen?” De waarom-vraag gaat in op het onderscheid tussen formatieve en summatieve 

evaluatie, terwijl de wat-vraag een antwoord biedt op de inhoudelijke component: zowel 

vaardigheden, attitudes als competenties kunnen beoordeeld worden. Wanneer beoordeeld zal 

worden, tussentijds of op het einde van het leerproces, is in grote mate afhankelijk van de 

gehanteerde visie bij de waarom en wat-vraag. Het antwoord op de vierde vraag is uiteraard de 

student, uitgaande van studentenbetrokkenheid wordt de verantwoordelijk voor het evalueren van 

peers grotendeels bij hen gelegd. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan hoe beoordeeld wordt, 

dit kan aan de hand van criteria of rubrics, die al dan niet in samenspraak opgesteld worden met de 

studenten (Gijbels, 2005). Doorheen de rijke onderzoeksliteratuur worden heel wat andere 
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praktische tips voor implementatie geformuleerd (Admiraal, Van den Berg, & Pilot, 2003; Falchikov & 

Goldfinch, 2000; Topping, 2009). Enkele voorbeelden hiervan zijn het betrekken van de participanten 

bij het opstellen van assessmentcriteria, het aanbieden van training en oefenmogelijkheden, het 

uitvoeren van peer assessment in traditionele academische settings waarin academische producten 

of processen beoordeeld worden en het combineren van schriftelijke feedback met mondelinge face-

to-face toelichtingen. 

 

1.1.2.2 Krachtlijnen en knelpunten 

Nieuwe toetsvormen zoals peer assessment houden vele voordelen in, bijvoorbeeld actieve 

betrokkenheid van studenten stimuleren, interactieve kennisuitwisseling bevorderen en diepgaand 

leren faciliteren (Dochy & Struyven, 2002).  Het betrekken van studenten bij beoordelingsprocedures 

wordt als valide, betrouwbaar, eerlijk en bevorderend voor competentie-ontwikkeling beschouwd 

(Dochy et al., 1999). In dat opzicht kan peer assessment mogelijkheden bieden tot samenwerkend 

leren omdat studenten kunnen leren uit zowel het uitvoeren van peer assessment als het ontvangen 

van peer beoordelingen en feedback (Van der Pol, Van den Berg, Admiraal, & Simons, 2008). Topping 

(2003) beschrijft drie belangrijke effecten van peer assessment. Ten eerste levert het cognitieve 

leereffecten op en is er dus sprake van effectief en kwaliteitsvol leren (Topping, 2009). Peer 

assesment heeft al dus een positieve invloed op domeinspecifieke vaardigheden (Van Zundert, 

Sluijsmans, & Van Merriënboer, 2010). Daarnaast worden ook transferabele vaardigheden 

gestimuleerd zoals sociale en communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en 

algemeen inzetbare academische vaardigheden (Dochy & Struyven, 2002; Topping, 2003). Ten derde 

kunnen zowel studenten als de onderwijzende staf op metacognitief vlak groeien door het gebruik 

van peer assessment (Topping, 2003). Samengevat benoemt Topping (1998, p. 254) dit als “learning 

by assessing”. Peer assessment is dus als deel van het leerproces zeer waardevol (Sluijsmans et al., 

1998). 

 Doorheen de onderzoeksliteratuur werd reeds aandacht besteed aan de ervaringen, 

percepties of waardering van studenten in verband met peer assessment. Studenten ervaren peer 

assessment als werkvorm positief, maar verkiezen het uitvoeren van peer evaluaties in vergelijking 

met het krijgen. Daarnaast zijn studenten eerder niet tevreden over de kwaliteit van de peer 

assessment en feedback (Van Boxel, Reumer, Van Os, & Boter, 2008). Hetzelfde onderzoek toont ook 

aan dat studenten eerder voorzichtig tegenover peer assessment als evaluatietool staan, ze hebben 

namelijk weinig vertrouwen in hun peers wanneer het op reële beoordelingen neer komt (Van Boxel 

et al., 2008). Toch beschouwen studenten het lezen en beoordelen van elkaars werk als nuttig en ze 

waarderen de ontvangen beoordeling als bruikbaar (van den Berg, Admiraal, & Pilot, 2003). Er werd 

ook vastgesteld dat de waardering van peer assessment en feedback varieert naargelang de 
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assessmenttaak aansluit bij de studietaak (Joosten-ten Brinke, Verhoeven, & Van Buuren, 2003). 

Tenslotte hebben Strijbos, Pat-El en Narciss (2010) percepties van studenten in kaart gebracht. Ze 

stelden vast dat de schaal ‘Perceived Adequacy of Feedback’, bestaande uit eerlijkheid, nut en 

acceptatie van peer feedback, een positieve invloed heeft op de bereidheid om te veranderen bij 

studenten en hun affecties (Strijbos et al., 2010).  

 Volgens Topping (2003) moet er rekening gehouden worden met enkele belemmeringen of 

knelpunten van peer assessment. Zo kunnen sociale processen de betrouwbaarheid en validiteit van 

peer assessment onderuit halen door de invloed van vriendschappen, vijandigheid of populariteit. 

Daarom is er nood aan een grondige en professionele begeleiding van het PA proces door 

leerkrachten. Daarnaast wordt ook angst en onzekerheid vastgesteld bij alle betrokken partijen bij de 

implementatie van peer assessment. Vervolgens kan het ook zeer tijdrovend zijn om een 

kwaliteitsvol PA proces op te zetten, door de nood aan gedetailleerde organisatie en het ontwerpen 

van trainingsmogelijkheden. Ook de manier waarop data verzameld wordt, is vaak onderhevig aan de 

subjectieve perceptie van studenten aan de hand van zelfrapportage of vragenlijsten (Topping, 

2003). Er kunnen ook problemen opduiken bij de implementatie van peer assessment doordat 

studenten hun verantwoordelijkheid niet willen accepteren of doordat de bestaande machtsrelaties 

door elkaar geschud worden (Topping, 1998). Algemeen worden er drie variabelen onderscheiden 

die een negatieve invloed kunnen hebben op het leerproces en de leeropbrengst van studenten, 

namelijk de (1) accuraatheid en (2) transparantie van beoordeling aangevuld met de (3) mate van 

ervaring met peer assessment waarover studenten beschikken (Dochy, Admiraal, & Pilot, 2003). In 

verband met accuraatheid van peer beoordelingen worden variërende resultaten gevonden. Dochy 

e.a. (1999) beschrijven enkele studies die verschillen uitkomsten op gebied van accuraatheid 

aantonen. Deze inconsistente resultaten kunnen veroorzaakt worden door vriendjespolitiek en 

collusive marking, het laatste leidt tot minimale differentiatie in scores. Decibel marking komt ook 

soms voor, dit betekent dat dominante groepsleden hogere scores krijgen. Als laatste fenomeen 

wordt parasite marking onderscheiden, namelijk dat meelifters profiteren van de groep (Dochy et al., 

2003; Gijbels, 2005). Daarnaast wordt vermeld dat studenten eerst moeten kunnen wennen aan het 

geven van kritiek aan medestudenten aangezien ze hier vaak geen ervaring mee hebben (Gijbels, 

2005). Vervolgens is het ook belangrijk om de momenten van peer assessment niet te dicht bij de 

momenten van beoordeling door de docent te laten plaatsvinden, omdat studenten anders de 

commentaren van hun peers minder verwerken (Gijbels, 2005). Kaufman en Schunn (2010) voerden 

specifiek onderzoek naar de weerstand bij studenten tegenover peer assessment. Er werd 

vastgesteld dat studenten de beoordelingen van hun peers soms als oneerlijk beschouwen en 

daarnaast er ook van overtuigd zijn dat hun peers niet gekwalificeerd zijn om hun werk te evalueren. 

Verdere analyses toonden zelfs aan dat de percepties over eerlijkheid van beoordelingen dalen 



14 
 

naarmate de ervaring met PA van studenten. Die percepties zijn op hun beurt te associëren met de 

mate waarin studenten de peer feedback nuttig en positief vinden. Toch werd er geen relatie 

gevonden tussen de eerder beschreven percepties en de mate waarin studenten hun beoordeelde 

werk reviseren (Kaufman & Schunn, 2010). Andere negatieve ervaringen van studenten zijn dat de 

werklast om peer assessment uit te voeren niet wordt gecompenseerd in de studielast (van den Berg, 

Admiraal & Pilot, 2003). Bovendien kan ook de afhankelijkheid van medestudenten als een nadeel 

beschouwd worden (van den Berg, Admiraal, & Pilot, 2003). Tenslotte wordt een breder en ruimer 

perspectief in het onderzoeksdomein van peer assessment gepromoot (Strijbos & Sluijsmans, 2010). 

Deze laatste auteurs ijveren voor verdere methodologische, functionele en conceptuele 

ontwikkelingen in verband met peer assessment praktijken en studies.  

 Uiteindelijk kunnen toch voldoende redenen opgevoerd worden om peer assessment wel te 

implementeren in de onderwijspraktijk (Sluijsmans et al., 1998; Sluijsmans, 2003; van den Berg et al., 

2003; van den Berg, Admiraal, & Pilot, 2006b). Peer assessment komt tegemoet aan de nadruk op 

academische vaardigheden die geuit worden in een diversiteit aan producten. Al deze producten 

beoordelen en van feedback voorzien kan voor docenten zeer tijdrovend zijn. Een andere reden om 

PA in te voeren is de grote gelijkenis die processen van peer assessment en peer feedback vertonen 

met de professionele praktijk (van den Berg et al., 2006b). De nood aan reflective practitioners en 

levenslang lerenden in deze professionele praktijk is groot. Het wordt van studenten verwacht dat ze 

aan alle noden van de hedendaagse maatschappij kunnen voldoen. Traditionele toetsprocedures 

kunnen deze noden niet vervullen, bijgevolg stijgt het belang van alternatieve assessmentvormen, 

zoals peer assessment (Sluijsmans et al., 1998). Daarnaast kan peer assessment ook in specifieke 

contexten zoals de lerarenopleiding (Sluijsmans, 2003) of schrijfvaardigheidsonderwijs een 

belangrijke rol spelen in het evaluatieproces (van den Berg et al., 2003). 

 

1.1.2.3 Peer assessment: betrouwbaarheid en validiteit 

Over de betrouwbaarheid en validiteit van peer assessment werd al heel wat onderzoek uitgevoerd. 

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen betrouwbaarheid enerzijds en validiteit 

anderzijds (Falchikov & Goldfinch, 2000). Het eerste focust op de overeenkomst tussen scores van de 

peer beoordelaars onderling, terwijl het laatstgenoemde de overeenkomst tussen scores van 

studenten en scores van docenten/professionals onderzoekt. Volgens Falchikov en Goldfinch (2000) 

is de grootste zorg van de leerkracht de validiteit, aangezien er naar een overeenkomst tussen de 

scores van studenten en docenten wordt gestreefd. Dezelfde kwaliteitskenmerken van peer 

assessment worden dieper uitgespit (Dochy et al., 2003). Validiteit wordt beschreven als de 

combinatie van relevantie en evenwichtigheid, ook aangeduid door de termen begrips- en 

inhoudsvaliditeit. Daarnaast wordt opnieuw de nadruk gelegd op betrouwbaarheid en 
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generaliseerbaarheid, aangezien bij nieuwe assessmentvormen de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid van groot belang is. Toch wordt dit belang van perfecte betrouwbaarheid 

genuanceerd door te stellen dat dit moeilijk haalbaar is en dat binnen onderwijsprakijkten de eis naar 

validiteit als belangrijk wordt geacht (Dochy et al., 2003; Falchikov & Goldfinch, 2000). Beide 

begrippen zijn echter van groot belang bij het bepalen van kwaliteit van peer assessment (Dochy et 

al., 2003) 

 Topping (1998) voerde een overzichtsstudie uit naar de betrouwbaarheid en validiteit van 

peer assessment. Hieruit bleek dat peer assessment voldoende betrouwbaar en valide is in een brede 

context van toepassingen. Er werden enkele voorwaarden en kenmerken opgesomd die de 

betrouwbaarheid en validiteit kunnen verhogen. Betrouwbaarheid is hoger in het geval van 

gevorderde cursussen, de beoordeling van academische producten in plaats van professionele 

praktijken, het samen opstellen en bediscussiëren van assessmentcriteria én indien training, 

voorbeelden, ondersteuning en monitoring aanwezig is (Topping, 2003). Falchikov en Goldfinch 

(2000) vonden echter aan de hand van een meta-analyse van bestaand onderzoek dat het niveau van 

de cursus geen bepalende rol speelt in het verhogen van de validiteit. Terwijl de combinatie van een 

algemeen oordeel gebaseerd op verschillende dimensies of criteria met het beoordelen van een 

academische taak en een zeer goed ontworpen studie de hoogste correlaties opleveren tussen de 

studenten en de onderwijzende staf (Falchikov & Goldfinch, 2000). Ook bekendheid met en 

ownership van de evaluatiecriteria kan de validiteit verhogen (Falchikov & Goldfinch, 2000). Topping 

(2003) formuleert dat de betrouwbaarheid en validiteit van peer assessment minstens even hoog zijn 

als assessment uitgevoerd door leerkrachten. Dit wordt verklaard doordat docenten vaak heel veel 

producten moeten beoordelen en van feedback voorzien en dit in een beperkte tijdspanne. Hierdoor 

kunnen ze minder tijd besteden aan de evaluatie van elk product met lagere betrouwbaarheid en 

validiteit tot gevolg. Een student die zijn peers beoordeelt, is vaak minder vaardig in het uitvoeren 

van evaluaties, maar hij heeft wel meer tijd ter beschikking. Daardoor kan peer assessment en peer 

feedback talrijker en sneller aan peers bezorgd worden, wat dan op zijn beurt compenseert voor het 

mogelijke gebrek aan kwaliteit. Bijgevolg is assessment uitgevoerd door peers minstens even 

betrouwbaar en valide in vergelijking met beoordelingen door leerkrachten (Topping, 2003). Het kan 

dus aangenomen worden dat studenten betrouwbare beoordelaars zijn (Liu & Carless, 2006). De 

psychometrische kwaliteiten van peer assessment worden vergroot door het implementeren van 

training en toenemende ervaring (Van Zundert et al., 2010). Ook het gebruik van meerdere 

beoordelaars zou de betrouwbaarheid verhogen (Xiao & Lucking, 2008).  
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 Tenslotte bestudeerde De Wever e.a. (2011) de intra-groep betrouwbaarheid van peer 

assessment, hierbij werd de betrouwbaarheid van peer scores tussen studenten uit dezelfde groep 

onderzocht. Er werd vastgesteld dat de betrouwbaarheid toeneemt naarmate studenten beter 

geïnformeerd worden, expliciete assessmentcriteria aangeboden krijgen en meer ervaring hebben 

met het uitvoeren van peer assessment (De Wever, Van Keer, Schellens, & Valcke, 2011). Deze 

voldoende hoge mate van betrouwbaarheid en dus overeenkomst binnen de peer scores van een 

groep is een noodzakelijke voorwaarde om peer assessment verder in te zetten in het onderwijs. 

Daarnaast zouden studenten ook het best geplaatst zijn om het samenwerkingsproces binnen hun 

eigen groep te beoordelen in vergelijking met een externe persoon (De Wever et al., 2011). 

 

1.1.2.4 Peer assessment in een online (wiki) omgeving 

Volgens De Wever e.a. (2011) is peer assessment een geschikt tool om in te zetten in de context van 

online samenwerking in een wiki-omgeving. Het gebruik van wiki’s binnen een online omgeving die 

samenwerkend leren promoot, biedt zelfs een meerwaarde aan peer assessment (Xiao & Lucking, 

2008). Een wiki is “a set of linked webpages, created through the incremental development by a 

group of collaborating users and the software used to manage the set of webpages” (De Wever et al., 

2011, p. 201). Het verwijst dus zowel naar de verzameling van webpagina’s als naar de gebruikte 

software. Een wiki beschikt over enkele typerende functies omschreven door Ebersbach, Glasen en 

Heigl (2006) zoals (1) editeermogelijkheden, (2) maken van linken, (3) paginageschiedenis 

raadplegen, (4) veranderingen bijhouden, (5) zandbakfunctie, waarin zaken eerst getest kunnen 

worden en (6) zoekfunctie. Enkele van deze functies kunnen gelinkt worden aan constructivistische 

ideeën doordat bijvoorbeeld de functies ‘editeren’ en ‘linken’ bijdragen tot gemeenschappelijke 

kennisconstructie en ‘paginageschiedenis’ en ‘veranderingen raadplegen’ het samenwerkingsproces 

bevorderen (De Wever et al., 2011).  

 Daarnaast waarderen studenten dergelijke online omgeving mits voldoende technische 

ondersteuning. Ook het geven van feedback via het web vinden zij geen probleem (De Wever & Van 

Keer, 2012). Studenten staan bijgevolg positief tegenover het gebruik van een wiki in combinatie met 

peer assessment. Ze waarderen vooral de betekenisvolle sociale interacties als cruciaal. Toch werden 

er soms functionele of psychologische obstakels vastgesteld (Lin & Yang, 2011).  

 Elektronische leeromgevingen bieden mogelijkheden om het proces van peer assessment en 

feedback geven logistiek te vereenvoudigen (Van der Pol et al., 2008). Vanuit een pedagogisch 

standpunt zal dit de interactie tussen leerlingen ten goede komen, de mogelijkheden tot monitoring 

door de docent vergroten en de kans op revisie van het product neemt toe (Van der Pol et al., 2008).  

 De combinatie van peer assessment en het aan de slag gaan met een wiki in een online 

omgeving biedt enkele voordelen. Ten eerste zorgt peer assessment voor congruentie tussen 
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onderwijskundige doelen en assessment. Daarnaast engageert het werken met een wiki alle 

studenten op een actieve manier. Maar de beoordeling van het proces betreffende de samenwerking 

om de wiki te construeren valt moeilijker uit te voeren. Voor het product, namelijk de wiki, kunnen 

alle leden dezelfde score krijgen, maar dit geldt niet voor het samenwerkingsproces. In principe is het 

technisch mogelijk om alle individuele bijdrages van elke student na te gaan als docent, maar dit zou 

een zeer tijdrovend proces zijn. Daarom kan peer assessment een handige tool zijn om 

beoordelingen binnen groepen uit te voeren (De Wever et al., 2011). Studenten in asynchrone online 

peer feedback groepen, engageren zich door grotere mate van participatie en interactie in 

vergelijking met studenten in mondelinge, face-to-face condities. De eerst genoemde studenten zijn 

ook meer kritisch voor elkaar en voor het te beoordelen product (Mahdizadeh, Biemans, & Mulder, 

2008). Verder vonden Mahdizadeh e.a. (2008) andere opvallende verschillen tussen asynchrone en 

mondelinge peer feedback condities. De peer feedback in asynchrone conditie was duidelijker, 

bevatte meer structuur en was relevanter. De studenten in de asynchrone groep meenden meer dan 

studenten in de mondelinge groep dat de kwaliteit van de peer feedback beter was en dat PA en 

peer feedback een meerwaarde opleveren (Mahdizadeh et al., 2008). Toch twijfelden studenten in 

de online conditie meer aan het begrip en de duidelijkheid van de peer feedback (Mahdizadeh et al., 

2008). Om de voor- en nadelen van beide condities te optimaliseren stellen de bovenstaande 

onderzoekers voor om peer assessment en peer feedback in beide vormen te laten doorgaan (i.e. 

online en face-to-face). 

 

1.1.2.5 Anonimiteit bij peer assessment 

Anonimiteit lijkt aantrekkelijk te zijn in online contexten, maar in het geval van formatieve 

assessment worden net het uitlokken van reflectie, het stimuleren van groei en 

samenwerkingsvaardigheden doorheen het leerproces nagestreefd. In die context is het essentieel 

dat studenten leren omgaan met feedback of kritiek van niet-anonieme peers (Strijbos et al., 2010). 

Wanneer naar de mening  van studenten in verband met anonimiteit wordt gevraagd, lijken sommige 

studenten anonimiteit te verkiezen omdat ze dan vrijer zijn om hun mening te geven. Toch opteren 

andere studenten voor niet-anonieme feedback omdat anonieme assessment tot te kritische 

commentaar zou kunnen leiden (De Wever & Van Keer, 2012). Toch zou anonimiteit net voor meer 

objectiviteit kunnen zorgen door sociale processen zoals vriendjespolitiek te verhinderen (Van Boxel 

et al., 2008). 
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1.1.3 Formatieve en summatieve assessment 

Strijbos en Sluijsmans (2010) maken aan de hand van de overgang van de testcultuur naar een 

assessmentcultuur een onderscheid tussen summatieve en formatieve doeleinden bij evaluatie. 

Summatieve evaluatie wordt door Topping (2003) samengevat als evaluatie waaruit consequenties 

voortvloeien door de beoordeling van prestaties. Deze vorm van evaluatie heeft echter af te rekenen 

met enkele tekortkomingen, zo is ze gedecontextualiseerd en geïsoleerd van het leerproces 

aangezien het pas op het einde plaats vindt. Daarnaast focust ze sterk op cognitieve domeinen en 

staat het toekennen van scores door de instructor centraal (Strijbos & Sluijsmans, 2010). Formatieve 

evaluatie heeft volgens Topping (1998) als doel het verbeteren van leren terwijl het nog gaande is, 

om zo de kansen op succes te maximaliseren in plaats van enkel succes of falen te bepalen na het 

leerproces. Deze formatieve vorm van evaluatie is gecontextualiseerd en tracht een comprehensief 

beeld van de lerende te schetsen. Het maakt dan ook integraal deel uit van het leerproces aangezien 

het op verschillende tijdstippen aangewend wordt. De focus ligt op zowel cognitieve, sociale, 

affectieve en metacognitieve kennis en vaardigheden. Op die manier wordt er een profiel van de 

studenten opgesteld en worden de studenten ook actief betrokken bij het leerproces, bijvoorbeeld 

door het bespreken van de evaluatiecriteria (Strijbos & Sluijsmans, 2010). Formatieve evaluatie helpt 

studenten ook bij het plannen van het leerproces, het identificeren van sterktes en zwaktes en de 

ontwikkeling van metacognitieve, persoonlijke en professionele vaardigheden (Topping, 2003). Het is 

zeer waardevol doordat feedback zowel kwalitatief maar ook in voldoende mate kan worden 

aangeboden. Door het ontdekken van sterktes en zwaktes en het aanbieden van frequente, 

constructieve en geïndividualiseerde feedback wordt er een enorme leerwinst vastgesteld bij 

studenten (Topping, 2003). Er wordt ook opgemerkt dat enkel summatieve, verbeterende of 

didactische feedback gelinkt is aan veel lagere effect sizes in vergelijking met open, suggestieve en 

formatieve feedback (Topping, 1998). Bijgevolg kan formatieve peer assessment het stellen van 

intelligente vragen beïnvloeden, als ook toenemende self-disclosure (Topping, 1998). De 

onderzoeksliteratuur bevestigt zelfs dat het aanbieden van enkel summatieve assessment negatieve 

gevolgen heeft op het leerproces. Terwijl het implementeren van PA als formatieve evaluatietool het 

geven van nuttige feedback inhoudt en zo het verbeteren van studenten hun werk bevordert. Dit 

zorgt ervoor dat peer assessment evolueert in peer feedback (Mahdizadeh et al., 2008). Sluijsmans 

en Dierick (2002) maken een onderscheid tussen een kwantitatieve en kwalitatieve invalshoek bij 

peer assessment. Enerzijds is er het kwantitatieve perspectief dat beoordeling faciliteert aan de hand 

van scoringsrubrieken of checklisten. Checklisten worden het best ingezet voor formatieve 

beoordeling en kunnen in geval van summatieve evaluatie ingezet worden door scores op 

verschillende criteria op te tellen (Sluijsmans & Dierick, 2002). Het kwalitatieve luik gaat daarnaast in 

op het trainen van (deel)vaardigheden om peer assessment op een goede manier uit te voeren 
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(Joosten-ten Brinke et al., 2003; Sluijsmans & Dierick, 2002). Uiteindelijk sluiten beide vormen van 

assessment elkaar niet uit en kunnen zeker in combinatie ingezet worden (Strijbos & Sluijsmans, 

2010). 

 

1.1.4 Peer feedback 

“Feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, 

self, experience) regarding aspects of one’s performance or understanding.” (Hattie & Timperley, 

2007, p. 81). Feedback is een zeer krachtig middel dat het leren sterk kan beïnvloeden. Er werden 

namelijk gemiddelde effect sizes gevonden van 0.79, wat een zeer grote invloed weerspiegelt (Hattie 

& Timperley, 2007). Het concept ‘feedback’ wordt geoperationaliseerd aan de hand van drie vragen 

en vier niveaus.  Deze drie vragen zijn:  (1)  Where am I  going? (2)  How am I  going? en (3)  Where to 

next? Elk van deze vragen kan op vier niveaus werken, namelijk op het niveau van de taak, proces, 

zelf-regulatie en het zelf (Hattie & Timperley, 2007). In de literatuur werden zeven principes van 

goede feedback opgesteld (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Nicol & Milligan, 2006): (1) verduidelijking 

van goede prestatie, (2) ontwikkeling van self-assessment en reflectie stimuleren, (3) informatie van 

hoge kwaliteit, (4) dialoog tussen peers en leerkracht, (5) positieve beliefs en zelfvertrouwen 

bevorderen, (6) de kloof dichten tussen het huidige en gewenste niveau van presteren en (7) alle 

informatie die de leerkracht verkrijgt, wordt omgezet in de lespraktijk. Deze zeven principes 

garanderen goede feedback en zullen zelfregulatie stimuleren bij de lerende (Nicol & Macfarlane-

Dick, 2006). Feedback en assessment zijn sterk met elkaar gelinkt, maar studenten krijgen tot nu toe 

te weinig kwaliteitsvolle informatie die zich baseert op de eerder genoemde drie vragen en vier 

niveaus (Hattie & Timperley, 2007).  

 Het is een belangrijke onderwijskundige functie van peer assessment om studenten van 

gedetailleerde peer feedback te voorzien (Falchikov & Goldfinch, 2000). Peer feedback wordt 

omschreven als “provided by equal status learners and can be regarded both as a form of formative 

assessment - the counterpart of teacher feedback - and as a form of collaborative learning (Gielen, 

Peeters, Dochy, Onghena, & Struyven, 2010, p. 305) en kan samengevat worden als alle kwalitatieve 

commentaren die studenten ontvangen in het kader van formatieve peer assessment. Het ontvangen 

en versturen van peer feedback leidt tot enorme voordelen in het leerproces. Zo stimuleert het 

hogere-orde vaardigheden en nieuwe leermogelijkheden voor zowel de zender als de ontvanger 

(Ertmer et al., 2007; Topping, 1998). Daarnaast is het zeer waardevol door de onmiddellijkheid, 

frequentie en het volume van de informatie, en is peer feedback altijd zeer actueel en tijdig (Ertmer 

et al., 2007; Topping, 1998). Peer feedback is nuttig omdat verschillende soorten feedback 

verschillende effecten hebben op verschillende studenten (Topping, 1998). Studenten engageren zich 

om te participeren en dus in betekenisvolle interactie te gaan met elkaar, wat op zijn beurt invloed 
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heeft op de tevredenheid van studenten (Ertmer et al., 2007). Kortom is zowel het geven als krijgen 

van peer feedback verrijkend doordat studenten heel wat tijd en moeite investeren in het schrijven 

van feedback en dit leerwinst oplevert (Van der Pol et al., 2008). De leereffecten door feedback te 

ontvangen zijn echter afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangen peer feedback, zo speelt het 

aanwezig zijn van concrete suggesties een bepalende rol (Van der Pol et al., 2008). Gielen e.a. (2007) 

beargumenteren zelfs dat peer feedback in bepaalde gevallen waardevoller kan zijn dan feedback 

afkomstig van een leerkracht.  

 Er zijn echter ook belemmeringen verbonden aan peer feedback zoals angst bij het uitvoeren 

van beoordelingsprocedures. Het is ook onduidelijk welk effect peer feedback kan hebben in online 

omgevingen (Ertmer et al., 2007). Er werd vastgesteld dat de weerstand tegenover peer feedback 

groter is bij academici dan bij studenten omwille van vier redenen. Ten eerste vormt het streven naar 

betrouwbaarheid een barrière. Daarnaast wordt er ook geacht dat een persoon over voldoende 

expertise moet bezitten om een lerende feedback te geven. Vervolgens spelen machtsrelaties een 

rol, studenten voelen zich niet comfortabel in hun rol als beoordelaar. Tenslotte is de factor tijd zeer 

bepalend. Het implementeren van peer feedback kan in bepaalde gevallen tijdrovend zijn voor de 

docent omdat het een zeer complex proces is (Liu & Carless, 2006). Om deze weerstand te 

overkomen kan het nuttig zijn om peer feedback samen met peer assessment te implementeren en 

een veilig klimaat waarin feedback geven als normaal wordt beschouwd te creëren (Liu & Carless, 

2006).  

 De kwaliteit van peer feedback kan gemeten worden aan de hand van accuraatheid, dit is de 

mate van consistentie tussen beoordelaars (cfr. betrouwbaarheid en validiteit), of aan de hand van 

inhoud- en stijlkenmerken, waarin algemene transferabele vaardigheden centraal staan (Gielen et al., 

2010). Er werd echter vastgesteld dat vooral de mate van aanwezigheid van rechtvaardiging in de 

peer feedback een groot effect heeft op de prestaties van studenten. Niet tegenstaande zorgt ook de 

accuraatheid van feedback voor stijgende prestaties, maar niet in die mate zoals rechtvaardiging 

(Gielen et al., 2010). Daarom menen Gielen e.a. (2010) dat het belangrijker is om rechtvaardige peer 

feedback te schrijven in plaats van volledig accurate commentaren. De kwaliteit van peer feedback 

werd meermaals onderzocht aan de hand van codeer- of analyseschema’s in de onderzoeksliteratuur 

(Prins, Sluijsmans, & Kirschner, 2006; van den Berg et al., 2006b; van der Pol et al., 2008). In het 

onderzoek van van den Berg e.a. (2006b) werd vastgesteld dat de schriftelijke feedback zich 

voornamelijk richt op het evalueren van het product, zonder vragen te stellen, zaken te 

verduidelijken of aan te zetten tot revisie. De mondelinge feedback van studenten was in mindere 

mate gericht op het product, maar meer op verduidelijking en revisie. Studenten hebben in beide 

vormen van peer feedback aandacht voor inhoud, maar meer focus op structuur in de schriftelijke en 

meer focus op stijl in de mondelinge variant (van den Berg et al., 2006b). Daarom moedigen de 
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auteurs de combinatie van schriftelijke met mondelinge peer feedback aan. Van der Pol e.a. (2008) 

gebruikten hetzelfde codeerschema dan in de vorige studie om verbanden te zoeken tussen de aard, 

ontvangst en het gebruik van online peer feedback. De auteurs stelden vast dat de manier waarop 

feedback onthaald wordt, namelijk in welke mate studenten akkoord gaan met de feedback of deze 

als belangrijk beschouwen, een belangrijke rol speelt om te bepalen hoe de peer feedback gebruikt 

zou worden (Van der Pol et al., 2008). Zo werkt het ontvangen van kwaliteitsvolle feedback 

motiverend, aangezien studenten graag nuttige feedback ontvangen omdat ze zelf vaak veel tijd 

geïnvesteerd hebben in het formuleren van feedback voor hun peers (Van der Pol et al., 2008). Prins 

e.a. (2006) bestudeerden ook onder meer de kwaliteit van peer feedback aan de hand van een 

scoreformulier. De auteurs ontdekten vier componenten in feedbackstijl, namelijk (1) het gebruik van 

inhoudelijke criteria, (2) de aard van de feedback en de schrijfstijl, (3) formatieve dimensie en (4) 

summatieve dimensie (Prins et al., 2006). Wat betreft kwaliteit van de feedback werd vastgesteld dat 

die eerder beperkt is bij de artsen in opleiding. Er is dus duidelijk nood aan meer training en 

ondersteuning, assessmentrubrics zijn in deze context waardevolle instrumenten (Prins et al., 2006).  

 

1.1.5 Rubrics en het gebruik van criteria bij assessment en feedback 

Een rubric is een eenvoudige assessmenttool die prestatieniveaus beschrijft in verband met een 

specifieke taak en die gebruikt wordt om leeruitkomsten te beoordelen in een verscheidenheid aan 

performance-based contexten, gaande van de kleuterschool tot hoger onderwijs (Hafner & Hafner, 

2003). Een rubric biedt een beschrijving van verschillende kwantitatieve prestatieniveaus voor een 

taak en omschrijft hoe volledige beheersing van een bepaalde opdracht of taak er uit ziet (Hafner & 

Hafner, 2003). Het is een zeer populaire assessmenttool in progressieve onderwijsprogramma’s en 

mikt als doelgroep niet alleen op docenten, maar ook op studenten. Hafner en Hafner (2003) hebben 

aangetoond dat de rubric door studenten zeer consistent gebruikt wordt in geval van peer 

beoordelingen. Het is een gender neutraal evaluatiemiddel en academische sterktes zijn niet 

bepalend voor het correct gebruik er van. De rubric wordt zelfs omschreven als een zeer nuttige tool 

voor peer-groep assessment door studenten, met voldoende hoge betrouwbaarheid en validiteit 

(Hafner & Hafner, 2003).  

 Een rubric kan opgebouwd zijn uit verschillende assessmentcriteria. Uit de 

onderzoeksliteratuur is meermaals gebleken dat het samen bespreken en bediscussiëren van 

beoordelingscriteria enorme voordelen biedt in het proces van peer assessment (Sluijsmans & 

Dierick, 2002; Sluijsmans et al., 1998; Topping, 1998; Topping, 2003; Topping, 2009). Topping (1998, 

2003, 2009) beschrijft dat het samen opstellen van assessmentcriteria er voor zorgt dat studenten 

inzicht krijgen in wat als kwaliteitsvol werkt beschouwd wordt. Daarnaast zorgt het ook voor beter 

begrip, groter ownership en hogere betrouwbaarheid bij peer assessment. Tenslotte wordt het actief 
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betrekken van studenten bij het opstellen van criteria als een belangrijke implementatievoorwaarde 

genoemd (Topping, 1998, 2003, 2009). Studenten betrekken bij het beoordelingsproces is zeer 

waardevol en zeker wanneer criteria in operationele vorm worden gedefinieerd zodat iedereen de 

criteria goed kent en begrijpt (Sluijsmans & Dierick, 2002; Sluijsmans et al., 1998). Training van peer 

assessment en peer feedback-vaardigheden sluit hier ook bij aan (Gielen et al., 2010; Kaufman & 

Schunn, 2010; Prins et al., 2006) 

 

1.2 Probleemstelling 

Er nood is aan verdere functionele ontwikkeling van onderzoek betreffende peer assessment 

(Strijbos & Sluijsmans, 2010), omdat momenteel nog voornamelijk wordt terug gevallen op een 

summatief en kwantitatief perspectief. In dat opzicht kan de focus op formatieve assessment en op 

de inhoud van peer feedback verrijking bieden. In de onderzoeksliteratuur worden suggesties gedaan 

om zowel formatieve als summatieve (Strijbos & Sluijsmans, 2010), mondelinge en schriftelijke (van 

den Berg et al., 2006b) en ook face-to-face en online asynchrone (Mahdizadeh et al., 2008) peer 

assessment en peer feedback te combineren. Uit onderzoek is duidelijk gebleken dat studenten 

betrouwbare en valide peer assessors kunnen zijn (Falchikov & Goldfinch, 2000; Topping, 1998) en in 

het specifiek ook voor het beoordelen van groepsprocessen binnen een groep (De Wever et al., 

2011). Bijgevolg zouden studenten ook goede beoordelaars van elkaars product, zoals een wiki, 

kunnen zijn (De Wever et al., 2011). De kwaliteit van studenten hun peer feedback is echter nog vaak 

beperkt (Prins et al., 2006). Indien er nu rekening gehouden wordt met de voorstellen uit de 

onderzoeksliteratuur zoals hierboven beschreven en met het samen opstellen van criteria 

(Sluijsmans et al., 1998; Topping, 1998), het trainen van beoordelings- en feedbackvaardigheden 

(Gielen et al., 2010; Prins et al., 2006; van Zundert et al., 2010) en het actief betrekken van studenten 

bij het leerproces (Falchikov & Goldfinch, 2000; Topping, 1998): hoe zal de inhoud en de kwaliteit van 

peer assessment en peer feedback er dan uit zien en hoe zullen studenten deze innoverende werk- 

en evaluatievorm ervaren? Op welke manier kan de kwaliteit van de inhoud van peer feedback 

onderzocht worden en welke elementen spelen een rol in verband met deze kwaliteit? Hoe 

veranderen de percepties, attitudes en ervaringen van studenten tegenover peer assessment en peer 

feedback in de loop van dergelijk proces?   
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1.3 Onderzoeksvragen 

1) Hoe kan de inhoud van de peer feedback die studenten geven aan elkaar omschreven worden? 

1. In welke mate valt er een verschil op te merken tussen schriftelijke asynchrone en 

mondelinge face-to-face peer feedback? 

2. Welke verschillen worden vastgesteld in verband met het soort feedback dat studenten aan 

elkaar geven naargelang het tijdstip van het uitvoeren van de beoordeling (formatief versus 

summatief)? 

3. Hoe verschilt de peer feedback naargelang het onderdeel (samenwerkingsproces, product en 

presentatietechnieken) waarover feedback gegeven wordt? 

 

2) Hoe ervaren studenten het uitvoeren van peer assessment en dus zowel het geven als krijgen van 

peer feedback? 

1. Hoe evolueert de motivatie van studenten doorheen het proces? 

2. Hoe evolueren de attitudes van studenten doorheen het proces? 

3. Hoe ervaren studenten deze evaluatie- en werkvorm en meer specifiek onder andere de 

kwaliteit van peer assessment en peer feedback? 
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2. Methode 

2.1 Context 

Sinds het academiejaar 2009-2010 werd op vraag van een aantal Specifieke Lerarenopleidingen (SLO) 

aan de Universiteit Gent het opleidingsonderdeel ‘Didactiek’ toegevoegd aan het curriculum van alle 

lerarenopleidingen. Deze toevoeging in het curriculum had tot doel didactiek meer en uitgebreider 

aan bod te laten komen in de beoogde opleidingen. Bijgevolg werd het onderwijzend personeel uit 

de SLO Gezondheidswetenschappen verplicht een zinvolle invulling aan het nieuwe vak te bieden. 

Aldus werd geopteerd om een opdracht in te voeren waarin het verruimen van voorkennis van 

studenten rond gezondheidsthema’s centraal zou staan, met behulp van een innovatief leermiddel, 

een wiki.  

De opdracht die de studenten uitvoeren voor dit opleidingsonderdeel ‘Didactiek 

Gezondheidswetenschappen’ klinkt als volgt: “Het ontwikkelen van een praktisch bruikbaar product 

rond het thema gezondheidswetenschappen, in de vorm van een wiki en met als doelgroep het 

secundair onderwijs.” Deze omschrijving is zeer open, zodat de studenten over voldoende vrijheid 

beschikken om er creatief en op een uitdagende wijze met om te gaan. Enige sturing vanuit de 

onderwijzende staf over de invulling en afbakening van de thema’s is aanwezig, maar het merendeel 

van de uitwerking van de wiki wordt aan de studenten overgelaten. Overigens heeft het 

docententeam de voorbije jaren de studenten op de hoogte gesteld van een aantal criteria waaraan 

de wiki moet voldoen, zoals linken leggen met de vakoverschrijdende eindtermen en het gebruik van 

relevante wetenschappelijke vakliteratuur. 

Vanaf de start van het nieuwe opleidingsonderdeel werd geopteerd om het ontwerpen van 

een wiki te koppelen aan peer-evaluaties via anonieme peer assessment over zowel het 

samenwerkingsproces als het product, i.e. de wiki, aan de hand van online formulieren. Evaluatie 

wordt zowel formatief als summatief uitgevoerd, zodat studenten zeker de mogelijkheid krijgen te 

evolueren. Tenslotte geven de studenten een presentatie over hun wiki aan hun medestudenten op 

twee momenten, eenmaal tussentijds en tenslotte op het einde van het semester. Hun 

presentatievaardigheden worden hierbij beoordeeld en van feedback voorzien door de 

praktijkassistenten, de verantwoordelijke lesgever en een deel van de medestudenten. Zeker in het 

kader van een lerarenopleiding is het presenteren voor een groep een essentiële vaardigheid die 

studenten moeten verwerven, daarom werd besloten om tijdens dit opleidingsonderdeel daar ook 

aandacht aan te besteden. Voor het opleidingsonderdeel wordt geen examen afgenomen van de 

studenten, hun puntentotaal wordt echter bepaald door het afgewerkte product (40%), i.e. de wiki, 

het leer- en samenwerkingsproces (40%) en de presentatievaardigheden (20%). De totaalscore van 

het samenwerkingsproces is voor 50% afkomstig van de peer-evaluaties als ook 50% van de 
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betrokken praktijkassistent. De wiki en de presentatievaardigheden worden enkel door de 

praktijkassistenten en de docent geëvalueerd, peer-evaluaties maken hier geen deel van uit.  

De studenten worden gewoonlijk per vier à vijf in verschillende groepen ingedeeld 

afhankelijk van hun voorkeur voor aangeboden onderwerpen. Elke groep wordt van dichtbij begeleid 

door één of meerdere praktijkassistenten, die de studenten voornamelijk inhoudelijk begeleiden. 

Wekelijks zijn er gedurende de loop van één semester verplichte (werk)colleges ingepland van 

17.30u-20.00u, dit komt neer op ongeveer 12 à 13 sessies. Tijdens deze momenten kunnen de 

studenten werken aan de wiki, onderling of met de praktijkassistent overleggen en technische 

problemen aankaarten. 

De huidige studie zal voornamelijk de component peer assessment en peer feedback onder 

de loep nemen. In samenspraak met Prof. Dr. Bram De Wever en Prof. Dr. Anselme Derese is er voor 

gekozen om peer assessment uit te breiden met een luik peer feedback om de leerervaringen van de 

betrokken studenten verder te optimaliseren. De combinatie van formatieve en summatieve 

evaluatie blijft behouden als ook de verschillende componenten waarop beoordeeld wordt, namelijk 

proces, product en presentatie. Er wordt tijdens het academiejaar 2011-2012 echter meer ingezet op 

peer feedback, aangezien het geven van feedback als een zeer belangrijke competentie van een 

toekomstig leerkracht wordt beschouwd. Het blijkt vooral dat in lerarenopleidingen behoefte bestaat 

om peer assessment in te voeren omdat deze werk- en leervorm goed past binnen de recente 

opvattingen over het opleiden van leerkrachten. Lerarenopleiders erkennen steeds meer het belang 

van discussie met studenten over vereiste didactische vaardigheden en de toepassing hiervan in de 

onderwijspraktijk (Sluijsmans, 2003). Uit onderzoeksliteratuur blijken tevens heel wat voordelen en 

positieve leereffecten uit het combineren van peer assessment met peer feedback, zoals leren 

formuleren van constructieve feedback, leren omgaan met kritiek krijgen en geven en ook 

metacognitieve vaardigheden door het vergelijken van het eigen werk met dat van medestudenten 

(Dochy & Struyven, 2002; Gijbels, 2005; Topping, 2009). Een ander voordeel van de combinatie peer 

assessment met peer feedback is dat de nadruk niet enkel op het geven van een cijfer ligt, maar 

wordt uitgebreid met ruimte voor informatie van kwalitatieve aard (Sluijsmans, 2003). Dankzij deze 

vorm van beoordeling kunnen studenten rekening houden met de verkregen feedback en zichzelf zo 

verder ontplooien. 

Peer assessment en feedback worden in deze context ook aangevuld met scores en feedback 

van de betrokken docenten. De praktische zaken blijven eveneens grotendeels ongewijzigd. Er zal 

zoals voorheen gewerkt worden met een online formulier voor assessment en feedback, enkel wordt 

dit opnieuw ontworpen door de auteur van deze masterproef, Céline Cocquyt, en Prof. Dr. Bram De 

Wever.  
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2.2 Design 

Allereerst werd op drie verschillende tijdstippen (pre, midden, post) een vragenlijst afgenomen van 

de studenten via het online leerplatform. Deze vragenlijst peilt naar verschillende componenten:  

- motivatie voor het opleidingsonderdeel en de opdracht hierbij horend,  

- attitudes tegenover feedback en evaluatie, 

- ervaringen van studenten over het krijgen en geven van feedback 

- en tenslotte ervaringen van studenten over enkele algemene kenmerken van het design. 

Hoe deze vragenlijst werd opgebouwd, wordt beschreven in de paragraaf ‘instrumenten’. 

Daarnaast werd een interventie om peer assessment en feedback vorm te geven, ontworpen 

in samenspraak met de docent en praktijkassistenten van het opleidingsonderdeel. Er werd namelijk 

beslist om naast de peer assessment ook aandacht te besteden aan peer feedback. De studenten 

zullen hun medestudenten niet enkel beoordelen maar ook feedback geven op drie domeinen. Deze 

drie domeinen worden samengevat als de drie P’s: proces, product en presentatie. Onder proces 

wordt het groeps- en samenwerkingsproces verstaan, product staat voor de wiki die door de 

verschillende groepen werd ontworpen en tenslotte houdt presentatie de presentatievaardigheden 

van de studenten in. Het oorspronkelijk doel van deze studie was om assessment bij bovenstaande 

domeinen telkens zowel formatief als summatief in te zetten, dit komt tegemoet aan de recente 

evoluties in de onderwijscultuur zoals beschreven in bovenstaande literatuurstudie. Maar wegens 

vaststaande beschrijvingen in ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel, was het enkel mogelijk om 

voor de component ‘proces’ zowel docentenscores als cijfers van peer-evaluaties te combineren tot 

een deel van het eindcijfer. Voor de overige twee componenten, product en presentatie, werden de 

peer assessment-scores niet opgenomen bij de berekening van het eindcijfer. Deze dienden dus 

enkel als een vorm van peer feedback. Om de studenten tijdens het assessment- en feedbackproces 

ondersteuning te bieden, werd tijdens de eerste bijeenkomst van het opleidingsonderdeel ‘Didactiek 

Gezondheidswetenschappen’ een inleidende les gegeven door de auteur van deze masterproef. 

Tijdens deze sessie werd theoretische achtergrond over feedback kernachtig toegelicht, om daarna 

dieper in te gaan op het gebruik en het opstellen van evaluatiecriteria en bijhorende rubrics. In 

samenspraak met zowel de studenten als met de onderwijsstaf werden verschillende criteria ter 

evaluatie opgesteld, omdat uit literatuur blijkt dat het samen opstellen van criteria tot stijgende 

betrokkenheid en activering van studenten leidt (Admiraal et al., 2003; Topping, 1998). Daarnaast 

vermeldt Topping (2009) dat de discussie, onderhandeling en gezamenlijke constructie van 

assessmentcritria voor dieper begrip, groter gevoel van ownership en stijgende betrouwbaarheid 

zorgt. Op basis van deze criteria werden rubrics, die als leidraad zullen dienen bij evaluatie en 

feedback, uitgewerkt. Om de studenten kennis te laten maken met de structuur van rubrics, werd 
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een korte opdracht uitgevoerd. Elke groep zou het uitschrijven van drie rubrics op zich nemen. Deze 

dienen als basis voor de uiteindelijke rubrics die via een online formulier beschikbaar gesteld worden 

aan de studenten. Tenslotte kregen de studenten als leidraad een checklist voor feedback mee 

(Audenaert, Malfait, Sabbe, & Van de Poele, 2006). 

In het onderstaande (Tabel 1 en Figuur 2) wordt een overzicht geboden van alle activiteiten, 

in chronologische volgorde, zoals die uitgevoerd zijn tijdens deze studie. 

TABEL 1:  OVERZICHT ACTIVITEITEN  

Tijdstip Handeling Interactie via 
15/02 Inleidende workshop: feedback 

Opdracht rubrics opstellen 
 

Klassikaal  

15/02 – 25/02 Vragenlijst: pre Online leerplatform, Minerva, 
Curios 
 

14/03 
 

Face to face feedbackgesprek:  
proces feedback 

Mondelinge toelichting  
(video-opname) 
 

14/03 – 21/03 
 
 

Alle groepsleden beoordelen wat betreft 
groepsproces:  
proces feedback en assessment 
 

Online formulier ‘proces’ 

21/03 – 31/03 Twee, toegewezen, groepen feedback 
geven: 
product feedback 
 

Online formulier, mondelinge 
toelichting tijdens tussentijdse 
presentaties op 21 en 28 maart 

29/03 – 15/04 Vragenlijst: tussentijds Online leerplatform, Minerva, 
Curios 
 

02/05 Face to face feedbackgesprek:  
proces feedback 

Mondelinge toelichting  
(video-opname) 
 

02/05 – 09/05 Alle groepsleden beoordelen wat betreft 
groepsproces: 
proces feedback en assessment 
 

Online formulier 

09/05 Focusgroepen 
 

Gesprekken met studenten 

16/05 – 26/05 Twee, toegewezen, groepen beoordelen: 
product assessment 

Online formulier, mondelinge 
toelichting tijdens presentaties 
op 16 en 23 mei 
 

16/05 –27/05 Studenten uit twee, toegewezen, groepen 
beoordelen en feedback geven op hun 
presentatievaardigheden: presentatie 
feedback en assessment 
 

Online formulier, mondelinge 
toelichting tijdens presentaties 
op 16 en 23 mei 

23/05 – 30/05 Vragenlijst: post Online leerplatform, Minerva, 
Curios 
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FIGUUR 2:  CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN  
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2.2.1 Proces 

Het proces van de studenten werd doorheen het semester twee maal beoordeeld en tegelijk van 

feedback voorzien door hun medegroepsleden. De eerste maal vond plaats na vijf lesweken, de 

laatste na tien lesweken (zie Tabel 1 en Figuur 2). De studenten beoordeelden elk van hun 

groepsleden dus op twee tijdstippen verspreid over het semester via het online formulier ‘proces’. 

De criteria die werden opgenomen, zijn Luisterbereidheid/Respect, Samenwerking, Communicatie, 

Afspraken en Persoonlijke inbreng (zie Bijlage 1). Daarnaast gaf elke student op deze twee tijdstippen 

ook Face to Face (F2F) feedback aan één van de groepsleden. Dit werd beschouwd als een oefening 

in het formuleren van feedback in een reële, maar veilige setting. Op die manier kregen studenten de 

mogelijkheid om assessment- en feedbackvaardigheden in te oefenen. De feedback werd als volgt 

georganiseerd: in groepen met een even aantal studenten verliep deze wederkerig, maar in groepen 

met een oneven aantal werd het niet-reciproque uitgevoerd (zie Figuur 3 en 4). Al deze 

feedbackgesprekken werden gefilmd, zodat videoanalyse zou mogelijk zijn. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

2.2.2 Product 

De peer assessment en feedback over het ontworpen product, namelijk de wiki, werd ook twee keer 

uitgevoerd, maar telkens met een verschillende focus. De eerste maal dat het product werd 

beoordeeld, had deze enkel een formatieve functie. Hierbij was het de bedoeling dat studenten 

elkaar onder meer tips ter verbetering van de wiki gaven, maar dit op een positieve en constructieve 

wijze. Het doel van deze vorm was om de groepen kansen te bieden hun product bij te sturen op 

basis van de verkregen feedback. De studenten werden dus na 6 à 7 lesweken tussentijds van 

feedback en formatieve evaluatie voorzien (zie Tabel 1 en Figuur 2). Elke student beoordeelde, 

FIGUUR 3:  VOORBEELD NIET RECIPROQUE FEEDBACK  
BINNEN EEN GROEP  

FIGUUR 4:  VOORBEELD RECIPROQUE FEEDBACK  
BINNEN EEN GROEP  
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individueel, de wiki van twee toegewezen groepen via het online formulier ‘product’ (zie Figuur 5). 

Tijdens de tussentijdse presentaties werd ook de mogelijkheid geboden om deze feedback 

mondeling toe te lichten. Dit werd aangevuld met tips van de praktijkassistenten, die de groepen van 

dichtbij opvolgden. De laatste keer dat het product beoordeeld werd, vond plaats op het einde van 

het semester, dit wil zeggen dat de afgewerkte versie van de wiki enkel door praktijkassistenten en 

de verantwoordelijke lesgever summatief werd beoordeeld. De beoordelingen die de studenten aan 

elkaars wiki gaven, hielden enkel een informatieve functie in aangezien peer-evaluaties van dit 

onderdeel de eindscore niet mee bepaalden. Toch voerden de studenten deze peer-evaluaties uit 

van uit een summatieve invalshoek. Zoals voorheen werd gebruik gemaakt van het online formulier 

en momenten na de officiële presentatie van de wiki om positieve of negatieve commentaren aan te 

leveren. Kortom kan de eerste maal samengevat worden als formatieve peer feedback over het 

voorlopige product en de laatste als summatieve peer assessment wat betreft de afgewerkte wiki. De 

criteria die gehanteerd werden als houvast waren Structuur, Bruikbaarheid, Literatuur en bronnen, 

Media, Lay-out en Inhoud met enkele opsplitsingen. (Zie Bijlage 2) 

 

FIGUUR 5:  VERDELING PRODUCT ASSESSMENT EN FEEDBACK  
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2.2.3 Presentatie 

Tenslotte maken ook de presentatievaardigheden van de studenten een deel uit van wat getoetst 

wordt. De studenten hebben twee keer een presentatie over hun wiki gegeven, eenmaal tussentijds 

en tenslotte op het einde van het semester (zie Tabel 1 en Figuur 2). Net zoals het product eerst niet 

summatief geëvalueerd werd, worden ook de presentatievaardigheden van de studenten niet 

beoordeeld tijdens de tussentijdse presentatie, wel is er ruimte voor suggesties of opbouwende 

feedback over de presentatievaardigheden. Aan het einde van de cursus zal elke groep een officiële 

presentatie geven over hun afgewerkte wiki. Tijdens deze presentatie zullen de studenten wel 

summatief beoordeeld worden op presentatievaardigheden door de aanwezige praktijkassistenten 

en docent. Net zoals bij het onderdeel ‘product’ worden de peer-evaluaties niet opgenomen bij het 

berekenen van het eindcijfer van de studenten, maar de studenten voerden wel deze peer 

assessment uit met summatieve beoordeling als achtergrond. Deze scores en commentaar hebben 

dus enkel een informatieve functie voor de beoordeelde studenten. Opnieuw geldt dat iedere 

participant, individueel, aan elke student uit twee toegewezen groepen een score zal toekennen en 

feedback zal geven via het online formulier ‘presentatie’ (zie Figuur 6). Na de officiële presentaties 

werd ook tijd voorzien om de presentatievaardigheden te becommentariëren. De zes criteria voor dit 

domein luiden Voorbereiding, Interactie met publiek, Stem-, spraak- en taalgebruik, Lichaamstaal en 

oogcontact, Inhoud en Mediagebruik (zie Bijlage 3). 

 

FIGUUR 6:  VERDELING PRESENTATIE ASSESSMENT EN FEEDBACK  
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Doorheen bovenstaande drie componenten (proces, product en presentatie) werd 

geobserveerd tijdens de presentatie- en feedbackmomenten. Om alles met meer informatie aan te 

vullen, werd geopteerd om vier focusgroepen te houden, waarin alle studenten aan bod kwamen. 

Aan de hand van deze focusgroepen werd dieper ingegaan op de persoonlijke ervaringen van de 

studenten. De leidraad vooropgesteld voor de focusgroepen wordt besproken in de paragraaf 

‘instrumenten’.  

Door middel van het bovenstaand beschreven design, dat bestaat uit vragenlijsten, peer 

assessment en feedback input van de studenten en praktijkassistenten, video-opnames en 

observaties en tenslotte focusgroepen, kan men er van uit gaan dat de verkregen data valide en 

betrouwbaar zal zijn dankzij triangulatie. De kwantitatieve data die verkregen werd via de 

vragenlijsten, wordt aangevuld met data van meer kwalitatieve aard uit video-opnames, observaties 

en focusgroepen. Dit design kan bijgevolg samengevat worden als mixed method. Er wordt gebruik 

gemaakt van een triangulatie design met een convergentie model, waar kwantitatieve en 

kwalitatieve data tegelijkertijd maar afzonderlijk verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt 

met op het einde een vergelijking tussen beiden (Creswell & Clark, 2011).  
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2.3 Participanten 

De participanten bestaan uit 26 studenten, verdeeld over vijf groepen, die het opleidingsonderdeel 

‘Didactiek Gezondheidswetenschappen’ aan de Universiteit Gent volgden tijdens het academiejaar 

2011-2012. De gemiddelde leeftijd van de studenten schommelt rond 25 jaar (M=25, med=23, 

range=22-39). Onder de participanten waren slechts twee mannen aanwezig in vergelijking met 24 

vrouwen. Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de Specifieke 

Lerarenopleiding (SLO) Gezondheidswetenschappen. Zestien (61.5%) van de betrokken studenten 

volgden deze SLO zoals voorzien in het modeltraject, al dan niet als Leraar In Opleiding (LIO) of 

werkstudent. De overigen namen dit opleidingsonderdeel op als keuzevak of in combinatie met hun 

huidige Masteropleiding (zie Tabel 2). De vooropleidingen van de studenten kunnen allen gekaderd 

worden in de sector Gezondheidszorg. Het merendeel (42%) heeft een opleiding als Logopedist of 

Audioloog achter de rug al dan niet op universitair niveau, een kleiner deel (19%) volgde een 

opleiding Vroedkunde, de overige studenten hebben opleidingen zoals Biomedische wetenschappen, 

Gezondheidsvoorlichting en –bevordering, Farmaceutische zorg, Kinesitherapie en 

Revalidatiewetenschappen en Verpleegkunde afgewerkt. Slechts vijf van de participanten hebben 

geen ervaring met lesgeven of presenteren voor een grote groep. Deze trend kan ook doorgetrokken 

worden naar de voorkennis over het thema waar rond de studenten een wiki ontwerpen. Acht onder 

hen hebben geen relevante kennis over het gekozen onderwerp. Dit wil zeggen dat de meerderheid 

van de participanten zowel over ervaring met lesgeven als over relevante voorkennis beschikt. 

TABEL 2:  OVERZICHT HUIDIGE STUDIERICHTING PARTICIPANTEN  

Huidige studierichting Aantal studenten 
SLO Gezondheidswetenschappen 16, waarvan 2 LIO 
Masteropleiding aan de Universiteit Gent 10 
- Verpleegkunde en Vroedkunde 3 als keuzevak, 1 in combinatie met SLO 
- Logopedische en Audiologische Wetenschappen 2 als keuzevak, 1 in combinatie met SLO 
- Gezondheidsvoorlichting en –bevordering 2 als keuzevak 
- Biomedische Wetenschappen 1 als keuzevak 
 

Binnen het beperkt aantal groepen werden er opvallende verschillen opgemerkt wat betreft 

de groepssamenstelling. Groep één bestond enkel uit meisjes die ofwel het modeltraject van de SLO 

volgen of in combinatie met een masteropleiding. Ze werkten rond het thema alcoholmisbruik en 

lieten over het algemeen een zeer positieve indruk na. De tweede groep, die een wiki heeft 

ontworpen over ergonomie binnen de gezondheidszorg, heeft een volledig andere samenstelling. In 

deze groep zitten enkele LIO- of werkstudenten aangevuld met twee studenten die het modeltraject 

van de SLO volgen. Drie van de studenten wijken opvallend af van de verwachte leeftijdscategorie 

aangezien ze 36 tot 39 jaar oud zijn. Bij deze groep viel op dat er meer moeilijkheden waren om vaak 
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af te spreken en grondig aan de wiki te werken. De studenten hadden er ook voor gekozen om eerst 

het inhoudelijke concept helemaal uit te denken, met als gevolg dat ze tijdens de tussentijdse 

presentatie nog geen wiki konden voorstellen. Dit had soms enkele spanningen tot gevolg, maar 

heeft de groep niet verhinderd een degelijk eindproduct af te leveren. Vervolgens had ook groep drie 

zijn bepaalde eigenheid. Deze groep werd gevormd door zes studenten, waaronder één koppel, en 

werkte rond het thema geneesmiddelen in het onderwijs. Drie studenten volgden dit 

opleidingsonderdeel als keuzevak vanuit een andere masteropleiding aan de UGent en drie andere 

studenten dit als een eerste kennismaking met de SLO aangezien ze enkel algemene vakken 

opnamen. Bijgevolg was er sprake van een zeer diverse groep en werden soms kleine strubbelingen 

opgemerkt. De vierde groep werd gevormd door vijf meisjes die sinds hun vooropleiding reeds 

bevriend waren. Ze volgden allemaal het modeltraject in de SLO en werkten op een zeer vlotte en 

positieve manier samen aan het onderwerp technologieën voor leerlingen met functiebeperkingen. 

Tenslotte was de vijfde groep er een met slechts drie leden, die elkaar kenden uit de masteropleiding 

die ze op dat moment volgden. Ze stelden zelf voor om rond het thema borstvoeding te werken. De 

meisjes maakten geen deel uit van de SLO, maar namen deel aan het opleidingsonderdeel als 

keuzevak vanuit hun huidige masteropleiding. De samenwerking verliep heel vlot en ze ontwikkelden 

een wiki die zeker evenwaardig was aan die van de andere groepen.  

Alle participanten werden bij aanvang van het opleidingsonderdeel op de hoogte gesteld van 

het onderzoek dat zou lopen in het kader hiervan. Een informed consent werd doorgenomen en 

ondertekend door alle studenten (zie Bijlage 4). 

 

2.4 Instrumenten 

2.4.1 Vragenlijst 

De vragenlijst, die op drie verschillende tijdstippen bij de studenten werd afgenomen, verliep via het 

online leerplatform, Minerva, van de Universiteit Gent. De vragenlijst werd aangeboden via de 

functie Curios. Deze vragenlijst peilde naar drie facetten, namelijk motivatie van studenten, hun 

attitudes tegenover feedback en evaluatie en tenslotte hun ervaringen wat betreft het geven en 

krijgen van feedback en algemene zaken over het feedbacksysteem. In de pre-vragenlijst werd eerst 

gepeild naar individuele karakteristieken van de studenten zoals geslacht, leeftijd, huidige opleiding, 

vooropleidingen en relevante voorkennis om de achtergrond van de studenten te kunnen bepalen. 

 
2.4.1.1 Motivatie 
Het onderdeel uit de vragenlijst dat naar de motivatie van de studenten peilt, is gebaseerd op 

onderzoek over de Zelfdeterminatietheorie door Vansteenkiste en collega’s (Vansteenkiste, Sierens, 

Soenens, Luyckx, & Lens, 2009). Deze onderzoekers hebben een vragenlijst, namelijk de ZelfRegulatie 
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Vragenlijst – Leren, ontworpen. Deze vragenlijst, die gehanteerd wordt in het huidig onderzoek, is 

een aangepaste versie van de Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-a) ontwikkeld door Ryan 

and Connell (1989). De Zelfregulatie vragenlijst – Leren – werd aangepast naar de huidige setting. Dit 

houdt in dat het opleidingsonderdeel en de opdracht hierbij horend als uitgangspunten werden 

gekozen (zie Bijlage 5).  

 Vier verschillende motivatietypes, (1) externe regulatie, (2) geïntrojecteerde regulatie, (3) 

geïdentificeerde regulatie en (4) intrinsieke motivatie, worden gemeten op basis van eerder 

vermelde vragenlijst. De eerste twee types worden ondergebracht onder de noemer gecontroleerde 

motivatie, terwijl de laatste twee types autonome motivatie weerspiegelen. Per subtype worden in 

de vragenlijst vier beweringen opgenomen, zo zijn er in totaal 16 stellingen te beantwoorden op een 

5-punts Likertschaal. Items 3, 5, 6, 10 peilen naar externe regulatie, items 8, 9, 14, 16 naar 

geïntrojecteerde regulatie, items 1, 4, 7, 11 naar geïdentificeerde regulatie en items 2, 12, 13, 15 

tenslotte naar intrinsieke motivatie. Uiteindelijk worden de gemiddelde scores per motivatietype 

berekend. Deze procedure werd drie maal uitgevoerd, zo is het mogelijk om eventuele evolutie in 

motivatieprofielen op te sporen. 

 
2.4.1.2 Attitudes 
Ten tweede wordt er aan de hand van de vragenlijst ook gepeild naar de attitudes van studenten 

tegenover evaluatie en feedback. Daarvoor worden telkens twee bij elkaar horende stellingen samen 

geplaatst, wat tot een totaal van 20 beweringen resulteert. Deze worden beoordeeld door de 

studenten op basis van een 5-punts Likertschaal. Zo is het mogelijk in te schatten welke waarde 

studenten hechten aan evaluatie of feedback (zie Bijlage 6). Een voorbeeld volgt hieronder: 

 

“Evalueren is een taak die enkel voor docenten is weggelegd.  

Feedback geven is een taak die enkel voor docenten is weggelegd.” 

 
Inspiratie voor deze elementen werd gehaald uit onderzoek van Mahdizadeh e.a. (2008) en De 

Wever en Van Keer  (2012). 

 
2.4.1.3 Ervaringen 
De laatste component van de vragenlijst focust op de ervaringen van studenten. Een eerste aspect, 

dat wordt bevraagd, is hoe studenten het geven en krijgen van feedback ervaren hebben. Net zoals 

bij het onderdeel over attitudes, wordt opnieuw gebruik gemaakt van twee bij elkaar horende 

stellingen, opsplitsend naar geven en krijgen van feedback. Zoals voorheen werd geopteerd om een 

5-punts Likertschaal aan te wenden. In totaal worden 20 beweringen opgelijst (zie Bijlage 7). 
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“Ik ben tevreden over de kwaliteit van de feedback die ik gegeven heb. 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van feedback die ik ontvangen heb.” 

 
Daarnaast worden ook enkele algemene zaken in verband met het feedbacksysteem opgenomen in 

de vragenlijst. Thema’s zoals anonimiteit, motivatie, tevredenheid over toegekende scores en het 

online assessment- en feedbackformulier worden aangekaart. Een 5-punts Likertschaal werd 

opnieuw gekozen om deze acht beweringen te scoren, dit in combinatie met ruimte voor 

opmerkingen of suggesties die studenten doorheen de vragenlijst niet kwijt konden (zie Bijlage 8). 

De basis voor dit element uit de vragenlijst bestaat uit reeds bestaande vragenlijsten uitgewerkt door 

Mahdizadeh e.a. (2008) en De Wever en Van Keer  (2012). Alsook werd de onderzoeker geïnspireerd 

door een gelijkaardige studie uit Nederland, waarin attitudes van studenten tegenover peer 

assessment als werkvorm en als toetsvorm werden bevraagd, maar waarin ook werd gepeild naar 

ervaringen van studenten met het online softwaretool ter ondersteuning van peer assessment (Van 

Boxel et al., 2008). 

 

2.4.2 Rubrics 

Er werden rubrics opgesteld voor zowel het proces, product als presentatie (zie Bijlagen 1, 2 en 3). 

Elk  criterium  is  beschreven  aan  de  hand  van  scores  gaande  van  een  tot  en  met  vier.  Er  werd  met  

opzet gekozen om geen neutrale mogelijkheid te voorzien. Per score werd telkens een uitgebreide 

beschrijving weergegeven. Een schematische weergave van de criteria per onderdeel wordt in 

onderstaande tabel (Tabel 3) gevisualiseerd. 
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TABEL 3:  OVERZICHT CRITERIA PER ONDERDEEL  

Onderdeel Criteria 
Proces 1. Luisterbereidheid/Respect  

2. Samenwerking 

3. Communicatie  

4. Afspraken  

5. Persoonlijke inbreng 

 

Product 1. Structuur 

2. Bruikbaarheid 

3. Literatuur en bronnen 

4. Media 

5. Lay-out  

Inhoud opgesplitst in: 

6. Definitie en relevantie thema 
7. Link met vakoverschrijdende eindtermen 
8. Kritische bespreking bestaande handleidingen of 

methodes 
9. Andere inhoudelijke kenmerken 
 

Presentatie 1. Voorbereiding 

2. Interactie met publiek  

3. Stem-, spraak- en taalgebruik 

4. Lichaamstaal en oogcontact 

5. Inhoud  

6. Mediagebruik 

 

Alle criteria werden in samenwerking met de studenten en de onderwijzende staf opgesteld. In de 

literatuur over peer assessment wordt het belang aangetoond van betrokkenheid van studenten bij 

het opstellen van evaluatiecriteria, zoals eerder beschreven in deze masterproef (Admiraal et al., 

2003; Topping, 1998).  

2.4.3 Online assessment- en feedbackformulier  

De rubrics werden in een online omgeving geplaatst, namelijk in een online assessment en feedback 

formulier dat werd opgesteld per component. Studenten kunnen aanduiden welke medestudent of 

groep ze beoordelen en zo hen van scores en bijhorende feedback per criterium voorzien. 

Uiteindelijk werd ook ruimte ingepland om verplichte algemene feedback te schrijven voor de 
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ontvanger. Al het bovenstaande werd onmiddellijk anoniem naar zowel de begunstigde, als de 

student die de peer feedback en assessment uitvoerde en naar de onderzoeker via e-mail verstuurd. 

Het online formulier werd geschreven in html-code in samenwerking met de promotor van deze 

masterproef. Via deze html-code kon ervoor gezorgd worden dat e-mails onmiddellijk naar de 

studenten verstuurd werden zonder handmatige tussenkomst. De pagina kan bezocht worden via 

http://studwww.ugent.be/~clcocquy/vragenlijst. Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de 

expertise van Prof. Dr. Bram De Wever.  

2.4.4 Leidraad focusgroep 

Ter voorbereiding van de focusgroepen werden enkele richtinggevende vragen en thema’s opgesteld 

door de onderzoeker op basis van observaties, afgenomen vragenlijsten en onderzoeksliteratuur (zie 

Bijlage 9). Thema’s die onder meer besproken werden, waren: peer feedback in het algemeen, het 

verschil tussen peer feedback geven en krijgen, anonimiteit en het evaluatie- en feedbacksysteem 

zoals toegepast in dit opleidingsonderdeel. Er werd gebruik gemaakt van de metaplantechniek, 

waarin visualisatie en groepsgesprek centraal staat. Deze techniek bestaat uit een aantal vaste 

stappen waaronder het stellen van een beginvraag, de participanten schriftelijk antwoorden laten 

formuleren op kaartjes die ze daarna ophangen en toelichten met een groepsbespreking als 

resultaat. De gesprekken worden op video opgenomen en alle antwoorden van de participanten 

worden zorgvuldig bijgehouden. Een belangrijke opmerking hierbij is dat niet alle thema’s ter sprake 

kwamen in alle focusgroepen, maar er werd wel naar gestreefd om alle thema’s minstens een keer 

aan bod te laten komen over het geheel van focusgroepen. Er werd ook ingespeeld op de suggesties 

en antwoorden van de studenten op het moment zelf, wat vaak tot boeiende discussies en 

gesprekken heeft geleid. 

2.4.5 Codeerschema content analyse peer feedback 

Vervolgens werden aan de hand van bestaande onderzoeksliteratuur codeerschema’s geselecteerd 

die de kwaliteit en inhoud van feedback in kaart brengen (Prins e.a., 2006; Van den Berg e.a., 2006b). 

Aanvankelijk werd geprobeerd om het volledige codeerschema van Van den Berg et al. (2006b) te 

hanteren. De context van het huidig onderzoek verschilde echter met het eerder genoemde en 

daarom werd besloten om een selectie te maken van de relevante elementen. Er werd gekozen om 

de focus te leggen op verschillende functies van feedback aan de hand van de volgende deelthema’s: 

evaluatie, verduidelijking en advies zoals beschreven in Van den Berg et al. (2006b). Tenslotte werd 

ook de rubric om feedback te beoordelen van Prins et al. (2006) in overweging genomen. Uit deze 

bron werd het element ‘vragen’ overgenomen, aangezien de andere componenten gedeeltelijk 

overlapten. Een andere reden om het element ‘vragen’ op te nemen is omdat uit onderzoek 
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gebleken is dat studenten peer feedback appreciëren waarin veel reflectie-uitlokkende opmerkingen 

worden gemaakt (Prins et al., 2006). Deze opmerkingen kunnen bijgevolg ook de vorm aan nemen 

van reflectie-uitlokkende vragen. Uiteindelijk werd onderstaand codeerschema gericht op de inhoud 

van feedback (zie Tabel 4) opgesteld. Het element kritiek bestaat uit verschillende subscores: score 

nul weerspiegelt geen kritiek, één betekent enkel positieve kritiek, twee staat voor negatieve kritiek 

en drie omvat de combinatie van positieve en negatieve kritiek. Tijdens de analyses van de peer 

feedback gericht op het product werd een nieuwe subcategorie toegevoegd. Dit zijn namelijk 

feedbackboodschappen die een positieve inhoud weerspiegelen aangevuld met een adviserende 

functie, die kan opgevat worden als negatief. Bijgevolg houden deze soort bijdrages ook zowel 

positieve als negatieve kritiek in. Wat betreft argumentatie werd een onderscheid gemaakt tussen 

het aan- en afwezig zijn van degelijke argumenten en/of het gebruik van concrete voorbeelden. 

Vervolgens werd advies opgesplitst in geen advies (0), inhoudelijk advies (1), technisch advies (2) en 

advies gericht op mediagebruik (3). Tenslotte werd ook de aanwezigheid van vragen nagegaan, score 

één weerspiegelt een verduidelijkende vraag en score twee betekent een vraag die reflectie oproept 

bij de ontvanger. Het codeerschema aangevuld met concrete voorbeelden per categorie wordt in 

bijlage voorgesteld (zie Bijlage 10)  

TABEL 4:  CODEERSCHEMA PEER FEEDBACK  

Element Inhoud Score 

Kritiek Geen 

Positief 

Negatief 

Combinatie 

Positieve inhoud met adviserende functie 

0 

1 

2 

3 

3.1 

Argumentatie Geen 

Wel 

0 

1 

Advies Geen 

Inhoudelijk 

Technisch 

Mediagebruik 

0 

1 

2 

3 

Vragen Geen 

Verduidelijkend 

Reflectie-uitlokkend 

0 

1 

2 

 



 

2.5 Dataverzameling 

In bovenstaande paragrafen werd 

onderstaand schema  (Figuur 7) wordt alles kernachtig samengevat. 

2.6 Data-analyse 

Allereerst werd de input via peer assessment en feedback onderworpen aan een 

content analyse (Neuendorf, 2002)

eenheid te selecteren, omdat dit de meest objectieve identificatie van analyse

(De Wever, Schellens, Valcke & Van Keer, 2006). 

kreeg op verschillende domeinen aan de hand van het eerder voorgestelde codeerschema. Bijgevolg 

werd de inhoud van de peer feedback grondig onder de loep genomen. Zowel de schriftelijke 

feedback via het online evaluatieformulier als de mondelinge face to face feedbackgesprekken 

werden gecodeerd. Enkel de peer feedback gericht op het samenwerkingsproces heeft een 

schriftelijke en mondelinge component. 

Daarnaast werd dieper ingegaan op de ervaringen van student

focusgroepen. Aan de hand van de vragenlijsten werd de motivatie, attitudes en ervaringen van de 

betrokken studenten in kaart gebracht. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van beschrijvende 

statistieken wegens het relatief klein aantal participanten (n=26). Op die manier konden algemene 

trends en evoluties doorheen het semester bestudeerd worden. Tenslotte was het mogelijk om 

bovenstaande data te verrijken met kwalitatieve informatie afkomstig uit de focusgroepen.

van het beschikbare materiaal werden enkele thema’s geselecteerd en meer diepgaand

Per besproken thema werd een beknopte samenvatting voorzien.
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bovenstaande paragrafen werd al uitgebreid beschreven hoe de dataverzameling verlopen is. In 

wordt alles kernachtig samengevat.  

FIGUUR 7:  OVERZICHT DATAVERZAMELING 

Allereerst werd de input via peer assessment en feedback onderworpen aan een 
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(De Wever, Schellens, Valcke & Van Keer, 2006). Dit houdt in dat elke feedbackbijdrage een score 

kreeg op verschillende domeinen aan de hand van het eerder voorgestelde codeerschema. Bijgevolg 

werd de inhoud van de peer feedback grondig onder de loep genomen. Zowel de schriftelijke 

e evaluatieformulier als de mondelinge face to face feedbackgesprekken 

werden gecodeerd. Enkel de peer feedback gericht op het samenwerkingsproces heeft een 

schriftelijke en mondelinge component.  

Daarnaast werd dieper ingegaan op de ervaringen van studenten via analyse van de vragenlijsten en 

focusgroepen. Aan de hand van de vragenlijsten werd de motivatie, attitudes en ervaringen van de 

betrokken studenten in kaart gebracht. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van beschrijvende 

latief klein aantal participanten (n=26). Op die manier konden algemene 

trends en evoluties doorheen het semester bestudeerd worden. Tenslotte was het mogelijk om 

bovenstaande data te verrijken met kwalitatieve informatie afkomstig uit de focusgroepen.

van het beschikbare materiaal werden enkele thema’s geselecteerd en meer diepgaand

Per besproken thema werd een beknopte samenvatting voorzien. 
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Er werd gekozen om volledige feedbackberichten als analyse-

eenheden garandeert 

it houdt in dat elke feedbackbijdrage een score 

kreeg op verschillende domeinen aan de hand van het eerder voorgestelde codeerschema. Bijgevolg 

werd de inhoud van de peer feedback grondig onder de loep genomen. Zowel de schriftelijke 

e evaluatieformulier als de mondelinge face to face feedbackgesprekken 

werden gecodeerd. Enkel de peer feedback gericht op het samenwerkingsproces heeft een 
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focusgroepen. Aan de hand van de vragenlijsten werd de motivatie, attitudes en ervaringen van de 

betrokken studenten in kaart gebracht. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van beschrijvende 

latief klein aantal participanten (n=26). Op die manier konden algemene 

trends en evoluties doorheen het semester bestudeerd worden. Tenslotte was het mogelijk om de 

bovenstaande data te verrijken met kwalitatieve informatie afkomstig uit de focusgroepen. Op basis 

van het beschikbare materiaal werden enkele thema’s geselecteerd en meer diepgaand behandeld.  
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3. Resultaten en specifieke discussie 

3.1 Introductie: Een overzicht van de peer scores per groep 

Bij wijze van introductie en achtergrondinformatie worden de gemiddelde scores die de studenten 

aan elkaar gaven bij wijze van peer assessment en feedback op het groepsproces, product en 

presentatie in Tabel 5 weergegeven. Het is opvallend dat studenten uit alle groepen elkaar met 

relatief hoge scores beoordelen op het groepsproces. In dit opzicht vallen groep vijf en ook groep 

vier op. De derde groep valt dan weer op doordat de scores bij de finale peer feedback lager zijn in 

vergelijking met de andere groepen. Wat betreft de peer assessment op het product kan vastgesteld 

worden dat de scores uit de tussentijdse evaluatie dicht bij elkaar liggen met uitzondering van groep 

twee. Dit kan verklaard worden doordat zij op dat moment nog helemaal geen info op de wiki 

hadden geplaatst. Op het einde van de rit liggen de scores op het product van alle groepen zeer dicht 

bij elkaar. Tenslotte leunen de gemiddelde scores op de presentatievaardigheden van de 

verschillende groepen ook zeer dicht bij elkaar aan.  

TABEL 5:  OVERZICHT PEER SCORES 

Peer feedback Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Gemiddelde score tussentijdse 
proces evaluatie 
 

83.8% 75.65% 78.15% 79.75% 97.5% 

Gemiddelde score finale  
proces evaluatie 
 

94.5% 91.8% 78.15% 100% 98.35% 

Gemiddelde score tussentijdse 
product evaluatie 
 

71.53% 45.94% 73.33% 68.38% 62.22% 

Gemiddelde score finale  
product evaluatie 
 

84.25% 84.55% 87.83% 86.11% 85.83% 

Gemiddelde score  
presentatie evaluatie 

92.70% 87.42% 90.12% 88.05% 90% 

 

3.2 Inhoud van de peer feedback, een kwantitatieve content analyse 

Op basis van het eerder beschreven codeerschema werd een kwantitatieve content analyse van de 

beschikbare peer feedback uitgevoerd. Deze analyse bestudeert de inhoud van de peer feedback op 

drie verschillende domeinen, namelijk proces, product en presentatie (zie eerder). Elke 

feedbackbijdrage krijgt een score toegekend voor de diverse factoren uit het codeerschema, die zijn 

namelijk (1) kritiek, (2) argumentatie, (3) advies en (4) vragen. Daarbovenop wordt voor de peer 
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feedback betreffende het proces een onderscheid gemaakt tussen een schriftelijke en mondelinge 

vorm. De schriftelijke versie bestaat uit alle feedbackbijdrages die via het online evaluatieformulier 

werden ingevuld. Het mondelinge gedeelte weerspiegelt de video-opnames van de face-to-face 

feedbackgesprekken tussen twee groepsleden. Voor alle verschillende soorten feedback werd 

hetzelfde codeerschema consequent gehanteerd.  

3.2.1 Inhoud van de peer feedback op het samenwerkingsproces binnen een groep 

3.2.1.1 Schriftelijke peer feedback 

Elke student evalueerde zijn of haar medegroepsleden twee keer tijdens de periode waarin de 

opdracht werd uitgevoerd. Er is geen sprake van missende data bij dit onderdeel. Dit leidt er toe dat 

de schriftelijke peer feedback afkomstig van het online evaluatieformulier bestaat uit 232 

feedbackbijdrages per criterium (n=5 + algemene feedback), wat zorgt voor een totaal van 1392 

eenheden. Een feedbackbijdrage staat voor het stuk tekst dat door studenten bij wijze van 

toelichting bij de score per criterium wordt toegevoegd. Er werd geëvalueerd aan de hand van vijf 

criteria (zie Tabel 3) met tenslotte ruimte voor algemene, verplicht te geven, feedback. Het valt 

echter op dat 19% van de feedbackbijdrages geen specifieke toelichting per criterium vertonen, maar 

wel een verwijzing naar deze algemene feedback. De feedback werd bijgevolg bewust en expliciet 

uitgesteld door bijvoorbeeld “cfr. algemene feedback” of “zie onder” als toelichting te voorzien. Het 

is opvallend dat deze uitgestelde feedback voornamelijk wordt geformuleerd tijdens de peer 

evaluatie op het einde van het proces. Daarnaast wordt vastgesteld dat in ongeveer 6% 

(schommelend tussen 5.2% en 6.9%) van de bijdrages helemaal geen feedback of toelichting werd 

gegeven door de studenten. In deze gevallen werd er niet bewust verwezen naar de algemene 

feedback, maar voorzag men wel toelichtingen zoals “geen opmerkingen”, “geen commentaar” of 

“geen specifieke feedback omtrent dit criterium”. Elke feedbackbijdrage kreeg vervolgens scores op 

de verschillende elementen uit het codeerschema. De resultaten hiervan worden in bijlage uitgebreid 

per criterium besproken (zie Bijlage 11) en voorzien van concrete voorbeelden. In wat volgt worden 

de algemene tendensen toegelicht. 

Kritiek  Er wordt een algemene tendens van zeer veel positieve kritiek vastgesteld. Meer dan 2/3 van 

de bijdrages bevat positieve feedback, dit loopt op tot meer dan 70% en zelfs tot 88.4% bij de 

algemene feedback. Dit houdt ook in dat zeer weinig of nauwelijks enkel negatieve kritiek opgelijst 

wordt. Soms wordt er zelfs helemaal geen negatieve kritiek geformuleerd (criterium ‘afspraken’) of 

wel in maximaal 2.6% (criterium ‘persoonlijke inbreng’) van de gevallen. De combinatie van negatieve 

met positieve kritiek komt iets meer voor, namelijk variërend tussen 1.7% en 6% van de bijdrages. 

Daarnaast geven studenten helemaal geen kritiek in ongeveer 6% van de toelichtingen (zie Tabel 6).  
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Argumentatie Uit analyses blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen geen degelijke 

argumentatie opgenomen wordt in de feedback. Uitschieters zijn criteria ‘luisterbereidheid’ en 

‘afspraken’ waar 2/3 van de feedback helemaal geen argumentatie bevat. Daarna volgt criterium 

‘communicatie’ met een percentage van 62.5% bijdrages zonder argumentatie. De feedback op de 

overige criteria houdt gaande van 55.6% tot 57.8% van de gevallen geen argumentatie of concrete 

voorbeelden in. Er wordt het meest geargumenteerd bij de algemene feedback (44.4%), daarna 

volgen criteria ‘samenwerking’ en ‘persoonlijke inbreng’, waarin in bijna ¼ van de bijdrages 

argumentatie wordt geregistreerd. Tenslotte wordt het minst geargumenteerd in de feedback op de 

overige criteria (14.2% en 18.5%). Er wordt een relatief groot verschil tussen de criteria opgemerkt 

betreffende het aanwezig zijn van argumentatie. Dit varieert van 14.2% (criteria ‘luisterbereidheid’ 

en ‘afspraken’) tot 44.4% (algemene feedback). Dit kan verklaard worden door de 19% uitgestelde 

feedback bij criteria één tot vijf. Wanneer het onderdeel algemene feedback buiten beschouwing 

wordt gelaten, blijft het verschil tussen de criteria beperkt tot ongeveer 10%. De feedback wordt dus 

in meer dan de helft van de bijdrages niet grondig beargumenteerd. Het onderdeel algemene 

feedback springt echter wel positief in het oog in vergelijking met de andere criteria, waar maximaal 

¼ van de bijdrages van argumentatie is voorzien (zie Tabel 6).  

Advies  Wat betreft het geven van advies valt op dat de scores op criteria één tot vijf relatief dicht bij 

elkaar liggen. De gevallen waarin er geen advies geregistreerd wordt, variëren van 75.9% tot 80.6%. 

Dit betekent dat voor elk criterium meer dan ¾ van de feedbackbijdrages geen advies bevatten. Een 

uitschieter op dit gebied is het onderdeel ‘algemene feedback’, waarin 91.4% van de bijdrages geen 

advies inhouden. Ook al wordt de hoogste score voor het niet geven van advies terug gevonden bij 

de algemene feedback, toch wordt in dit onderdeel ook de hoogste score voor het geven van advies 

opgemerkt (8.6%). Dit kan verklaard worden door de 19% uitgestelde feedback, die bij de algemene 

feedback niet meer mogelijk is. Opnieuw liggen de scores op de criteria één tot vijf dicht bij elkaar. Er 

wordt maximaal in 5.2% en minimaal in 0.4% van de bijdrages wel advies gegeven. Dit betekent dat 

slechts 1/20 of zelfs 1/100 van de feedbackbijdrages advies inhoudt. Studenten geven elkaar dus 

eerder weinig advies (zie Tabel 6).  

Vragen  Bij de vergelijking van de inhoud van de peer feedback verspreid over de diverse criteria 

wordt vastgesteld dat er enkel verduidelijkende vragen gesteld worden bij het derde criterium, 

namelijk ‘communicatie’. Er worden geen vragen gesteld door studenten doorheen de overige 

criteria. Dit weerspiegelt over het algemeen dus een zeer lage score (zie Tabel 6). 
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Formatief versus summatief Wanneer de tussentijdse peer feedback en assessment vergeleken 

wordt met die op het einde van het proces, kan vastgesteld worden dat de elementen uit het 

codeerschema meestal in gelijke mate voorkomen. Al wordt opgemerkt dat tijdens de tussentijdse 

feedback (M=79.45%) gemiddeld meer positieve kritiek geformuleerd wordt in vergelijking met op 

het einde van het semester (M=66.38%). Wat betreft argumentatie kan men stellen dat doorheen de 

summatieve evaluatie gemiddeld in iets meer bijdrages voldoende geargumenteerd wordt door 

studenten (Mformatief=19.68%, Msummatief=26.725%). Dit is zeker het geval bij het onderdeel 

‘algemene feedback’ (Mformatief=33.62%, Msummatief=55.17%). Daarnaast valt op dat er doorheen 

de tussentijdse assessment (M=4.59%) iets meer advies verstrekt wordt in vergelijking met de 

afsluitende feedback (M=2.44%). Over de spreiding van het stellen van vragen kan moeilijk een 

uitspraak gedaan worden, aangezien er slechts drie vragen werden geregistreerd. Bijgevolg zijn er 

geen zeer grote verschillen vast te stellen tussen de formatieve en summatieve assessment en 

feedback gericht op het samenwerkingsproces. De resultaten moeten echter met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden aangezien er in het geval van de summatieve assessment  

(M=33.62%)opvallend meer uitgestelde feedback aanwezig is in vergelijking met de formatieve 

assessment (M=4.31%). Voor uitgebreide beschrijving van de cijfergegevens kan Bijlage 12 

geraadpleegd worden. 

  

TABEL 6:  OVERZICHT INHOUD SCHRIFTELIJKE PEER FEEDBACK GERICHT OP HET PROCES  
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3.2.1.2 Mondelinge peer feedback 

De studenten hebben ook twee keer mondelinge feedback gericht op het samenwerkingsproces 

gegeven aan één groepslid, dit tussentijds en op het einde van het proces. In drie groepen (groep 1, 2 

en 3) zijn deze gesprekken wederkerig verlopen en in de twee andere (groep 4 en 5) niet-wederkerig.  

Bij de tussentijdse feedback was één persoon afwezig, waardoor twee feedbackgesprekken niet 

konden plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat er in totaal 24 gesprekken aan de kwantitatieve 

content analyse via videobeelden onderworpen konden worden. De gesprekken werden opgedeeld 

aan de hand van betekenisvolle eenheden, dit is het aantal keer dat de student die feedback gaf 

expliciet opnieuw het woord nam (turn-takes). Wat betreft de feedback op het einde van het proces 

kan vermeld worden dat volledig groep vijf afwezig was en één studente uit een andere groep. Dit 

resulteert in 21 geanalyseerde feedbackgesprekken. De gesprekken verliepen zeer spontaan en 

namen meestal de vorm van een informeel gesprek aan. Sommige studenten startten het 

feedbackgesprek met een situerende inleiding en peilden naar de gevoelens en reacties van hun 

medestudent.  Andere gesprekken waren eerder kort, maar zeer direct en kernachtig.  

 Allereerst wordt de tussentijdse mondelinge feedback gericht op het proces bestudeerd. Er 

worden 122 feedbackeenheden onderscheiden in 24 gesprekken. In acht van deze gesprekken 

verliep de feedback niet-reciproque en bijgevolg in 18 mondelinge toelichtingen wel wederkerig. 

Gemiddeld bestaat één feedbackgesprek uit ongeveer vijf feedbackeenheden. De 

frequentieverdeling van het aantal feedbackeenheden wordt in bijlage (zie Bijlage 13) voorgesteld. 

De meeste gesprekken bevatten dus tussen vier en zeven eenheden. Dit valt te verklaren doordat de 

meeste studenten het gesprek baseerden op de vijf aangeboden criteria (zie Tabel 3).  

 De inhoud van de mondelinge feedback komt in alle gesprekken grotendeels overeen. 

Studenten geven elkaar voornamelijk positieve commentaar (86.9%), soms komt de combinatie van 

positieve en negatieve kritiek voor (8.2%) en heel uitzonderlijk wordt enkel negatieve kritiek geuit 

(4.9%). De studenten beargumenteren hun feedback ook voldoende bijvoorbeeld door het verwijzen 

naar concrete voorbeelden (88.5%). Even uitzonderlijk als er enkel negatieve kritiek geformuleerd 

wordt, geven studenten elkaar inhoudelijk advies (4.9%). Deze twee elementen zijn met elkaar 

verwant aangezien studenten negatieve kritiek formuleren als werk- of aandachtspunten en dus een 

adviserende functie bezitten. Tenslotte stellen studenten geen vragen aan elkaar tijdens deze face-

to-face bijeenkomsten (zie Tabel 7). 

TABEL 7:  PROCES TUSSENTIJDSE MONDELINGE PEER FEEDBACK  
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Vervolgens worden de resultaten van de feedbackgesprekken op het einde van het proces 

gepresenteerd. Er worden 21 gesprekken, verdeeld in 115 betekenisvolle eenheden, onderworpen 

aan de kwantitatieve content analyse. In vijf van deze gesprekken verliep de feedback niet-

wederkerig en dus tijdens 16 mondelinge feedbackbijdrages wel reciproque. Gemiddeld bestaat één 

feedbackgesprek uit vijf en halve betekenisvolle eenheden. De frequentieverdeling van het aantal 

feedbackeenheden per gesprek wordt in bijlage voorgesteld (zie Bijlage 13). De meeste gesprekken 

bevatten dus vijf of zes eenheden. Dit kan ook nu verklaard worden doordat de studenten 

terugvallen op de criteria die aangeboden werden om hun peers te evalueren (zie Tabel 3).  

 De inhoud van de gesprekken is opnieuw overwegend positief (94.8%), in twee eenheden 

wordt negatieve kritiek geformuleerd en in vier eenheden komt de combinatie van positieve en 

negatieve kritiek voor in dezelfde betekenisvolle eenheid. Daarnaast beargumenteren studenten hun 

score en feedback voldoende, meestal door concrete situaties als voorbeeld aan te halen. Vervolgens 

geven studenten elkaar nauwelijks advies, slechts één keer wordt een inhoudelijk advies 

geregistreerd. Groepsleden formuleren bijgevolg geen of nauwelijks werkpunten aan elkaar. 

Tenslotte stellen ze ook geen vragen aan hun medestudenten (zie Tabel 8). 

 

3.2.1.3 Schriftelijke versus mondelinge peer feedback gericht op het samenwerkingsproces 

Kritiek Zowel bij de schriftelijke als mondelinge peer feedback overweegt positieve kritiek. In het 

geval van de schriftelijke feedback varieert dit van 2/3 van de bijdragen tot 88.4%. Bij de face-to-face 

gesprekken wordt er een nog hoger aantal toelichtingen met enkel positieve kritiek geregistreerd 

(86.9%; 94.8%). Negatieve kritiek komt heel zelden voor, zowel bij de schriftelijke als mondelinge 

feedback geven studenten nauwelijks enkel negatieve feedback. Aansluitend worden ook relatief 

weinig bijdragen opgemerkt die de combinatie van positieve en negatieve kritiek bevatten.  

Argumentatie Er wordt wel een groot verschil opgemerkt tussen de schriftelijke en mondelinge peer 

feedback wat betreft argumentatie. Studenten voorzien in de schriftelijke feedbackbijdrages in 

beperkte mate voldoende argumentatie of concrete voorbeelden. Dit gebeurt in maximaal ¼ van de 

TABEL 8:  PROCES -  MONDELINGE PEER FEEDBACK OP HET EINDE VAN HET PROCES  
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gevallen of uitzonderlijk in 44.4% van de bijdrages. In de face-to-face gesprekken wordt echter wel 

veel en voldoende argumentatie vastgesteld (80.9% tot 88.5%). Studenten beargumenteren dus hun 

feedback meer in de feedbackgesprekken in vergelijking met het schriftelijk online evaluatietool.  

Advies Wat de adviserende functie van feedback betreft, wordt geconcludeerd dat zowel in de 

schriftelijke als mondelinge variant studenten zeer uitzonderlijk elkaar inhoudelijk advies 

verstrekken.  

Vragen In de face-to-face gesprekken worden helemaal geen vragen opgemerkt. Studenten hebben 

wel drie vragen gesteld in de schriftelijke peer feedback, maar enkel bij het derde criterium 

‘communicatie’. Verduidelijkende of reflectie-oproepende vragen stellen is bijgevolg eerder 

uitzondering dan regel.  

 

3.2.2. Inhoud van de schriftelijke peer feedback op het product, de wiki, tussen groepen 

Studenten evalueerden de wiki van hun klasgenoten op twee tijdstippen: de eerste keer met een 

formatieve bedoeling in het midden van het semester, de laatste keer op het einde van het semester 

vanuit een summatief perspectief. Twee studenten voerden deze feedback gericht op het product 

echter nooit uit en vier studenten slaagden er niet in om de summatieve feedback in te vullen. De 

peer feedback die studenten aan elkaar gaven via het online evaluatieformulier over het product, 

namelijk de wiki, bestaat bijgevolg uit 870 feedbackbijdrages. Dat betekent 87 eenheden per 

criterium, aangezien er op negen criteria aangevuld met een deel algemene feedback geëvalueerd 

wordt (zie Tabel 3). Net zoals bij de schriftelijke peer feedback op het samenwerkingsproces is er 

opnieuw uitgestelde feedback aanwezig (in 20 eenheden, 23%). Deze waarde daalt tot minstens 

20.7%, omdat enkele studenten besloten om op bepaalde criteria toch expliciet feedback te geven, 

ook al verwezen ze eerder duidelijk naar het onderdeel algemene feedback. Opvallend is dat al deze 

uitgestelde feedback pas vanaf de summatieve evaluatie voorkomt en niet tijdens de tussentijdse 

beoordelingen. Sommige feedbackbijdrages bevatten echter helemaal geen feedback (zie Tabel 9). In 

het geval van het onderdeel algemene feedback wordt in 95.4% van de gevallen wel peer feedback 

gegeven, aangezien het dan niet meer mogelijk is om feedback uit te stellen. De resultaten van de 

analyses worden in bijlage uitgebreid per criterium besproken (zie Bijlage 11) en voorzien van 

concrete voorbeelden. In wat volgt worden de algemene tendensen toegelicht.  
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TABEL 9:  OVERZICHT PEER FEEDBACK PRODUCT  

Criterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Algemeen 

Geen feedback 2.3% 3.4% 3.4% 5.7% 3.4% 5.7% 8% 8% 8% 4.6% 

Uitgestelde 

feedback 

23% 23% 21.8% 23% 23% 23% 23% 20.7% 23% / 

Wel feedback 74.7% 73.6% 74.7% 71.3% 73.6% 71.3% 69% 71.3% 69% 95.4% 

 

Kritiek Het grootste deel van de feedbackbijdrages uit de peer feedback op het product bevatten 

enkel positieve kritiek. Minimaal is er sprake van bijna ¼ positieve feedback, dit loopt op tot 

maximaal meer dan de helft van de toelichtingen die positieve commentaren inhouden. De 

combinatie van positieve met negatieve kritiek komt ook regelmatig voor. Criterium zeven, link met 

vakoverschrijdende eindtermen, is echter een uitzondering, aangezien er in dit geval slechts zes 

bijdrages worden geregistreerd die beide soorten kritiek bevatten. Het gedeelte algemene feedback 

vormt ook een uitzondering, echter in de omgekeerde betekenis. Bij dit onderdeel houden 44.8% van 

de toelichtingen de combinatie in (zie Tabel 10 en 11). Daarnaast wordt binnen deze categorie die 

oorspronkelijk bedoeld was om de feedbackbijdrages waarin positieve kritiek afgewisseld wordt met 

negatieve feedback te meten een subcategorie toegevoegd (zie Tabel 4). Die nieuwe categorie omvat 

toelichtingen waarin een positieve boodschap wordt verstuurd aangevuld met opbouwende, 

adviserende – negatieve – kritiek. Deze subcategorie is het meest aanwezig bij criteria ‘structuur’, 

‘gebruik media’ en ‘lay-out’. Dit houdt in dat studenten bij deze criteria meer feedbackboodschappen 

versturen die negatieve feedback geformuleerd als een advies bevatten, maar verpakt in een 

positieve boodschap. Enkel negatieve kritiek komt in veel mindere mate voor, alleen bij criteria ‘link 

met vakoverschrijdende eindtermen’ en ‘kritische bespreking’ wordt er in meer dan ¼ van de 

gevallen enkel negatieve kritiek gegeven. Na meer uitgebreide analyse blijkt dat er bij bovenstaande 

criteria (link met vakoverschrjdende eindtermen en kritische besperking) opvallend meer negatieve 

kritiek geformuleerd wordt tijdens de tussentijdse feedback in vergelijking met die op het einde van 

het semester. Zo worden 24 eenheden die negatieve kritiek weerspiegelen onderscheiden bij de 

formatieve evaluatie van het criterium betreffende de VOETen, in vergelijking met geen enkel bij de 

summatieve evaluatie. Dezelfde trend wordt vastgesteld in verband met het criterium ‘kritische 

bespreking’; de bijdragen met enkel negatieve kritiek dalen van 21 (formatieve assessment) naar drie 

(summatieve assessment). Tenslotte zijn er ook feedbackbijdrages opgemerkt waarin er helemaal 
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geen kritiek wordt aangeboden, dit aantal is het grootst bij criterium ‘kritische bespreking’ (14.9%) 

(zie Tabel 10 en 11). 

TABEL 10:  PRODUCT, OVERZICHT KRITIEK  

Kritiek Gemiddelde 
 

Maximum Minimum 

Geen kritiek 6,87% 14,9% 2,3% 
Positieve kritiek 40,69% 55,2% 23,0% 
Negatieve kritiek 11,26% 27,6% 2,3% 
Combinatie 
Positieve inhoud  
met adviserende functie 

20,78% 
 

6,99% 

44,8% 
 

17,2% 

6,9% 
 

2,3% 
 

Argumentatie Over het algemeen wordt er bij vijf criteria (‘structuur’, ‘bruikbaarheid’, ‘gebruik 

media’, ‘lay-out’ en algemene feedback) vastgesteld dat er meer argumentatie aanwezig is in 

vergelijking met afwezig. Dit houdt echter in dat het omgekeerde ook geldt, namelijk dat bij de vijf 

andere criteria meer argumentatie afwezig is in vergelijking met aanwezig. Gemiddeld genomen 

beargumenteren studenten in 37.7% van de gevallen voldoende, maar in 41.95% onvoldoende of 

helemaal niet. Deze scores liggen relatief dicht bij elkaar, dit is te wijten aan uitschieters die zowel in 

positieve als negatieve richting opvallen. Zo wordt er bij het eerste criterium, structuur, en de 

algemene feedback beduidend meer geargumenteerd in vergelijking met de andere criteria. Het 

zevende en achtste criterium (‘link met VOET’ en ‘kritische bespreking’) schieten uit aangezien er 

heel weinig sprake is van argumentatie en concrete voorbeelden bij deze criteria (zie Tabel 11).  

Advies Studenten geven elkaar heel weinig advies, gemiddeld wordt er in 69.66% van de 

feedbackbijdrages geen advies geregistreerd. Deze aantallen variëren van minimaal 56.3% bij 

criterium ‘gebruik media’ tot maximaal 83.9% bij de algemene feedback. Indien er wel advies 

aanwezig is, gaat het meestal om inhoudelijk advies. Dit komt het meest voor bij criterium 

‘bruikbaarheid’ (9.2%) en de algemene feedback (13.8%) en het minst bij criterium ‘gebruik media’ 

(0%). Daarnaast wordt nauwelijks of nooit technisch advies of advies gericht op mediagebruik 

opgemerkt. Slechts in zes feedbackbijdrages komt technisch advies voor en dit bij criterium 

‘structuur’ en ‘lay-out’. Tenslotte wordt een uitschieter wat betreft advies gericht op mediagebruik 

vastgesteld bij criterium ‘gebruik media’, aangezien dit criterium het gebruik van media inhoudt (zie 

Tabel 11).  

Vragen Tenslotte kan samengevat worden dat studenten slechts zeer uitzonderlijk vragen aan elkaar 

stellen bij peer feedback. Er worden slechts 20 vragen, elf verduidelijkende en negen reflectie-
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oproepende, opgemerkt op een totaal van 870 feedbackbijdrages. Er is geen opvallend verschil 

tussen de criteria onderling te rapporteren (zie Tabel 11). 

Formatief versus summatief Tijdens de formatieve feedback (M=45.53%) wordt over het algemeen 

meer positieve kritiek gegeven dan doorheen de summatieve evaluatie (M=35%). Hetzelfde geldt 

voor negatieve kritiek en de combinatie van positieve en negatieve feedback (zie Bijlage X). Enige 

nuance is echter nodig omdat er in het geval van de tussentijdse feedback géén uitgestelde feedback 

wordt vastgesteld. Bijgevolg hebben de studenten enkel bij de beoordeling op het einde van het 

proces hun schriftelijke toelichtingen uitgesteld in ongeveer 23% van de gevallen. Toch springen 

enkele criteria in het oog, namelijk ‘link met vakoverschrijdende eindtermen’ 

(Mformatief,negatief=51.06%, Msummatief,negatief=0%) en ‘kritische bespreking’ 

(Mformatief,negatief=44.68%, Msummatief,negatief=7.5%), aangezien er veel meer negatieve kritiek 

aanwezig is doorheen de formatieve feedbackbijdrages. Een andere vaststelling in verband met beide 

criteria is dat de combinatie van positieve en negatieve feedback meer voorkomt in de summatieve 

beoordelingen. Tenslotte schrijven de studenten ongeveer even veel positieve, negatieve of de 

combinatie van beide soorten kritiek in het geval van de algemene feedback (zie Bijlage 14).  

 Vervolgens lijken de studenten ook meer en beter te argumenteren tijdens de formatieve 

evaluatie (Mformatief=43.18%, Msummatief=31.25%), maar opnieuw is enige nuancering nodig 

wegens het groot aandeel uitgestelde feedback bij de summatieve beoordelingen. De criteria ‘link 

met VOETen’ en ‘kritische bespreking’ vallen ook wat betreft argumentatie op. In het geval van het 

criterium ‘link met VOETen’ wordt er even veel wél argumentatie opgenomen in de bijdrages bij de 

formatieve en summatieve assessment. Daarnaast beargumenteren studenten hun feedback meer 

bij de uiteindelijke evaluatie voor het criterium ‘kritische bespreking’. Het laatste geldt ook voor het 

onderdeel ‘algemene feedback’ (zie Bijlage 14).  

 De studenten geven meer advies doorheen de formatieve assessment (M=14.47%) in 

vergelijking met de summatieve (M=4.75%). Dit geldt over het algemeen voor alle criteria en bijna 

alle soorten advies (zie Bijlage 14).  

 Tenslotte stellen studenten in het geval van drie criteria (‘gebruik literatuur’, ‘kritische 

bespreking’ en algemene feedback) even veel vragen aan elkaar bij de formatieve en summatieve 

assessment. In de andere gevallen, behalve criterium ‘voorbereiding’ aangezien daar geen vragen 

gesteld werden, wordt vastgesteld dat studenten meer vragen formuleren in de tussentijdse 

beoordeling. Bijgevolg worden er in absolute cijfers meer vragen gesteld tijdens de formatieve 

assessment. Dit moet ook echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden wegens de 

aanwezigheid van uitgestelde feedback bij de summatieve assessment (zie Bijlage 14).  
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3.2.3. Inhoud van de schriftelijke peer feedback op presentatietechnieken tussen groepen 

Uiteindelijk hebben de studenten elkaar ook online beoordeeld op hun presentatietechnieken aan de 

hand van zes criteria en de verplichte algemene feedback (zie Tabel 3 – Overzicht criteria) en dit op 

het einde van het semester. Zeven studenten hebben deze beoordelingen helemaal niet uitgevoerd 

en drie andere studenten vergaten om één student te evalueren. Gemiddeld werden studenten 

beoordeeld door ongeveer zeven medestudenten (M= 6.85; min= 4; max=10). Dit resulteert in 1246 

feedbackbijdrages in totaal en 178 eenheden per criterium (n=6 + algemene feedback). Bij de peer 

feedback betreffende de presentatietechnieken werd een opvallend hoog aantal uitgestelde 

feedback vastgesteld, namelijk 51.7% van de bijdrages, behalve bij de algemene feedback waar geen 

uitgestelde feedback mogelijk is. Daarnaast werd ook telkens een beperkt aantal bijdrages 

opgemerkt waarin helemaal geen feedback werd voorzien (zie Tabel 12). Dit heeft tot gevolg dat er 

slechts in minder dan de helft van de feedbackbijdrages daadwerkelijk peer feedback aanwezig is. De 

resultaten van de analyses worden in bijlage uitgebreid per criterium besproken (zie Bijlage 11) en 

voorzien van concrete voorbeelden. In wat volgt worden de algemene tendensen toegelicht. 

TABEL 12:  OVERZICHT PEER FEEDBACK PRESENTATIE  

Criterium 1 2 3 4 5 6 Algemeen 

Geen feedback 3.4% 5.6% 3.4% 7.3% 12.4% 7.3% 1.1% 

Uitgestelde 

feedback 

51.7% 51.7% 51.7% 51.7% 51.7% 51.7% / 

Wel feedback 44.9% 42.7% 44.9% 41.0% 36.0% 41.0% 98.9% 

 

Kritiek Positieve kritiek overheerst ook bij de feedback op de presentatietechnieken, ook al zijn de 

absolute percentages lager door het hoge aantal uitgestelde feedback. In minimaal 30% en maximaal 

42.7% van de feedbackbijdrages is er sprake van enkel positieve kritiek. Dit is relatief gezien dus een 

zeer hoge score. Bijgevolg komt negatieve kritiek zeer weinig voor. Daarnaast wordt de combinatie 

van positieve en negatieve kritiek het meest vastgesteld bij het criterium ‘stem-, spraak- en 

taalgebruik’ (14%) en bij het criterium ‘lichaamstaal’ (9%). Een uitschieter is de algemene feedback 

waar ¼ van de bijdrages de combinatie bevat. Studenten geven bijgevolg af en toe positieve 

commentaar vergezeld van aandachtspunten via de algemene feedback. De subcategorie ‘positieve 

inhoud met adviserende functie’ komt zelden voor (zie Tabel 13).  
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Argumentatie Studenten beargumenteren hun feedback in beperkte mate. Gemiddeld betekent dit 

voor de criteria één tot zes dat in ongeveer 10% van de feedbackbijdrages voldoende argumentatie 

of concrete voorbeelden aangewend worden. Opnieuw is het onderdeel algemene feedback een 

positieve uitschieter, aangezien in 2/3 van de gevallen wel voldoende geargumenteerd wordt (zie 

Tabel 13).  

Advies  Ook het geven van advies wordt zelden geregistreerd. Het varieert van helemaal geen advies 

(criterium ‘voorbereiding’) tot inhoudelijk advies in 5.6% van de gevallen (criterium ‘stem-, spraak- en 

taalgebruik) en 9% inhoudelijk advies bij de algemene feedback. Andere vormen van advies worden 

niet opgemerkt. Studenten geven bijgevolg nauwelijks advies aan elkaar wat betreft 

presentatietechnieken (zie Tabel 13).  

Vragen  Studenten stellen helemaal geen vragen aan elkaar doorheen de peer feedback gericht op de 

presentatievaardigheden (zie Tabel 13).  
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3.2.4 Vergelijking tussen de schriftelijke peer feedback gericht op proces, product en presentatie 
Tenslotte wordt de schriftelijke peer feedback op de drie componenten; proces, product en 

presentatie; vergeleken aan de hand van de elementen van het codeerschema. Allereerst is het 

belangrijk op te merken dat het aandeel uitgestelde feedback bij het proces en product dicht bij 

elkaar ligt, respectievelijk 19% en 23%. Wat betreft de peer feedback gericht op 

presentatievaardigheden valt een zeer groot aantal uitgestelde feedback op, namelijk 51.7%. 

Hierdoor kunnen percentages een vertekenend beeld opleveren en is nuancering van de cijfers 

tijdens de vergelijking vereist.  

 

Kritiek Over het algemeen is het zeer duidelijk dat de positieve kritiek sterk overweegt in de 

feedbackbijdrages van de studenten, vooral bij de proces en presentatie feedback. Wat betreft de 

peer feedback gericht op het product kan gesteld worden dat studenten meer negatieve punten 

formuleren, al dan niet in combinatie met positieve opmerkingen. De toegevoegde subcategorie 

‘positieve inhoud met adviserende functie’ is bijgevolg het meest aanwezig bij de peer feedback in 

verband met de wiki. Dit houdt in dat studenten meer negatieve kritiek formuleren op andere 

groepjes hun concreet werk dan naar individuele studenten hun bijdrage in het 

samenwerkingsproces of hun presentatievaardigheden. Bij de tussentijdse presentatie beoordeelden 

de studenten vooral de criteria ‘link met VOETen’ en ‘kritische bespreking’ eerder negatief.  

 

Argumentatie Meestal beargumenteren studenten de peer feedback onvoldoende voor de 

aangeboden criteria. Het valt wel op dat er veel meer argumentatie en concrete voorbeelden 

aanwezig zijn bij het onderdeel ‘algemene feedback’ en dit bij alle drie de componenten (proces: 

44.4%; product: 62.1%; presentatie: 66.9%).  

 

Advies Studenten geven elkaar nauwelijks advies, dit geldt voor de drie vermelde componenten. Bij 

het proces wordt in 75% van de gevallen geen advies verstrekt en wat betreft het product wordt in 

ongeveer 70% van de bijdrages geen advies vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de derde component, 

namelijk de presentatievaardigheden. Indien wel advies meegedeeld wordt, is het meestal 

inhoudelijk. De andere vormen van advies komen eerder uitzonderlijk voor.  Een positieve uitschieter 

voor feedback gericht op mediagebruik is het criterium ‘gebruik media’ onder de product feedback. 

In dat geval wordt in 1/5 van de feedbackbijdrages advies in verband met mediagebruik verstrekt.  
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Vragen  Er wordt geconcludeerd dat studenten eerder uitzonderlijk verduidelijkende vragen stellen 

aan elkaar of nauwelijks reflectie oproepen bij medestudenten door vragen te stellen. Bij de 

feedback op de presentatievaardigheden worden helemaal geen vragen vastgesteld (n=0), ook in het 

geval van proces feedback worden zelden vragen opgemerkt (n=3). Enkel wat betreft de peer 

feedback gericht op het product worden enkele vragen geregistreerd (n=20), waaronder elf 

verduidelijkende en negen reflectie-oproepende.  

3.2.5 Samenvatting van de kwantitatieve content analyse 

Uiteindelijk wordt op de eerste hoofdonderzoeksvraag in verband met de inhoud van peer feedback 

een antwoord geboden. Wat betreft de inhoud van de peer feedback kan ten eerste gesteld worden 

dat er weinig opvallende verschillen bestaan tussen online schriftelijke feedback en de face-to-face 

mondelinge variant, beide gericht op het samenwerkingsproces (cfr. onderzoeksvraag 1.1). In beide 

varianten komt hoofdzakelijk positieve peer feedback voor, met een beperkte hoeveelheid advies en 

nauwelijks of geen vragen. Studenten beargumenteren hun feedback wel beter in de face-to-face 

gesprekken.  

 Daarnaast werd ook het verschil nagegaan tussen formatieve en summatieve doeleinden bij 

peer assessment, zowel bij de schriftelijke als mondelinge feedback (cfr. onderzoeksvraag 1.2). In 

geval van de schriftelijke peer feedback op het proces komt de inhoud grotendeels overeen. Al wordt 

er meer positieve kritiek gegeven en meer advies versterkt bij de tussentijdse beoordeling en beter 

geargumenteerd bij de evaluatie op het einde. In geval van de product assessment en feedback 

vallen wel verschillen op te merken. Daar komt bijvoorbeeld opvallend meer negatieve kritiek voor 

bij twee specifieke criteria (‘link met VOET’ en ‘kritische bespreking’) tijdens de formatieve 

beoordeling. Het is ook opmerkelijk dat het fenomeen van de uitgestelde feedback zich enkel bij de 

summatieve evaluatie voor doet. Dit maakt de vergelijking tussen beiden moeilijker. Het verschil 

tussen formatieve en summatieve assessment werd ook nagegaan aan de hand van de face-to-face 

gesprekken. Het blijkt dat studenten beter argumenteren en advies geven tijdens de tussentijdse 

mondelinge feedback, maar positiever zijn in geval van de mondelinge feedback op het einde van het 

proces. In beide gevallen worden er geen vragen opgemerkt.  

 Vervolgens werd de schriftelijke peer feedback bij zowel het proces, product als presentatie 

met elkaar vergeleken (cfr. onderzoeksvraag 1.3). Zeer opvallend is dat het aandeel uitgestelde 

feedback stijgt (respectievelijk 19%, 23%, en 51.7%) en een meerderheid vormt bij de evaluatie van 

de presentatievaardigheden. Dit zorgt er voor dat vergelijkingen met enige nuance benaderd moeten 

worden. Toch kan vastgesteld worden dat positieve kritiek in bijna alle gevallen overweegt, enkel bij 

de product feedback komt de combinatie van positieve en negatieve kritiek meer voor. Dit kan 
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betekenen dat studenten meer negatieve punten durven formuleren aan studenten buiten hun eigen 

groep op vlak van de uitwerking van een academisch product. Studenten beargumenteren hun peer 

feedback meestal onvoldoende, behalve bij het onderdeel algemene feedback. Dit kan op zijn beurt 

te wijten zijn aan het aandeel uitgestelde feedback, waardoor studenten meer energie zouden 

besteden aan het uitschrijven van een alomvattend stukje feedback. Advies komt nauwelijks voor in 

de feedback van studenten, als er geadviseerd wordt gaat het voornamelijk om inhoudelijke zaken. 

Er wordt enkel een uitschieter voor advies gericht op mediagebruik opgemerkt bij het criterium 

‘mediagebruik’ bij de product evaluatie. Dit valt mogelijk te verklaren door de aard van het criterium. 

Tenslotte stellen studenten nauwelijks of geen vragen aan elkaar. Het meest aantal vragen kwam 

voor bij de product feedback. Er is geen onderscheid op te merken tussen verduidelijkende of 

reflectie-oproepende vragen.  
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3.3 Ervaringen van studenten, vragenlijstenonderzoek en focusgroepen 

3.3.1. Resultaten van het vragenlijstenonderzoek 

De vragenlijst werd drie keer afgenomen, namelijk bij aanvang, in het midden en op het einde van 

het semester. Alle studenten (n=26) vulden de pre-vragenlijst in, maar één student slaagde er niet in 

om zowel de tussentijdse als posttest af te leggen binnen de beschikbare periode. Uitzonderlijk 

ontbrak de data van enkele kleine delen door fouten in het programma. Van één studente ontbrak 

het onderdeel attitudes in de pre-vragenlijst. Van nog één studente miste het eerste onderdeel van 

ervaringen in de tussentijdse vragenlijst. Daarnaast bleken uitzonderlijk de scores op enkele items te 

ontbreken (n_pre=2, n_tussentijds=4, n_post=12). In wat volgt worden de algemene trends voor 

motivatie, attitudes en ervaringen van studenten weergegeven.  

3.3.1.1 Motivatie 

De motivatie werd gemeten aan de hand van de Zelfregulatievragenlijst – leren (cfr. instrumenten), 

wat een opsplitsing in motivatietypes mogelijk maakt. Allereerst valt op dat de volgorde van 

motivatietypes doorheen het semester gelijk blijft. Studenten zijn gemiddeld namelijk het minst 

geïntrojecteerd gemotiveerd, iets meer extrinsiek, nog iets meer intrinstiek, maar het meest 

geïdentificeerd gemotiveerd (zie Tabel 14). Bijgevolg zijn de studenten voornamelijk autonoom 

gemotiveerd. Al is het belangrijk op te merken dat de gemiddelde scores (uitgerekend op 4) minder 

extreem worden, licht dalen of stijgen en bijgevolg dichter bij elkaar liggen.  

TABEL 14:  MOTIVATIE,  GEMIDDELDE SCORES 

 Geïntrojecteerde 
motivatie 

Extrinsieke 
motivatie 

Intrinsieke 
motivatie 

Geïdentificeerde 
motivatie 

Pretest 2.09 2.5 3.06 3.37 
Tussentijdse test 2.29 2.8 2.84 2.99 
Posttest 2.44 2.64 2.83 2.85 

In onderstaande tabel (zie Tabel 15) worden de waarden van Cronbach’s alpha per motivatietype en 

per testmoment voorgesteld. Alle subschalen voldoen aan de voorwaarde dat Cronbach’s alpha 

groter is dan 0.75, behalve de subschaal geïdentificeerde motivatie en dit zowel in de pretest als de 

tussentijdse vragenlijst.  

TABEL 15:  MOTIVATIE,  CRONBACH'S ALPHA 

Cronbach’s alpha Geïntrojecteerde 
motivatie 

Extrinsieke 
motivatie 

Intrinsieke 
motivatie 

Geïdentificeerde 
motivatie 

Pretest 0.773 0.862 0.934 0.625 
Tussentijdse test 0.875 0.913 0.916 0.672 
Posttest 0.815 0.926 0.913 0.790 
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3.3.1.2 Attitudes 
De attitudes van studenten tegenover peer feedback werden gemeten aan de hand van 20 stellingen 

op basis van een traditionele 5-punts Likertschaal (1 = helemaal niet akkoord; 5 = helemaal akkoord). 

Studenten scoren over het algemeen positief op deze component. Uit de pretest blijkt dat studenten 

gemiddeld akkoord of niet akkoord zijn met de volgende stellingen (zie Tabel 16). 

TABEL 16:  ATTITUDES PRE-VRAGENLIJST  

 Item Beschrijving Gemiddelde op 5 (M) 

Akkoord 1 Lerenden moeten verantwoordelijkheid opnemen in het 

evaluatieproces 

4.04 

 2 Lerenden moeten verantwoordelijkheid opnemen om 

elkaar feedback te geven 

4.15 

 6 Ook studenten kunnen instaan voor het geven van 

feedback aan medestudenten 

4.08 

 14 Feedback krijgen van medestudenten helpt studenten 

om het in de toekomst beter te doen 

4.00 

 18 Feedback krijgen van medestudenten kan studenten 

waardevolle nieuwe inzichten bezorgen 

4.12 

 20 Je kan veel leren uit het krijgen van feedback van 

medestudenten 

4.16 

Niet akkoord 4 Feedback geven is een taak die enkel voor docenten is 

weggelegd 

2.04 

 7 Enkel docenten kunnen studenten objectief evalueren 2.00 

 8 Enkel docenten kunnen studenten objectief feedback 

geven 

1.84 

 9 Enkel docenten kunnen studenten eerlijk evalueren   2.08 

 10 Enkel docenten kunnen studenten eerlijk feedback 

geven 

2.08 

 

 Dit houdt in dat studenten bij aanvang van het semester een positieve attitude hebben 

tegenover peer feedback aangezien ze sterk geloven in de verantwoordelijkheden en mogelijkheden 

van studenten om zelf feedback te geven. Dit wordt bevestigd door de eerder negatieve scores op de 

items die peilen naar de rol van de docent. Studenten staan bijgevolg eerder positief tegenover peer 

assessment en peer feedback uitgaand van de resultaten uit de pretest. Uit de tussentijdse en 

posttest komen stelling vier en zes opvallend naar voor. Studenten blijven gemiddeld gezien akkoord 

met de zesde stelling (M tussentijds = 4.08, M post = 4.00) en eerder niet akkoord met de vierde (M 

tussentijds = 2.00, M post = 1.96). Op de overige beweringen geven studenten aan dat ze gematigd 

positief staan tegenover peer feedback.  
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3.3.1.3 Ervaringen 
Tenslotte werd er in de tussentijdse en posttest ook gepeild naar de ervaringen van studenten. Wat 

betreft de ervaringen met het geven en krijgen van feedback springen geen individuele stellingen in 

het oog. Toch blijkt dat de studenten over het algemeen matig positief scoren op dit onderdeel. In de 

post-vragenlijst wordt wel vastgesteld dat studenten gemiddeld eerder tevreden zijn over de scores 

die zij van hun medestudenten krijgen op het groepsproces (M = 4.12), maar dat ze anonimiteit 

eerder niet noodzakelijk vinden (M = 2.04).  

3.3.2 Een kwalitatieve verrijking: resultaten uit de focusgroepen 

De vier focusgroepen werden achtereenvolgens gehouden en namen elk ongeveer 45 minuten in 

beslag. In onderstaande tabel (zie Tabel 17) wordt een overzicht gegeven van het aantal deelnemers 

per focusgroep en de behandelde thema’s. In wat volgt wordt een samenvatting gegeven van de 

ervaringen van de studenten wat betreft de aangehaalde onderwerpen.  

TABEL 17:  OVERZICHT FOCUSGROEPEN  

Focusgroep Aantal deelnemers Behandelde thema’s 

1 6 - Meerwaarde en beperkingen van peer feedback 

- Het verschil tussen geven en krijgen van feedback 

- Anonimiteit 

- Peer assessment en feedback in de klas 

 

2 6 - Meerwaarde en beperkingen van peer feedback 

- Online en mondelinge feedback 

- Anonimiteit 

- Peer assessment en feedback in de klas 

 

3 5  

(één persoon afwezig) 

- Meerwaarde en beperkingen van peer feedback 

- De kwaliteit van feedback 

- De wiki als werkvorm 

- Peer assessment en feedback in de klas 

 

4 7  

(één persoon afwezig) 

- Meerwaarde en beperkingen van peer feedback 

- Online en mondelinge feedback 

- Anonimiteit 

- Motivatie 
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3.3.2.1 Meerwaarde van peer assessment en feedback 
Studenten vinden peer assessment en peer feedback over het algemeen zeer waardevol omwille van 

verschillende redenen. Het biedt ten eerste mogelijkheden om je bewust te worden van je sterke en 

zwakke punten, hoe anderen over je denken en hun verwachtingen tegenover jou. Dit zorgt er voor 

dat studenten beter inzicht verwerven over hun positie binnen de groep. Hierdoor krijgen ze de 

mogelijkheid om te evolueren en te werken aan hun aandachtspunten. Daarnaast vinden studenten 

het ook leuk om positieve opbouwende feedback en bevestiging te krijgen omdat het motiverend 

werkt. Groepsleden en medestudenten zijn namelijk het best geplaatst om hen feedback te geven 

omdat ze samen hetzelfde proces afgelegd hebben. De studenten vonden dat binnen goed 

functionerende groepen de georganiseerde peer feedback in verband met het samenwerkingsproces 

vaak overbodig was omdat ze uit zichzelf spontaan feedback aan elkaar gaven. Dit komt uiteraard het 

groepsgevoel en de persoonlijke relaties ten goede. Bijgevolg hebben ze nauwelijks slechte 

beoordelingen aan elkaar moeten geven. Tenslotte vonden studenten het online feedbacksysteem 

ook zeer duidelijk en waardeerden ze het werken met rubrics omdat iedereen op basis van dezelfde 

criteria wordt beoordeeld.  

3.3.2.2 Beperkingen van peer assessment en feedback 
De grootste beperking van het uitvoeren van peer assessment en feedback is dat het een zeer 

tijdrovend proces is. Daardoor werd niet altijd kwaliteitsvolle feedback aan medestudenten gegeven 

(cfr. 3.3.2.3 en 3.3.2.4 kwaliteit van ontvangen en verstuurde feedback). Daarnaast waren de 

studenten van mening dat de feedback soms niet objectief of eerlijk was. Anonimiteit werd ook als 

een nadeel benoemd omdat de studenten op die manier geen verduidelijkende informatie konden 

opvragen aan de student die hen feedback gaf (cfr. 3.3.2.5 anonimiteit).  Daarnaast werden ook 

enkele beperkingen van het online evaluatietool aan het licht gebracht. Het is volgens de studenten 

weinig gepast om negatieve kritiek via online tools te bezorgen, ze verkiezen eerder mondelinge 

feedbackmogelijkheden die spontaan verlopen (cfr. 3.3.2.6 en 3.3.2.7 schriftelijke en mondelinge 

peer feedback). Er moet ook zeer voorzichtig met peer assessment en feedback omgegaan worden 

omdat het (on)bedoeld personen kan kwetsen en spanningen creëren. Tenslotte waren studenten 

het niet eens over de positie van peers tegenover die van de docent. De ene groep meende dat peers 

het best geplaatst waren om feedback te geven omdat ze samen hetzelfde traject hebben 

doorgelopen. Een andere groep was echter van mening dat feedback van peers als minder waardevol 

kon beschouwd worden in vergelijking met commentaar van docenten omdat die meer aanzien 

genieten.  
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3.3.2.3 Kwaliteit van ontvangen feedback 
Over de kwaliteit van de ontvangen feedback waren studenten matig tevreden. Enerzijds kregen ze 

feedback met voldoende uitleg en duidelijke argumentatie. Anderzijds hebben studenten ook 

feedback ontvangen zonder verduidelijkende commentaar, waardoor ze enkel met een score op de 

hoogte werden gebracht van hun prestaties. Daardoor waren studenten vaak gefrustreerd of 

ontgoocheld omdat het niet steeds duidelijk was waarom ze een bepaalde score kregen. In dit 

opzicht verkiezen studenten niet-anonieme peer assessment en feedback aangezien ze dan wel de 

mogelijkheid hebben om de persoon aan te spreken en toelichting te vragen. Studenten maken wel 

een onderscheid tussen feedback gekregen van groepsleden (proces) en van studenten uit andere 

groepen (product). Ze waren meestal tevreden over de feedbackbijdrages die ze van groepsgenoten 

hebben ontvangen omdat deze vaak volledig terecht waren. De feedback over het product, de wiki, 

werd minder gewaardeerd omdat er vaak onjuiste zaken werden vermeld.  

 “Bijvoorbeeld over de VOETEN, die waren wel duidelijk aanwezig in onze wiki, maar toch 

 kregen wij feedback van studenten die schreven dat ze die VOETEN niet terug gevonden 

 hadden in onze wiki.” 

Studenten waren zich bewust van de mindere kwaliteit van feedback en wijten dit aan tijdsgebrek. 

Een studente vertelde dat ze meent dat iedereen het eigenlijk wel beter had kunnen doen indien ze 

meer tijd hadden. Tenslotte vonden de studenten de klassikale feedback onmiddellijk na de 

tussentijdse presentaties wel waardevol.  

3.3.2.4 Kwaliteit van de verstuurde feedback 
Studenten vinden het zeer tijdrovend om feedback te schrijven en beseffen van zichzelf dat de 

verstuurde feedback niet altijd heel kwaliteitsvol is. Sommigen namen bijna letterlijk verwoordingen 

uit de rubrics over omdat ze het moeilijk vonden om feedback te verwoorden. Anderen meenden dat 

ze vaak in herhaling vielen: “Soms dacht ik van mijn eigen: heb ik nu echt niets beter te zeggen?” 

Toch waren de studenten meer kritisch en direct vooral tegenover niet-groepsleden wegens de 

anonimiteit van de peer assessment en feedback. Een studente verwoordde de wisselwerking tussen 

het versturen en ontvangen van feedback als volgt: “Als ik zelf feedback kreeg die goed geformuleerd 

en opgebouwd was, dacht ik bij  mezelf dat ik dat de volgende keer ook zo zou moeten doen. Maar 

wanneer ik minder kwaliteitsvolle feedback heb ontvangen, weet ik dat ik het die persoon niet 

kwalijk mag nemen, want ik heb zelf niet altijd even goede feedback gegeven.”  
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3.3.2.5 Anonimiteit: voor- en nadelen 
Studenten vinden anonimiteit bij peer feedback waardevol omdat het voor meer eerlijkheid, 

openheid en objectiviteit zorgt. Vooral wanneer negatieve boodschappen worden overgebracht, is 

anonieme feedback te verkiezen. De studenten kiezen hiervoor omdat het moeilijker en ook 

gevoeliger is om negatieve feedback te geven. Daarom menen ze dat dergelijke feedback beter 

anoniem wordt verstuurd. Het draagt ook bij tot het vermijden van confrontaties en discussies. De 

studenten zouden anonieme feedback eerder inzetten in het geval van het beoordelen van andere 

groepjes of studenten uit andere groepen. In hun eigen groep vinden ze anonieme feedback minder 

nodig omdat ze menen dat ze met groepsleden over alles openlijk in discussie moeten kunnen gaan. 

 Het grootste nadeel van anonieme peer assessment en feedback wordt door de studenten 

benoemd als het niet om extra toelichting kunnen vragen bij onduidelijkheden of opmerkingen 

omdat de afzender anoniem is. De studenten werden af en toe geconfronteerd met feedback die 

onjuist was of die ze moeilijk konden plaatsen. In deze gevallen zouden ze graag over de mogelijkheid 

beschikken om vragen te stellen aan de student die hen feedback gaf. Indien dit niet mogelijk is, 

kunnen onzekerheden of frustraties ontstaan, zeker in het geval van negatieve kritiek. Een studente 

verwoordde het als volgt: “Je hebt daar helemaal niets aan als je niet weet van wie het komt!” Een 

bijkomend nadeel van anonieme peer assessment en feedback is dat studenten net méér zouden 

durven zeggen. Hierdoor zouden ze onvoldoende nadenken over de impact van hun woorden en 

bijgevolg onrespectvol en ondoordacht feedback schrijven. Dit heeft tot gevolg dat medestudenten 

(on)bewust gekwetst worden. Indien studenten slechts over beperkte tijd beschikken, kunnen ze er 

minder moeite aan besteden, waardoor de kwaliteit van de feedback eerder laag is. In het slechtste 

geval kan anonieme peer assessment en feedback zelfs als middel gebruikt worden om met iemand 

af te rekenen. Daarnaast is het ontbreken van een persoonlijke component ook een nadeel van 

anonimiteit. Tenslotte werd herhaald dat anonimiteit niet nodig wordt geacht om feedback te geven 

aan medegroepsleden, omdat ze volledige openheid waarderen in het samenwerkingsproces. 

Studenten vermeldden ook dat het soms gemakkelijker is om objectief studenten uit andere groepen 

te beoordelen, bijgevolg wordt dan meer negatieve kritiek geformuleerd volgens hen. In andere 

gevallen zijn studenten net minder objectief, omdat ze zich identificeren met de andere groep en het 

moeilijk over hun hart krijgen om lage scores toe te kennen. Bij wijze van samenvatting kan gesteld 

worden dat studenten anonimiteit niet nodig vinden om feedback te geven binnen hun eigen groep 

(proces), maar dan wel een groepsgesprek voorstellen in plaats van geschreven online feedback. Het 

beoordelen van het werk van andere groepjes (product en presentatie) is een gevoeligere kwestie en 

daarom zouden studenten dan wel anonimiteit waarderen. 
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3.3.2.6 Mondelinge face-to face peer assessment en feedback 
Studenten waarderen mondelinge feedback omdat het kan verlopen zoals een spontaan gesprek. Op 

die manier kan je rekening houden met de gevoelens, reacties en non-verbale communicatie van je 

medestudent. Een ander voordeel is dat je als ontvanger van feedback onmiddellijk verduidelijkende 

informatie kan vragen indien je die niet volledig kan plaatsen. Studenten voeren zo een echte 

dialoog. Daarnaast appreciëren studenten ook de klassikale feedback na de tussentijdse presentaties. 

Ze vinden die zeer nuttig en waardevol. Toch wordt er soms te vaak op details ingegaan of wordt in 

de schriftelijke online variant te veel letterlijk herhaald wat in de klas besproken werd (cfr. 

schriftelijke online peer assessment en feedback). Vervolgens menen de studenten dat de face-to-

face feedbackgesprekken zoals uitgevoerd in deze casus onnatuurlijk aanvoelden en overbodig 

waren. Ze beschouwen het niet als een oefening in feedback formuleren, maar eerder als een last die 

zeer artificieel over komt. In plaats daarvan zouden studenten liever een spontaan groepsgesprek 

houden met hun groepsleden. In dat geval is het belangrijk dat iedereen eerlijk durft te zijn, zich 

grondig voorbereidt en dus voldoende tijd besteedt aan die voorbereiding.  

3.3.2.7 Schriftelijke online peer assessment en feedback 
De studenten vinden de online evaluatietool gebruiksvriendelijk op een paar technische suggesties 

na. Toch is het niet altijd even gemakkelijk om aan de hand van criteria en bijhorende rubrics 

medestudenten te beoordelen. Dit is te wijten aan de overlap en wisselwerking tussen sommige 

criteria, waardoor studenten af en toe het gevoel hebben in herhaling te vallen. Daarnaast menen 

studenten dat het overbodig is om bij elk criterium afzonderlijk specifieke feedback te schrijven. 

Enerzijds is het online evaluatietool voordelig omdat het vrij in tijd en ruimte is en assessment en 

feedback dus snel kunnen uitgevoerd worden. Bijgevolg wordt het tool als tijdsbesparend 

beschouwd. Anderzijds menen de studenten dat ze heel wat evaluaties moeten uitvoeren, waardoor 

het wel een tijdrovend proces wordt. Daardoor schrijven ze vaak dezelfde feedback naar 

verschillende mensen. Zo hebben ze bijvoorbeeld zelf ondervonden dat in de feedback over de wiki 

veel hetzelfde herhaald wordt wat in de klas na de tussentijdse presentaties vermeld werd. 

Studenten vertellen zelfs dat ze niet eens alle feedback grondig lazen. Toch vinden ze deze 

schriftelijke feedback waardevol, omdat ze die later nog eens kunnen bekijken indien ze dat wensen. 

Een nadeel van dergelijke online setting is dat studenten de evaluatie heel snel kunnen uitvoeren, 

zonder rekening te houden met de interpretaties of gevoelens van de ontvanger. Het is bijgevolg 

geen persoonlijke manier van feedback geven waardoor studenten zich sneller geviseerd voelen, iets 

verkeerd kunnen opvatten of zelfs niet helemaal eerlijk zijn. Andere studenten vinden het net wel 

een veilige omgeving, waarin ze zo objectief mogelijk feedback kunnen geven op een anonieme 

manier. 
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3.3.2.8 Evaluatie van de wiki-omgeving 
De studenten vinden het werken met een wiki voordelig omdat het origineel, creatief en 

aantrekkelijk is. De wiki biedt mogelijkheden om theorie visueel mooi voor te stellen en alle 

informatie op een aangename manier samen te bundelen. De wiki biedt ook een didactische 

meerwaarde zoals voor oefen- en praktijkmomenten en vooral omdat hij altijd en overal beschikbaar 

is, ook thuis. Een nadeel aan deze tijd- en ruimte onafhankelijkheid is dat studenten het werk 

onderling verdelen en dat bijgevolg het groepsgebeuren deels verloren gaat. Daarnaast is het werken 

met wiki’s zeer tijdrovend door de vaak voorkomende technische problemen. Het vraagt veel tijd en 

energie om een degelijke lay-out te ontwerpen. Daarnaast is een wiki ook beperkt in mogelijkheden 

en biedt het weinig uitdaging tot verder denken. De wiki op zich stimuleert samenwerking niet echt 

omdat het niet efficiënt en zeer tijdrovend is. Het is ook niet motiverend wegens de vele technische 

problemen. De nadruk lag volgens studenten vaak meer op ‘prutsen met lay-out’ in plaats van op de 

inhoudelijke component. Bijgevolg evalueren de studenten de wiki-omgeving waarin gewerkt werd 

als niet gebruiksvriendelijk door het grote tijdsverlies wegens technische problemen. Toch zien ze de 

meerwaarde van deze didactische werkvorm zeker in en verkiezen ze deze boven het schrijven van 

een traditionele paper. 

3.3.2.9 Het gebruik van peer assessment en feedback in de klas 
Op de vraag of de studenten lerarenopleiding later in hun eigen klaspraktijk deze werk- en 

evaluatievorm zouden inzetten, werd zeer voorzichtig gereageerd. Alle studenten zijn het er over 

eens dat het volledig afhangt van met welke soort klas je aan de slag gaat. In een goed 

functionerende klas zouden de studenten peer assessment en peer feedback wel durven inzetten 

onder bepaalde voorwaarden. Ze zijn er zich van bewust dat het beoordelen van peers in het 

secundair onderwijs een zeer gevoelige zaak is. Omwille daarvan zouden ze de evaluatievorm enkel 

in de veilige omgeving van de klas uit proberen en dus zeker niet schriftelijk of online. Als leerkracht 

zal je de inbreng van studenten voldoende kritisch moeten bekijken en nuanceren indien nodig. 

Enkele studenten stelden voor om de peer assessment en feedback ook in de omgekeerde richting in 

te zetten, namelijk bij wijze van evaluatie van jezelf als leerkracht bijvoorbeeld via anonieme post it’s. 

Over de inzet van peer assessment en feedback in het hoger onderwijs zijn de studenten eerder 

neutraal ingesteld. 
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3.3.3 Samenvatting ervaringen van studenten 

In dit onderdeel wordt een antwoord geboden op de tweede hoofdonderzoeksvraag in verband met 

de ervaringen van studenten. De percepties van studenten in verband met peer assessment en 

vooral peer feedback werden onder meer gemeten aan de hand van een vragenlijst. Studenten zijn 

voornamelijk autonoom gemotiveerd en minder gecontroleerd gemotiveerd. Al worden de 

gemiddelde scores doorheen het proces minder extreem en liggen bijgevolg dichter bij elkaar op het 

einde van het semester (cfr. onderzoeksvraag 2.1). De attitudes in verband met peer feedback zijn 

overwegend positief. Vooral uit de prevragenlijst blijkt dat studenten positief staan tegenover de 

betrokkenheid van lerenden in het leer-, beoordelings- en feedbackproces. Ze beschouwen dit niet 

enkel als een taak van de docent. De studenten blijven doorheen het hele semester positief over 

peer feedback aangezien ze de betrokkenheid van studenten bij peer feedback op de drie 

meetmomenten waarderen (cfr. onderzoeksvraag 2.2). Tenslotte vallen er geen opmerkelijke 

vaststellingen te doen in verband met de ervaringen van feedback geven en krijgen. Over het 

algemeen hebben studenten het feedbackproces wel als matig positief ervaren. Uit de post-

vragenlijst blijkt tenslotte dat de studenten tevreden zijn over de gekregen scores van hun 

medestudenten op het samenwerkingsproces, maar dat ze peer assessment en peer feedback liever 

niet anoniem uitvoeren (cfr. onderzoeksvraag 2.3).  

 Uit de focusgroepen met de studenten is gebleken dat ze matig tevreden zijn over de 

kwaliteit van de feedback (cfr. onderzoeksvraag 2.3). Soms hebben ze kwaliteitsvolle feedback 

ontvangen, maar anderzijds verstuurden studenten ook vaak feedback zonder voldoende 

argumentatie of zelfs met onjuiste informatie. Ze beschouwen de feedback die ze van groepsleden 

kregen als kwaliteitsvoller dan die van andere studenten. Doordat het feedbackproces volgens de 

studenten tijdrovend is, weten ze van zichzelf dat ze niet altijd degelijke feedback verstuurden. Toch 

zijn ze naar eigen zeggen kritischer en objectiever voor niet-groepsleden, waardoor sneller negatieve 

kritiek geuit wordt. De studenten stellen zelf een wisselwerking tussen het geven en krijgen van 

feedback vast. Daarnaast zijn de meeste studenten geen voorstander van anonieme peer assessment 

en feedback. Ze zien wel de meerwaarde er van in, zoals meer eerlijkheid of objectiviteit. De 

studenten beschouwen als grootste nadeel van anonieme peer feedback dat ze geen extra 

toelichting kunnen vragen aan de verzender van de feedback. Ze menen ook dat studenten meer 

zouden durven zeggen in anonieme condities, waardoor soms te kritisch kan beoordeeld worden met 

het kwetsen van studenten als gevolg. Samengevat zouden de studenten liever geen anonieme 

feedback geven aan studenten uit hun eigen groep, omdat ze openheid waarderen, maar wel 

anoniem aan studenten uit een andere groep. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten uit de 

vragenlijst. Vervolgens staan de studenten ook positief tegenover mondelinge feedback omdat het 

spontaan en interactief in de vorm van een dialoog kan plaatsvinden. Toch zijn ze niet helemaal te 
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vinden voor de face-to-face gesprekken zoals die in dit design gebeurden. In dat opzicht stellen 

studenten zelf voor om in de toekomst groepsfeedbackgesprekken te organiseren. Over de 

schriftelijke online peer assessment en feedback zijn studenten ook positief. Ze waarderen het online 

tool als gebruiksvriendelijk en tijdsbesparend. Toch vinden de studenten het niet altijd eenvoudig om 

aan de hand van rubrics en criteria medestudenten te beoordelen, omdat het weinig ruimte voor 

nuance biedt. Wat betreft het werken in een wiki-omgeving menen studenten dat het een 

didactische meerwaarde vormt, maar dat wegens heel wat technische problemen de 

aantrekkelijkheid van ontwerpen van een wiki daalt. Op de vraag of ze zelf peer assessment en 

feedback zouden inzetten in de toekomstige klaspraktijk reageren studenten eerder terughoudend. 
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4. Algemene discussie 

4.1 Conclusie 

Het doel van deze studie was om de inhoud van peer feedback in verschillende vormen te 

onderzoeken en daarbij de ervaringen na te gaan van de studenten. In verband met de inhoud van de 

peer feedback (hoofdonderzoeksvraag 1) werd vastgesteld dat voornamelijk positieve kritiek 

overheerst, dat studenten eerder beperkt argumenteren en dat adviseren en het stellen van vragen 

uitzonderlijk voorkomt. Daarnaast werden kleine verschillen tussen schriftelijke en mondelinge peer 

feedback vastgesteld (cfr. onderzoeksvraag 1.1). Wat betreft het onderscheid tussen formatieve en 

summatieve evaluatie vallen twee criteria bij de product-evaluatie op, omdat er opvallend meer 

negatieve kritiek aanwezig is bij de formatieve beoordeling (cfr. onderzoeksvraag 1.2). Vervolgens is 

het fenomeen van uitgestelde feedback het vermelden waard, aangezien het vooral bij de peer 

feedback gericht op presentatievaardigheden hoge waarden aanneemt. Toch worden er geen 

opvallende verschillen terug gevonden tussen de drie te beoordelen onderdelen, behalve bij 

product-evaluatie, waarin meer negatieve kritiek, al dan niet in combinatie met positieve feedback, 

wordt aangereikt (cfr. onderzoeksvraag 1.3).  

 Aansluitend werden ook de ervaringen van studenten in verband met peer assessment en 

peer feedback onderzocht (hoofdonderzoeksvraag 2). Studenten zijn hoofdzakelijk autonoom 

gemotiveerd, maar de waarden worden minder extreem naarmate het proces vordert (cfr. 

onderzoeksvraag 2.1). De studenten hebben positieve attitudes tegenover peer feedback en dit blijft 

zo gedurende het hele semester (cfr. onderzoeksvraag 2.2). Tenslotte zijn de studenten matig 

tevreden en positief over de uitgevoerde peer assessment en peer feedback activiteiten (cfr. 

onderzoeksvraag 2.3). Zo waarderen de studenten de scores gekregen van hun groepsleden in 

verband met het samenwerkingsproces. Toch zouden ze eerder geen anonimiteit verkiezen om peer 

assessment en peer feedback uit te voeren. De studenten zien ook zowel de voor- als nadelen in van 

schriftelijke (online) en mondelinge (face-to-face) peer assessment en peer feedback. Samengevat 

zijn de studenten matig tevreden over de kwaliteit van de ontvangen en verstuurde peer feedback en 

wijten dit voornamelijk aan de factor tijd (cfr. onderzoeksvraag 2.3). 
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4.2 Algemene discussie 

De peer feedback van de studenten bevat voornamelijk positieve kritiek, maar vaak zonder degelijke 

argumentatie of kwaliteitsvolle informatie (cfr. onderzoeksvraag 1). Dit kaart het belang van 

rechtvaardiging van feedback en de mate van accuraatheid aan. Gielen e.a. (2010) stellen namelijk 

dat de mate waarin peer feedback als rechtvaardig beschouwd wordt en het niveau van 

accuraatheid, bijdragen aan het verbeteren van prestaties. Studenten zijn namelijk minder geneigd 

om feedback te aanvaarden wanneer ze er niet akkoord mee gaan of die feedback niet belangrijk 

vinden (Van der Pol et al., 2008). Het feit dat er nauwelijks advies of (reflectie-oproepende) vragen in 

de peer feedback terug gevonden worden, komt niet tegemoet aan de appreciatie die studenten 

hebben voor bijdragen met veel suggesties zoals gesteld door Van der Pol e.a. (2008).  

 Vervolgens geven studenten meer negatieve kritiek op het ontworpen product van 

medestudenten. Dat zou er op kunnen wijzen dat deze beoordelingen meer betrouwbaar en valide 

zijn. Dit omdat er in dat geval een academisch product en proces wordt geëvalueerd in plaats van 

professionele vaardigheden zoals samenwerkings- of presentatievaardigheden zoals Falchikov en 

Goldfinch (2000) en Topping (2003) stellen. Bijgevolg kunnen we de vraag poneren of studenten 

daadwerkelijk objectiever en kritischer zouden handelen bij de evaluatie van een academisch 

product. Dit wordt bevestigd door de kwantitatieve content analyse. De kritiek in geval van evaluatie 

van het proces of de presentatie is voornamelijk positief en de product feedback houdt meer 

negatieve commentaar in. Ook uitspraken uit de focusgroepen ondersteunen deze veronderstelling. 

 In tegenstelling tot Mahdizadeh e.a. (2008) worden er geen grote verschillen tussen 

asynchrone en face-to-face condities terug gevonden (cfr. onderzoeksvraag 1.1). Wat betreft 

schriftelijke peer feedback valt het gebrek aan vragen stellen, verduidelijking of tips voor revisie op, 

net zoals onderzoek van van den Berg e.a. (2006b) heeft aangetoond. In verband met mondelinge 

feedback stellen van den Berg e.a. (2006b) vast dat er iets meer verduidelijking en aandacht voor 

suggesties opgemerkt wordt. Dit wordt deels bevestigd door de huidige resultaten, aangezien er in 

geval van mondelinge peer feedback opvallend meer argumentatie wordt geregistreerd, maar wel 

bijna helemaal geen advies. 

 In verband met het onderscheid in inhoud en kwaliteit van formatieve tegenover 

summatieve peer feedback en assessment werd in de onderzoeksliteratuur weinig terug gevonden 

(cfr. onderzoeksvraag 1.2). We kunnen wel stellen dat de aanwezigheid van opvallend meer 

negatieve kritiek bij enkele criteria van de product assessment geen zwak punt hoeft te zijn. Het zou 

namelijk kunnen betekenen dat studenten daadwerkelijk die opmerkingen ter harte hebben 

genomen en hun werk hebben aangepast. Dit wijst op de mogelijkheid tot evolutie en groei bij 

studenten (Topping, 2003).  
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 De manier waarop een student de wisselwerking tussen het geven en krijgen van feedback 

verwoordt, wordt bevestigd door de vaststelling dat het ontvangen van kwaliteitsvolle feedback 

motiverend kan werken (Van der Pol et al., 2008). Aangezien de studenten zelf vertelden dat de 

kwaliteit van de peer feedback niet altijd optimaal was, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn 

van de lichte daling van autonome motivatie (cfr. onderzoeksvraag 2.1). 

 Volgens van Zundert e.a. (2010) worden de attitudes van studenten positief beïnvloed door 

het aanbieden van training en toenemende ervaring met de werk- en evaluatievorm. Dit zou kunnen 

betekenen dat in de context van dit onderzoek de attitudes van studenten tegenover peer feedback 

positief blijven omdat ze de mogelijkheid hebben gekregen om hun beoordelings- en 

feedbackvaardigheden te oefenen en omdat ze een inleidende les met theoretisch en praktisch 

advies in verband met het geven van feedback hebben gevolgd (cfr. onderzoeksvraag 2.2). Kaufman 

en Schunn (2010) bemerken dat de ervaring met peer assessment en ook de inhoud van de peer 

feedback een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van negatieve attitudes over de eerlijkheid 

van peer feedback. Aangezien studenten niet altijd tevreden waren over de inhoud van de peer 

feedback, vooral die gericht op het product, zou verondersteld kunnen worden dat meer negatieve 

attitudes zouden ontstaan bij de studenten. Dit blijkt echter niet het geval te zijn (cfr. 

onderzoeksvraag 2.2). Dat zou op zijn beurt kunnen verklaard worden doordat studenten 

bijvoorbeeld wel tevreden waren over de peer feedback van hun groepsleden over het 

samenwerkingsproces.  

 De studenten ervaren de kwaliteit en inhoud van de peer feedback soms als onvoldoende 

(cfr. onderzoeksvraag 2.3), net zoals onderzoek van Prins e.a. (2006) en Mahdizadeh e.a. (2008) 

aangetoond heeft. Dit niettegenstaande dat er training aangeboden werd in verband met peer 

assessment en feedback én dat de assessmentcriteria samen met de studenten opgesteld werden 

zoals Prins e.a. (2006) en Topping (1998) voorstellen. Dat gebrek aan kwaliteit zou kunnen worden 

verklaard door tijdsgebrek. Studenten vertellen zelf dat ze het beoordelingsproces als zeer tijdrovend 

hebben ervaren. Dit zorgt er voor dat studenten onvoldoende tijd hebben besteed aan het uitvoeren 

van de peer assessment met een daling in kwaliteit als gevolg (zie ook Topping, 2003). Onderzoek van 

van Boxel e.a. (2008) heeft aangetoond dat studenten positief staan tegenover peer assessment als 

werkvorm, maar dat de kwaliteit van de peer evaluatie niet alitjd even kwaliteitsvol is. Daarom wordt 

peer assessment als evaluatievorm eerder negatief gepercipieerd omdat de studenten weinig 

vertrouwen hebben in hun peers. Deze vaststelling zou ook van toepassing kunnen zijn op het huidig 

onderzoek, aangezien studenten vaak ontevreden waren over de kwaliteit van de ontvangen 

feedback.  
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 Daarnaast waren de studenten het oneens over het feit of studenten al dan niet het best 

geplaatst zijn om elkaar te beoordelen in vergelijking met de docent. De Wever e.a. (2011) menen 

echter wel dat studenten het best geplaatst zijn om het samenwerkingsproces van hun peers te 

beoordelen. Deze onzekerheid bij de studenten kan te wijten zijn aan het oncomfortabel gevoel dat 

studenten krijgen doordat machtsrelaties door elkaar gehaald worden (Liu & Carless, 2006; Topping, 

1998).  

 In verband met anonimiteit zijn studenten het eens dat ze eerder niet-anonieme feedback 

verkiezen om medestudenten uit hun eigen groep te beoordelen. Dit sluit aan bij de idee dat 

assessment en feedback tot groei en ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden moet bijdragen 

(Strijbos & Sluijsmans, 2010). Ze zouden wel anonimiteit appreciëren omdat het voor meer 

objectiviteit zorgt (Van Boxel et al., 2008). Wanneer de ervaringen van de participanten uit dit 

onderzoek  vergeleken  worden  met  die  uit  de  studie  van  De  Wever  en  Van  Keer  (2012),  vallen  

gelijkenissen op. Studenten verkiezen anonimiteit omdat het uiten van vrije mening stimuleert, maar 

niet omwille van de mogelijkheid dat studenten te kritisch zouden beoordelen.  

 De studenten die participeerden aan deze studie vinden dat de online assessmenttool 

gebruiksvriendelijk en tijdsbesparend is net zoals onderzoek van van Boxel e.a. (2008) heeft 

aangetoond. Aan de andere kant menen ze ook dat het niet ideaal is om negatieve commentaren via 

een online tool aan te brengen omdat het zeer onpersoonlijk is. Door de anonimiteit wordt negatieve 

kritiek vaak fout geïnterpreteerd met misverstanden tot gevolg. In dat opzicht verkiezen studenten 

mondelinge en niet-anonieme peer feedback. Dit kan te maken hebben met de kleinschaligheid van 

de cursus (n=26) en dat dus een persoonlijke aanpak gewaardeerd wordt. Deze veronderstelling sluit 

aan bij de stelling dat online assessmentsoftware essentieel is om peer assessment en peer feedback 

op grote schaal uit te voeren (Van Boxel et al., 2008).  

 

4.3 Beperkingen en aanbevelingen 

Tenslotte worden enkele beperkingen van dit onderzoek opgesomd. Deze studie heeft plaats 

gevonden in een authentieke onderwijssituatie, waardoor het onmogelijk was om 

(quasi)experimentele onderzoeksdesigns op te zetten. Toch biedt dit soort case studies 

gedetailleerde en rijke informatie over het peer assessment en feedback proces. Daarnaast maakten 

slechts 26 participanten deel uit van dit onderzoek. Bijgevolg is het moeilijk om causale relaties te 

onderzoeken of om bepaalde vaststellingen te veralgemenen. Ook het groot aandeel uitgestelde 

feedback zorgt voor moeilijkheden bij de interpretaties en vergelijkingen op basis van de 

kwantitatieve content analyse. Dit fenomeen manifesteerde zich voornamelijk in de beoordelingen 

op het einde van het semester. Een zware taakbelasting bij de studenten zou dit kunnen verklaren. 
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Het kon niet vermeden worden ook al werden studenten via het online tool verplicht om bij elk 

criterium iets te schrijven. In welke mate studenten die feedback uitstelden ook kwaliteitsvollere 

algemene feedback schreven, kan op heden geen uitspraak over gedaan worden. Vervolgens werd de 

betrouwbaarheid en validiteit van peer assessment en peer feedback in een inter-groep setting nog 

niet onderzocht. De Wever e.a. (2011) bevestigden wel dat de intra-groep beoordelingen voldoende 

betrouwbaar en valide zijn. Bijgevolg zou de inter-groep betrouwbaarheid en validiteit van 

beoordelingen gericht op het product, namelijk de wiki, en de presentatievaardigheden onderzocht 

moeten worden.  

 Uiteindelijk kunnen op basis van deze masterproef ook aanbevelingen gedaan worden in 

verband met de implementatie van peer assessment en toekomstig onderzoek. De taaklast van 

studenten beperken en concentreren op een specifieke assessment- en feedbackopdracht zou de 

kwaliteit van assessment en feedback kunnen doen stijgen, aangezien studenten in dat geval over 

voldoende tijd beschikken om dit uit te voeren. Daarnaast wordt niet-anonieme peer assessment en 

feedback aangeraden in geval van intra-groep beoordelingen. Zoals de studenten zelf voorstellen, 

kan het organiseren van feedbackgesprekken in groep, al dan niet onder de begeleiding van een 

praktijkassistent, een meerwaarde betekenen in deze context. Voor assessment- en 

feedbackprocessen gericht naar studenten uit een andere groep kan anonimiteit wel verkozen 

worden, maar met de mogelijkheid om (anoniem) verdere duiding te vragen bij onduidelijkheden 

betreffende de beoordeling of feedback. De kwaliteit van feedback zou ook op andere manieren 

kunnen geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door het aanreiken van diepgaande ondersteuning 

aan de hand van scripting of scaffolding. Toekomstig onderzoek zou het effect van scaffolding van 

peer feedback op de kwaliteit en inhoud van peer assessment en feedback kunnen nagaan. 

Daarnaast zou onderzoek ook de evolutie van de inhoud van formatieve naar summatieve peer 

assessment en peer feedback kunnen opvolgen. Hiervoor zou bijvoorbeeld aandacht besteed kunnen 

worden aan de mate waarin studenten daadwerkelijk rekening houden met de adviezen en 

suggesties uit de peer feedback. Tenslotte werd deze studie onder anonieme condities uitgevoerd. 

Toekomstig onderzoek zou anonieme tegenover niet-anonieme condities kunnen plaatsen om zo het 

effect op de kwaliteit en inhoud van peer feedback na te gaan. Vervolgens zou bestudeerd kunnen 

worden in welke mate de percepties van studenten veranderen naargelang de conditie. Het 

implementeren van peer assessment en peer feedback is een zeer complex proces en er is nog zeer 

weinig geweten over welke factoren het succes van deze werk- en evaluatievorm bepalen. Bijgevolg 

is toekomstig onderzoek nodig om het belang van deze factoren, zoals het aanbieden van training, 

ondersteuning en scaffolding, in kaart te brengen.  
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6. Overzicht bijlagen 

1. Rubric proces 

2. Rubric product 

3. Rubric presentatie 

4. Informed consent 

5. Vragenlijst motivatie 

6. Vragenlijst attitudes 

7. Vragenlijst ervaringen – deel 1 

8. Vragenlijst ervaringen – deel 2 

9. Leidraad focusgroep 

10. Codeerschema met voorbeelden 

11. Uitgebreide beschrijving kwantitatieve content analyse van de schriftelijke peer feedback per 
onderdeel en criterium 

12. Proces peer feedback: formatief versus summatief 

13. Frequentietabellen mondelinge peer feedback 

14. Product peer feedback: formatief versus summatief 
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6.1 Bijlage 1: Rubric proces 
Luisterbereidheid en respect 

1 De student is niet bereid naar anderen te luisteren, dringt zijn eigen 
mening op aan anderen. Hij/zij toont geen respect voor de anderen, 
onder andere door deze te onderbreken. 

2 De student luistert af en toe naar de mening van anderen en dringt 
soms de eigen mening op. De student houdt sterk vast aan de eigen 
mening en staat niet echt open voor de mening van anderen. 

3 De student luistert meestal aandachtig naar de mening van de anderen 
en heeft meestal een open houding, gericht naar de gesprekspartner. 
De student accepteert de mening van anderen en dringt de eigen 
mening niet op. 

4 De student weet een goed evenwicht te behouden tussen de mening 
van de anderen respecteren en het naar voor brengen van een eigen 
mening. Daarbij wordt steeds een open houding naar gesprekspartners 
gehanteerd. 

 

Samenwerking 
1 De student neemt geen initiatief, zoekt geen zaken op. De student 

voegt weinig meerwaarde toe aan het groepsproces en denkt niet 
creatief mee. 

2 De student neemt weinig initiatief, zoekt in beperkte mate zaken op. 
De input is beperkt en de student is weinig creatief. 

3 De student neemt regelmatig initiatief en zoek regelmatig zaken op. 
Op regelmatige basis brengt de student nieuwe gegevens aan. De 
student weet dit op een creatieve manier te doen. 

4 De student neemt heel veel initiatief en werkt met wetenschappelijke 
bronnen. De student volgt afspraken op en weet de groep te 
motiveren om deze na te komen. De student brengt spontaan nieuwe 
informatie aan. De creatieve aanpak van de student is een 
meerwaarde voor het eindresultaat. 

 

Communicatie 
1 De student houdt de groepsleden niet op de hoogte, helpt niet om het 

logboek aan te vullen, maakt geen gebruik van het forum (of andere 
communicatiekanalen) en is moeilijk bereikbaar. Communicatie met de 
student loopt vaak fout wat leidt tot misverstanden.  

2 De student communiceert minimaal, vult het logboek zelden aan en 
maakt beperkt gebruik van het forum (of andere 
communicatiekanalen). De student volgt de bestaande discussies, 
maar brengt geen nieuwe gespreksstof aan. 

3 De communicatie tussen de student en zijn groepsleden verloopt 
meestal vlot. De student vult het logboek aan en volgt de discussies op 
het forum (of andere communicatiekanalen) op de voet.  

4 De student is onmisbaar in de communicatie van de groep. Hij/zij is 
zeer actief tijdens groepsdiscussies, houdt het logboek actief bij en is 
zeer duidelijk in zijn/haar communicatie (geen misverstanden). 
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Afspraken 
1 De student houdt zich niet aan gemaakte afspraken en is vaak 

onbereikbaar om alternatieve afspraken te maken. 
2 De student komt afspraken laattijdig na (na de deadline) of houdt zich 

niet volledig aan wat afgesproken was. 
3 De student komt afspraken voldoende na en helpt nieuwe afspraken 

op te stellen. 
4 De student komt de gemaakte afspraken volledig na en binnen het 

gepaste tijdsbestek. Je kan perfect op deze student rekenen, de 
student doet soms meer dan van hem/haar verwacht werd. 

 

Persoonlijke inbreng 
1 De student neemt geen initiatief en heeft geen eigen inbreng. De 

student is een passieve participant. 
2 De student gaat akkoord met de ideeën van  anderen, maar zijn/haar 

eigen inbreng blijft zeer beperkt tenzij er herhaaldelijk of expliciet naar 
gevraagd wordt. 

3 De student is een actieve participant die regelmatig initiatief neemt en 
ideeën naar voor brengt. De student heeft een duidelijke bijdrage tot 
de groepsdoelen. 

4 De bijdrage van de student is zeer groot. Het is iemand die vaak 
initiatief neemt, ideeën naar voor brengt, eventuele 
problemen/moeilijkheden aankaart, iemand die voortbouwt op de 
ideeën van anderen en een gemeenschappelijke conclusie probeert te 
bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruimte voor een stukje schriftelijke feedback gebaseerd 
op bovenstaande criteria (al dan niet aangevuld met 
andere opmerkingen) 
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6.2 Bijlage 2: Rubric product 
Structuur 

1 Er is geen doordachte volgorde in de opmaak en inhoud van de 
wiki. Er wordt geen gebruik gemaakt van titels en subtitels en er 
is geen inhoudsoverzicht aanwezig. De lay-out is zeer 
verwarrend zodat het geheel onduidelijk overkomt. 

2 De volgorde, opmaak en inhoud van de wiki zijn onvoldoende 
doordacht. Er wordt geen logisch gebruik gemaakt van titels en 
subtitels en er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van 
verschillende pagina’s en doorlinken om het geheel 
gestructureerd te presenteren. Het inhoudsoverzicht is niet 
gebruiksvriendelijk voor zowel mensen met basiskennis als 
zonder. De structuur blijft relatief onduidelijk. 

3 De volgorde, opmaak en inhoud van de wiki zijn doordacht 
opgesteld. Er wordt voldoende gebruik gemaakt van titels en 
subtitels op een eenduidige manier. Er wordt op een goede 
manier gebruik gemaakt van verschillende pagina’s en 
doorlinken.. Het inhoudsoverzicht is gebruiksvriendelijk.  

4 De volgorde, opmaak en inhoud van de wiki zijn zeer 
weloverwogen opgesteld. Het gebruik van titels en subtitels is 
efficiënt en overzichtelijk. Er wordt op een goede manier 
gebruik gemaakt van verschillende pagina’s en doorlinken. Het 
inhoudsoverzicht is zeer gebruiksvriendelijk.  

 

Bruikbaarheid product 
1 Het product is niet volledig afgewerkt, sluit niet aan bij de 

beoogde doelgroep, is niet relevant in deze context. Kortom het 
product kan (nog) niet rechtstreeks in onderwijspraktijken 
ingezet worden.  

2 Het product is bijna volledig afgewerkt, sluit in bepaalde 
aspecten aan bij de beoogde doelgroep en is relatief relevant in 
deze context. Het product zou eventueel rechtstreeks in 
onderwijspraktijken ingezet kunnen worden. 

3 Het product is afgewerkt, sluit in grote mate aan bij de beoogde 
doelgroep en is relevant in deze context. Het product kan 
rechtstreeks ingezet worden in onderwijspraktijken. 

4 Het product is tot in de puntjes afgewerkt, sluit perfect aan bij 
de beoogde doelgroep en is zeer relevant in deze context. Het 
product kan zonder problemen ingezet worden in 
onderwijspraktijken, waar het vast en zeker een meerwaarde zal 
betekenen voor de gebruikers. 
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Gebruik literatuur en bronnen 
1 De groepsleden gebruiken geen wetenschappelijke of relevante 

bronnen. Er worden ook geen bronnen vermeld of de bronnen 
worden op een foutieve manier opgenomen in de wiki. 

2 De groepsleden gebruiken een beperkt aantal 
wetenschappelijke bronnen, er wordt echter wel naar de 
bronnen verwezen, maar vaak op foutieve wijze.  

3 De groepsleden gebruiken een uitgebreid aantal 
wetenschappelijke bronnen. Bronvermelding is meestal juist. 

4 De groepsleden maken gebruik van heel wat (relevante) 
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen, die het 
inhoudelijk niveau van het product doen stijgen. 
Bronvermelding is steeds correct. 

 

Gebruik van media 
1 De groep maakt geen tot weinig gebruik van  media. 
2 De groep varieert weinig in het gebruik van media of de 

aangeboden media functioneren niet naar behoren. Of de 
relevantie van de media blijft onduidelijk.  

3 De groep maakt voldoende gebruik van verschillende soorten 
media, maar op bepaalde plaatsen kan dit verder uitgebreid 
worden. 

4 De groep maakt doorheen heel de wiki gebruik van 
verschillende media op een efficiënte en effectieve manier 
(enkel relevante media). De groep springt zeer creatief om bij 
het implementeren van deze media in de wiki. 

 

Lay-out 
1 De lay-out van de wiki is chaotisch opgesteld en bijgevolg 

moeilijk te volgen. De lay-out nodigt niet uit tot gebruik van het 
product.  

2 De lay-out van de wiki is eenvoudig, een basisopmaak wordt 
gevolgd. De lay-out is niet aangepast aan de doelgroep en 
spreekt in beperkte mate aan. 

3 De lay-out van de wiki is duidelijk en verzorgd. De lay-out is 
aangepast aan de doelgroep en heeft een aantrekkelijke vorm. 

4 De lay-out van de wiki is zeer duidelijk en erg verzorgd . De lay-
out is aangepast aan de doelgroep, heeft een aantrekkelijke 
vorm en nodigt iedereen uit om het product te gebruiken. Er 
wordt gebruik gemaakt van creatieve elementen in de 
vormgeving van de wiki. 
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Inhoud wiki 

 1 2 3 4 

Definitie en 
relevantie thema 

Het thema wordt 
niet duidelijk 
gedefinieerd en de 
relevantie voor de 
praktijk is niet 
duidelijk. 

Het thema wordt 
gedeeltelijk 
gedefinieerd en er 
wordt een aanzet 
gegeven tot het 
aantonen van de  
relevantie voor de 
praktijk. 

Het thema wordt 
duidelijk 
gedefinieerd en 
blijkt relevant te zijn 
voor de praktijk.  

Het thema wordt 
duidelijk 
gedefinieerd, blijkt 
zeer relevant te zijn 
voor de praktijk. Het 
belang van het 
thema wordt 
duidelijk 
aangetoond 
doorheen heel de 
wiki. 

Link met 
vakoverschrijdende 
eindtermen 

Er wordt geen link 
gelegd met de 
vakoverschrijdende 
eindtermen. 

Er wordt 
geprobeerd een link 
te leggen met de 
vakoverschrijdende 
eindtermen, maar 
die blijkt zeer vaag 
en niet 
gedetailleerd 
uitgewerkt. 

Er wordt een link 
gelegd met 
vakoverschrijdende 
eindtermen, die link 
is vrij duidelijk en 
concreet. 

Er wordt een link 
gelegd met 
vakoverschrijdende 
eindtermen, die link 
is zeer duidelijk, 
concreet en tot in 
de puntjes 
uitgewerkt.   

Kritische 
bespreking 
bestaande 
handleidingen of 
methodes 

Er wordt geen 
kritische 
bespreking 
gemaakt van 
bestaande 
handleidingen of 
methodes. 

Er wordt een 
kritische bespreking 
gemaakt van 1 
bestaande 
handleiding of 
methode. 

Er wordt een 
kritische bespreking 
gemaakt van 2 
bestaande 
handleidingen of 
methodes. 

Er wordt een 
kritische bespreking 
gemaakt van 2 
bestaande 
handleidingen of 
methodes, die 
uitblinkt in 
grondigheid en 
diepgaande analyse. 

Andere 
inhoudelijke 
kenmerken 
 

De informatie is 
weinig relevant, 
dekt niet het 
volledig onderwerp 
of er wordt te veel 
informatie 
aangeboden. De 
informatie is niet 
aangepast aan de 
onderwijsdoelgroep 
(te makkelijk of te 
moeilijk). 

De informatie in de 
wiki vult bestaande 
zaken niet aan, af en 
toe wordt er te 
weinig of te veel 
informatie 
aangeboden. De 
informatie is 
beperkt aangepast 
aan de 
onderwijsdoelgroep. 

De informatie in de 
wiki vult bestaande 
zaken aan, de 
hoeveelheid 
informatie die 
wordt aangeboden 
is weloverwogen. 
De wiki is aangepast 
aan de 
onderwijsdoelgroep. 

De informatie in de 
wiki vult bestaande 
zaken aan, de 
hoeveelheid 
informatie die 
wordt aangeboden 
is zeer evenwichtiig 
en bijgevolg is de 
wiki perfect 
aangepast aan de 
onderwijsdoelgroep. 

 

 

 

  

Ruimte voor een stukje schriftelijke feedback gebaseerd op bovenstaande criteria  

(al dan niet aangevuld met andere opmerkingen) 
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6.3 Bijlage 3: Rubric presentatie 
Voorbereiding 

1 De student kent de inhoud van de presentatie niet, is zeer 
onvoorbereid en komt verward en chaotisch over. 

2 De student kent de inhoud van de presentatie op een minimale 
wijze, is matig voorbereid en leest tekst rechtstreeks af van 
voorbereiding. 

3 De student is goed voorbereid, heeft de inhoud die hij/zij 
presenteert onder de knie, maar raakt af en toe de draad kwijt. 

4 De student is zeer goed voorbereid, heeft de inhoud onder de knie, 
zowel van het geheel als van het deel dat de student zelf 
presenteert.   

 

Interactie met publiek 
1 Er is geen enkele vorm van interactie met het publiek, de student 

heeft geen oog voor het publiek of de groepsleden.  
2 Er is minimale interactie met het publiek, de student speelt 

sporadisch in op opmerkingen of vragen uit het publiek.  
3 Er is redelijk goede interactie met het publiek, de student speelt 

meestal goed in op opmerkingen of vragen uit het publiek.  
4 Er is goede interactie met het publiek, de student speelt 

consequent goed in op opmerkingen of vragen uit het publiek en 
betrekt het publiek actief bij de presentatie door uitdagende 
vragen te stellen.  

 

Stem, spraak  en taalgebruik 
1 De student heeft weinig aandacht voor het verzorgen van de stem, 

spraak en taal. De student spreekt onverstaanbaar, spreekt aan een 
te hoog of te laag tempo, gebruikt foutieve woorden. De stem 
klinkt hees of kelig. 

2 De student maakt af en toe gebruik van dialectische woorden, of 
spreekt sommige woorden niet goed uit. De  medestudenten 
hebben soms moeilijkheden met het verstaan.  
De student spreekt aan een te hoog of te laag tempo en de stem 
klinkt soms kelig. 

3 De student spreekt bijna altijd vloeiend algemeen Nederlands en is 
voor het grootste deel van de tijd verstaanbaar met weinig 
gekleurde uitspraak. De student spreekt aan een gepast tempo en 
de stem klinkt ontspannen. 

4 De student spreekt vloeiend algemeen Nederlands met weinig 
gekleurde uitspraak. De student is perfect verstaanbaar, praat op 
een aangenaam tempo en heeft een heldere, voldoende luide 
stem, maakt gevarieerd en creatief gebruik van woordenschat. 
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Lichaamstaal en oogcontact 
1 De student heeft een gesloten houding en maakt geen oogcontact 

met het publiek. De student maakt geen of ongepast gebruik van 
non-verbale ondersteuning. 

2 De student heeft een tamelijk gesloten houding en maakt slechts af 
en toe oogcontact met het publiek. De student maakt af en toe 
gebruik van non-verbale ondersteuning, maar komt nog onwennig 
over.  

3 De student heeft een tamelijk open houding en maakt frequent 
oogcontact met het publiek. De student maakt nuttig gebruik van 
non-verbale ondersteuning. 

4 De student heeft een zeer open houding en maakt oogcontact met 
iedereen in het publiek. De student weet het publiek te motiveren 
en aandachtig te houden door de gebruikte lichaamstaal. De 
student maakt gebruik van non-verbale ondersteuning die zeer 
animerend is. 

 

Inhoud van de presentatie (nuttige informatie) 
1 De kernpunten van de presentatie zijn onduidelijk en er wordt niet 

efficiënt omgegaan met de beschikbare tijd. De studenten slagen er 
niet in om een duidelijk beeld over hun wiki te scheppen, het 
belang en nut van de wiki worden niet aangehaald.  

2 De kernpunten van de presentatie zijn moeilijk te onderscheiden 
en de tijdsverdeling lijkt wat ondoordacht. De studenten stellen op 
een zeer beperkte manier hun wiki voor, het belang en nut van de 
wiki zijn niet uitgebreid besproken. 

3 De informatie is meestal relevant, er wordt voldoende, passende 
informatie aangeboden. De kernpunten van de presentatie zijn 
duidelijk. De studenten stellen hun wiki duidelijk voor, het belang 
en nut van de wiki worden duidelijk doorheen de presentatie. 

4 De kernpunten van de presentatie zijn zeer makkelijk te 
onderscheiden. De studenten stellen hun wiki op een interactieve 
en aangename manier voor, het belang en nut van de wiki zijn zeer 
doordacht en blinken uit in toepasbaarheid. 

 

Gebruik media 
1 Er wordt geen gebruik gemaakt van diverse media (powerpoint, 

afbeeldingen, filmpjes, schema’s, ...) tijdens de presentatie. 
2 Er wordt beperkt gebruik gemaakt van diverse media tijdens de 

presentatie. De media is moeilijk in verband te brengen met de 
inhoud van de presentatie, is niet geschikt voor de context of het 
publiek. 

3 Er wordt voldoende gebruik gemaakt van diverse media tijdens de 
presentatie. De media biedt meermaals passende ondersteuning. 

4 Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van diverse media tijdens de 
presentatie. De media ondersteunt de presentatie in zeer goede 
mate, het biedt een meerwaarde voor het geheel. 
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Ruimte voor een stukje schriftelijke feedback gebaseerd op 
bovenstaande criteria 

(al dan niet aangevuld met andere opmerkingen) 
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6.4 Bijlage 4: Informed consent 
 

Masterproef:  

Feedbackvaardigheden in het opleidingsonderdeel Didactiek Gezondheidswetenschappen 

 
Beste student, 

 

In het kader van mijn masterproefonderzoek zal ik komend semester tijdens het opleidingsonderdeel 

Didactiek Gezondheidswetenschappen vaardigheden, motivatie, ervaringen en attitudes in verband 

met het geven en krijgen van feedback bestuderen. In recente onderzoeksliteratuur wordt heel wat 

aandacht besteed aan peer feedback en peer assessment, ook wordt het geven van feedback als een 

zeer belangrijke vaardigheid beschouwd in onderwijskundige contexten. 

 

Ik hoop op uw medewerking om mijn masterproefonderzoek succesvol te kunnen uitvoeren. Er zal 

van u een inspanning verwacht worden om feedback te geven aan medestudenten, vragenlijsten in 

te vullen en deel te nemen aan focusgroepen. Er zullen video-opnames gemaakt worden tijdens deze 

activiteiten. Er wordt u verzekerd dat alle onderzoeksmateriaal volledig anoniem verwerkt zal 

worden en dit enkel door de onderzoeker. Persoonlijke gegevens zullen dus niet doorgespeeld 

worden naar de betrokken docent. 

 

U kan op elk moment uit het onderzoek stappen, en indien u dit wenst, kunt u een samenvatting 

bekomen over de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de dateverzameing. Bij verdere vragen 

kunt u steeds contact opnemen met mij. 

 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Céline Cocquyt 
 
 
Steeds te bereiken via 
Celine.Cocquyt@UGent.be 
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Informed consent 

 

 

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………, verklaar hierbij dat ik als 

deelnemer aan dit onderzoek: 

 

1. de uitleg over de aard van het onderzoek heb gelezen en dat me de mogelijkheid werd 

geboden om bijkomende informatie te verkrijgen; 

2. uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek;  

3. de toestemming geef om alle opnames en onderzoeksmateriaal op vertrouwelijke en 

anonieme wijze te bewaren, te verwerken en erover te rapporteren;  

4. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten; 

5. ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen 

kan krijgen. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op …………………………… (datum),  

 

 

Handtekening 
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6.5 Bijlage 5: Vragenlijst motivatie 
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6.6 Bijlage 6: Vragenlijst attitudes 
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6.7 Bijlage 7: Vragenlijst ervaringen – deel 1 
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6.8 Bijlage 8: Vragenlijst ervaringen – deel 2 
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6.9 Bijlage 9: Leidraad focusgroep 

Vragen voor focusgroep 
Peer feedback 

 Wat is de meerwaarde en wat zijn de beperkingen van peer feedback? 

 Zou je er zelf gebruik van maken als je voor de klas staat? Waarom wel en waarom niet? 

 Heeft de peer feedback tot verbetering van de wiki bijgedragen? 
 

Feedback geven en krijgen 

 Wat heb je geleerd uit zowel het geven als krijgen van feedback? Zijn er verschillen tussen 
beiden? Is het ene leerrijker dan het andere? 

 Was je zelf tevreden over de kwaliteit van de gegeven en ontvangen feedback? Waarom wel 
en waarom niet?  

 Wat is kwalitatief goeie feedback? 
 

Anonimiteit 

 Noem enkele voor- en nadelen van anoniem feedback geven. Welke vorm van feedback 
apprecieer je het meest? 

 Is er een verschil tussen feedback geven aan groepsleden en andere medestudenten? 
 

Feedbacksysteem 

 Wat waren jullie ervaringen met de online webpagina en het mailsysteem? 

 Wat waren jullie ervaringen met de face to face-feedbackgesprekken en feedbackmomenten 
na de presentaties?  

 Welke vorm van feedback verkies je en waarom? 
 

Motivatie 

 In welke mate voelden jullie je meer of minder gemotiveerd door het krijgen van feedback? 
Waarom? 
 

Wiki als leermiddel 

 Wat zijn volgens jullie enkele didactische voordelen van het wiki-gebruik? Wat ging vlot en 
wat zijn belemmeringen? 

 Zou je een wiki zelf inzetten in de klas? Waarom wel en waarom niet? 
 

Afsluitend 

 Wat zou je veranderen aan dit opleidingsonderdeel?  

 Welke aanbevelingen zou je doen naar volgend academiejaar toe? 
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6.10 Bijlage 10: Codeerschema peer feedback met voorbeelden 
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6.11 Bijlage 11: Uitgebreide beschrijving kwantitatieve content analyse van de schriftelijke 
peer feedback per onderdeel en criterium 
1. Proces 

Criterium 1: Luisterbereidheid en respect 

Ten eerste wordt vastgesteld dat studenten elkaar voornamelijk positieve kritiek geven, dit in 67.7% 

van de gevallen bij het criterium luisterbereidheid en respect. Er worden nauwelijks negatieve 

uitspraken gedaan (1.7%), wat betekent dat in vier feedbackbijdrages enkel sprake was van negatieve 

kritiek. Daarnaast zijn er ook een klein aantal toelichtingen terug te vinden die zowel positieve als 

negatieve kritiek bevatten (6%). Vervolgens is er in ongeveer 14% van de bijdrages sprake van 

duidelijke argumentatie. Bijgevolg zijn er in 2/3 van de toelichtingen geen argumenten of concrete 

voorbeelden terug te vinden. Wat betreft het volgende element valt op dat in een groot deel van de 

bijdrages, namelijk meer dan 75%, geen advies aan elkaar gegeven wordt. In 1/20 van de 

toelichtingen is er enige vorm van inhoudelijk advies aanwezig. Tenslotte stellen de studenten ook 

geen vragen aan medestudenten. 

Positieve feedback:   

 “Je hebt altijd een open houding en overweegt alle suggesties rustig en met een flinke dosis 
 realiteitsgevoel.” 

Positieve feedback met duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden: 

 “L. brengt haar eigen idee naar voor maar luistert daarbij ook naar de andere groepsleden. Bij het 
 stukje over lesmateriaal werd ook naar de mening van de andere groepsleden gevraagd ivm de 
 benaming van sommige stukken.” 

Negatieve feedback: 

 “Vooral bij de eerste bijeenkomst had ik sterk het gevoel dat je niet openstond voor de inbreng van de 
 andere groepsleden.” 

Combinatie van positieve en negatieve feedback: 

 “Een enkele keer laat je anderen soms niet uitspreken. Dit gebeurt naar mijn gevoel omdat je 
 overloopt van ideeën & ook heel enthousiast bent! (Positieve eigenschappen dus.) Maar 
 hierdoor springen we soms van de hak op de tak.” 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Je luistert zeer goed naar anderen en hebt een open houding. Af en toe mag je misschien je eigen 
 mening nog iets duidelijker naar voor brengen.” 
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TABEL 11.1:  PROCES -  LUISTERBEREIDHEID  

 

Criterium 2: Samenwerking 

Na analyse van de feedbackbijdrages op het criterium samenwerking vallen de volgende zaken op. Er 

is opnieuw sprake van een zeer groot aandeel positieve feedback en van weinig negatieve kritiek. 

Meer dan de helft van de bijdrages bevat geen argumentatie, bijna ¼ van de toelichtingen wel. 

Daarnaast geven studenten elkaar haast geen advies, slechts in drie bijdrages is hiervan toch sprake. 

Tenslotte werden er geen vragen geregistreerd.  

Feedback met duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden: 

 “K. helpt actief meedenken aan de lay-out en inhoud van de wiki, ze zoekt informatie op, 
 verzamelt medicijndoosjes,...” 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Je neemt volgens mij wel veel initiatief, probeer er echter wel voor te zeggen dat je niet 
 opdringerig overkomt.”  

 

Criterium 3: Communicatie 

De feedback op dit criterium is opnieuw voornamelijk positief. Uitzonderlijk wordt er negatieve 

kritiek vastgesteld. Er wordt ook in beperkte mate gebruik gemaakt van duidelijke argumentatie of 

voorbeelden, dit in 18.5% van de bijdrages. De studenten geven nauwelijks inhoudelijk advies, meer 

dan ¾ van de toelichtingen bevat er geen. Er worden bij dit criterium wel verduidelijkende vragen 

geobserveerd, maar slechts in drie bijdrages. 

  

TABEL 11.2:  PROCES -  SAMENWERKING 
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Feedback met verduidelijkende vragen: 

 “Ik denk dat ik hier misschien een vertekend beeld heb? H. en jij communiceren wellicht meer onderling 
 waardoor uiteindelijk enkel H. dan -in naam van jullie beiden- mailt?” 

Criterium 4: Afspraken 

Dezelfde tendens wordt ook opgemerkt bij dit criterium. Er is nauwelijks of geen kritiek te vinden in 

de feedbackbijdrages, positieve kritiek overheerst opvallend. Daarnaast wordt er weinig gebruik 

gemaakt van argumenten of concrete voorbeelden bij het geven van feedback. Studenten geven ook 

nauwelijks advies en stellen geen vragen aan elkaar. 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Lijkt lat voor zichzelf hoog te leggen door onmiddellijk aan te geven wanneer een eigen 
 deadline niet gehaald is. Dit is zeker niet nodig vermits ze ook reeds 2 maal voor een duidelijk 
 verslag gezorgd heeft.” 

 

Criterium 5: Persoonlijke inbreng 

Bij het laatste criterium wordt overwegend positieve kritiek opgemerkt, er is opnieuw in beperkte 

mate negatieve feedback aanwezig. In meer dan de helft van de bijdrages ontbreekt degelijke 

argumentatie, maar in bijna ¼ van de toelichtingen beargumenteerden studenten de feedback wel 

voldoende. Daarnaast wordt slechts uitzonderlijk inhoudelijk advies aan elkaar gegeven en worden er 

geen vragen geformuleerd.  

Feedback zonder duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Grote betrokkenheid! Je neemt ook initiatief!” 

TABEL 11.3:  PROCES -  COMMUNICATIE 

TABEL 11.4  :  PROCES -  AFSPRAKEN 
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Feedback met duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Je hebt duidelijk initiatief getoond in de rubrieken "what's in a name" en "niet voor mij?" Je hebt zelf 
 heel leuke ideeën naar voor gebracht.” 

Feedback met inhoudelijk advies 

 “Je neemt heel wat initiatief, doch oppassen voor opdringerigheid.” 

Feedback met inhoudelijk advies én duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Zoals ik ook 'face-to-face' zei denk ik dat je soms moet opletten dat je (in al jouw enthousiasme ;-)) 
 niet teveel hooi op je vork neemt. Zo bracht je al ideeën aan die -hoewel ze zeker interessant & relevant 
 zijn - gewoonweg te arbeidsintensief zijn om binnen het tijdsframe klaar te krijgen. Omdat we 
 natuurlijk ook met meerdere werkstudenten binnen onze groep zitten (al dan niet met een gezin) wil ik 
 erover waken dat we we een maximaal rendement halen uit de tijd die we aan de wiki kunnen 
 besteden.” 

 

Algemene feedback 

Tenslotte gaven de studenten elkaar algemene feedback, waarin ze de feedback op de bovenstaande 

criteria konden samenvatten of van extra commentaar konden voorzien. In deze algemene feedback 

werd in 4.7% van de bijdrages, wat elf bijdrages betekent, geen toelichting gegeven. In deze gevallen 

werden uitspraken gedaan zoals “geen commentaar” of “geen opmerkingen”. Er werd echter wel 

feedback meegedeeld in 95.3% van de bijdrages. De algemene tendens uit de afzonderlijke criteria 

wordt doorgetrokken naar dit onderdeel. Bij het beoordelen van groepsleden geven studenten in een 

zeer grote meerderheid van de gevallen positieve kritiek. Slechts één keer komt enkel negatieve 

feedback voor en in 6% van de bijdrages worden positieve en negatieve kritiek gecombineerd. 

Daarnaast is het gebruik van argumentatie en concrete voorbeelden eerder matig. In iets minder dan 

de helft van de feedbackbijdrages (44.4%) beargumenteren studenten duidelijk hun feedback. De 

studenten geven elkaar nauwelijks advies (91.4%) en stellen helemaal geen vragen aan groepsleden. 

Er wordt uitzonderlijk inhoudelijk advies gegeven (8.6%).  

Negatieve feedback: 

 “Probeer nog meer je eigen mening uit te brengen, alsook initiatief te nemen.” 

  

TABEL 11.5:  PROCES -  PERSOONLIJKE INBRENG 



99 
 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Ik vind je een aangenaam groepslid, dat streeft naar een goede communicatie en duidelijke 
 richtlijnen/afspraken. Alles moedertje van de groep zorgt je er ook voor dat de gesprekken 
 constructief verlopen (vb. niet afdwalen van het onderwerp). Een advies: Misschien jezelf 
 verplichten aan de Wiki te werken, zonder hiervoor tijdsdruk nodig te hebben. Nu goed, ieder zijn eigen 
 methode! Ik apprecieer het ook heel erg dat je, naast je drukke schema thuis, nog de tijd vindt om 
 telkens aan de Wiki te werken. Kortom, je bent een fijne partner.” 

 “Je bent een fijn groepslid dat openstaat voor commentaar. Ook houd je je steeds aan de 
 afspraken en ben je duidelijk met de Wiki bezig. Je bent geen uitsteller. Toch mag je van mijn part 
 "stouter" uit de hoek komen wanneer je ergens niet akkoord met bent.” 

 

 

  

TABEL 11.6  :  PROCES -  ALGEMENE FEEDBACK  
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2) Product 

Criterium 1: Structuur 

Wat het criterium structuur betreft, valt op dat 1/3 van de bijdrages enkel positieve kritiek bevat. 

Daarnaast is het opvallend dat in bijna 30% van de toelichtingen een combinatie van positieve en 

negatieve kritiek wordt terug gevonden. Tenslotte kan er ook een hoeveelheid van 11.5% vastgesteld 

worden, waarin enkel negatieve kritiek gegeven wordt. Vervolgens beargumenteren studenten in 

meer dan de helft van de feedbackbijdrages voldoende, maar in bijna ¼ van de toelichtingen is 

argumentatie volledig afwezig. Studenten geven weinig advies aan elkaar, in bepaalde gevallen 

gebeurt dit wel en is er sprake van verschillende soorten advies. Technisch advies komt het meest 

voor (6.9%), gevolgd door inhoudelijk advies (3.4%) en een uitzonderlijk advies gericht op 

mediagebruik (1.1%). Tenslotte werden geen vragen van studenten aan medestudenten 

geregistreerd. 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek (combinatie): 

 “Jullie hebben veel aandacht besteed aan het doorklikken vanuit de verschillende pagina's door het 
 plaatsen van de linkjes in het kadertje. Soms ontbrak de juiste 'terug'link wel in de opsomming.” 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek (positieve inhoud met adviserende functie): 

 “Goed gebruik van links. Overzichtelijke verdeling van de deelonderwerpen. Nog wat aanpassingen in 
 structuur nodig wanneer er een lange doorlopende tekst is.” 

Feedback met enkel negatieve kritiek: 

 “Er zijn te weinig backlinks aanwezig waardoor het lastig is om terug te geraken zonder 
 volledig naar de startpagina te moeten gaan.” 

Feedback met inhoudelijk advies: 

  “Structuur vind ik goed, maar soms vind ik het ingewikkeld om meteen "de juiste weg" te 
 vinden. Eventueel kan nog een uitgebreid overzicht gegeven worden op de startpagina. Wat ik wel zeer 
 goed vind, is dat de algemene inhoudsopgave bovenaan genoteerd staat.” 

Feedback met technisch advies: 

 “Het zou handig zijn ook links tussen de verschillende pagina's te plaatsen zodat niet steeds naar de 
 startpagina moet worden gegaan. De links naar de moeilijke woorden zijn goed gevonden.” 

Feedback met advies gericht op mediagebruik: 

 “Jullie hebben een heel leuke voorpagina, maar zoals in de les al werd gezegd, zouden de foto's beter 
 op elkaar afgestemd kunnen worden.” 
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Criterium 2: Bruikbaarheid van het product 

Bij de peer feedback op dit criterium wordt vastgesteld dat er voornamelijk enkel positieve kritiek 

(41.4%) of positieve kritiek gecombineerd met negatieve kritiek (23%) aan elkaar gegeven wordt. 

Negatieve kritiek komt in veel mindere mate voor. Daarnaast beargumenteren studenten in iets 

meer dan 40% van de bijdrages de peer feedback voldoende, wat ook betekent dat in 35.6% van de 

gevallen geen argumentatie wordt terug gevonden. Vervolgens bevat 2/3 van de toelichtingen geen 

advies, wel is er sprake van een beperkt aandeel inhoudelijk advies (9.2%). Tenslotte valt op dat er 

twee reflectie-uitlokkende vragen worden gesteld. 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “De informatie is zeker nuttig, maar ik denk niet dat je op deze manier bv. ook jongens of meisjes die 
 nog niet met zwangerschappen of borstvoeding bezig zijn geïnteresseerd kan  krijgen. Misschien hun 
 interesse trachten te wekken met wist-je-datjes?” 

Feedback met reflectie-uitlokkende vragen: 

 “Hoe ga je dit gebruiken in een leercontext? Ik vind het een mooie wiki, met veel afbeeldingen. Ook 
 zeker handig is het gebruik van de verklarende woordenlijst.Ik vraag mij enkel af hoe je dit in het 
 onderwijs kunt gaan gebruiken?” 

 

  

TABEL 11.7:  PRODUCT -  STRUCTUUR 

TABEL 11.8:  PRODUCT -  BRUIKBAARHEID  
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Criterium 3: Gebruik literatuur en bronnen 

Bijna de helft van de bijdrages (48.3%) onder het derde criterium bevatten enkel positieve kritiek en 

in minder mate een combinatie van positieve en negatieve kritiek (17.2%). Er worden slechts een 

klein aantal feedbackbijdrages die negatieve kritiek inhouden (9.2%) geregistreerd. In 1/3 van de 

toelichtingen beargumenteren studenten hun feedback voldoende door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van concrete voorbeelden. Dit houdt echter in dat in bijna de helft van de gevallen nog steeds 

geen argumentatie wordt gevonden. Vervolgens is het opvallend dat studenten elkaar nauwelijks 

advies geven, slechts in vier bijdrages is hier van sprake. Daarnaast worden ook nauwelijks vragen 

gesteld aan elkaar, heel uitzonderlijk worden verduidelijkende vragen opgemerkt.  

Feedback met inhoudelijk advies: 

  “Er worden meestal bronnen vermeld. Nog refereren volgens APA-methode.” 

Feedback met verduidelijkende vragen: 

 “Juiste vermelding, misschien niet steeds even wetenschappelijk. Hebben jullie artikels gebruikt ook? 
 Deze vond ik niet direct terug.” 

 

 

Criterium 4: Gebruik media 

Het is opvallend dat studenten voornamelijk enkel positieve kritiek (33.3%) of positieve kritiek 

gecombineerd met negatieve commentaar (28.7%) aan elkaar geven. Er is weinig sprake van enkel 

negatieve kritiek (6.9%). In 40.2% van de bijdrages beargumenteren studenten hun feedback 

voldoende, maar in 36.8% van de gevallen doen ze dit helemaal niet. Daarnaast valt op dat er in bijna 

1/5 van de feedbackbijdrages advies gericht op mediagebruik binnen de wiki kan terug gevonden 

worden. Er is echter ook sprake van één bijdrage waarin technisch advies meegedeeld wordt. 

Ondanks het bovenstaande wordt in meer dan de helft van de toelichtingen geen advies gebruikt. 

Tenslotte springen enkele reflectie-uitlokkende vragen in het oog. 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek (positieve inhoud met adviserende functie): 

 “Misschien kan dit nog wat uitgebreid worden, maar voor mij is het zeker OK!” 

TABEL 11.9:  PRODUCT -  GEBRUIK LITERATUUR EN BRONNEN 
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Feedback met technisch advies: 

 “Veel foto's en filmpjes en dergelijke. Leuk om de site op te fleuren. Misschien wel zorgen dat de 
 filmpjes overal kloppen, zodat jammerlijke foutjes zoals op de presentatie niet voorkomen op de wiki bij 
 anderen thuis.” 

Feedback met advies gericht op mediagebruik: 

 “De filmfragmenten staan apart, dit had misschien beter in de wiki zelf kunnen geïntegreerd 
 worden.” 

Feedback met reflectie-uitlokkende vragen: 

 “Zijn er nergens relevante filmpjes of dergelijke te vinden om jullie theoretisch stuk rond de 
 verschillende soorten medicatie en dergelijke op te fleuren?” 

 

 

Criterium 5: Lay-out 

Wat betreft het vijfde criterium wordt vastgesteld dat studenten elkaar voornamelijk positieve kritiek 

geven. De combinatie van zowel positieve als negatieve kritiek (17.2%) en enkel negatieve 

verwoordingen (12.6%) komen bijna even veel voor. In ongeveer 42.5% van de feedbackbijdrages 

beargumenteren studenten de feedback voldoende, maar toch is er ook sprake van een relatief groot 

aandeel toelichtingen zonder degelijke argumentatie. Daarnaast geven studenten meestal geen 

advies aan elkaar, maar uitzonderlijk wel op technisch vlak (6.9%), inhoudelijk gebied (3.4%) en 

gericht op mediagebruik (1.1%). Er worden ook geen vragen gesteld aan medestudenten op een 

uitzondering na. 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek (positieve inhoud met adviserende functie): 

 “De lay-out is zeer overzichtelijk. Misschien kan er nog gewerkt worden aan de uniformiteit.” 

Feedback met technisch advies: 

 “Soms wist ik niet meer waar in de wiki ik precies zat. Misschien is het wel handig dit op een of andere 
 manier aan te duiden. Ook openen enkele links een nieuwe pagina als ik me niet vergis, waardoor de 
 wiki 2x geopend is. Maar over het algemeen wel aantrekkelijk opgemaakt!” 

  

TABEL 11.10:  PRODUCT -  GEBRUIK MEDIA 
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Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Zeer mooi en duidelijk. Nog wat opfleuring mag gerust.” 

Feedback met advies gericht op mediagebruik: 

 “De lay-out is duidelijk, maar kan nog aantrekkelijker gemaakt worden met meer illustraties.” 

Feedback met verduidelijkende vragen: 

 “Hoewel ik de lay-out aantrekkelijk vind kan je het rechterdeel van de wiki -bij de pagina's met lange 
 zinnen- niet lezen. Wellicht zijn jullie hiervan op de hoogte en zal dit nog bijgestuurd worden?” 

 

Criterium 6: Definitie en relevantie van het thema 

In meer dan de helft van de gevallen geven studenten elkaar enkel positieve kritiek bij het zesde 

criterium. In mindere mate komt de combinatie van positieve en negatieve kritiek voor, maar 

nauwelijks wordt enkel negatieve kritiek geregistreerd. Er zijn bijna even veel gevallen vastgelegd 

waarin wel (36.8%) en geen (40.2%) degelijke argumentatie wordt opgenomen in de peer feedback. 

Het geven van advies blijft ook beperkt tot af en toe inhoudelijk advies (6.9%) en uitzonderlijk advies 

van technische aard (1.1%). Studenten stellen ook nauwelijks vragen aan elkaar, er worden slechts 

drie vragen geregisteerd waaronder twee reflectie-uitlokkende en één verduidelijkende. 

Feedback met enkel negatieve kritiek: 

 “Er is maar een beperkte definitie voorhanden.” 

Feedback met technisch advies: 

 “Er staat vaak heel veel informatie op één pagina, waardoor het moeilijk wordt om de belangrijke info 
 van de minder belangrijke info te onderscheiden. Misschien kunnen jullie werken met woorden die 
 vetgedrukt staan?” 

Feedback met verduidelijkende vragen: 

 “Jullie hebben een duidelijke visie omtrent borstvoeding, maar is deze wiki bedoeld om een les mee te 
 ondersteunen? Misschien is het ook handig een aanzet te geven tot welke lessen dit onderwerp kan 
 behoren.” 

  

TABEL 11.11:  PRODUCT -  LAY-OUT 
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Feedback met reflectie-uitlokkende vragen: 

 “Relevantie voor de praktijk van ziekenhuisverpleegkundige bleek duidelijk uit jullie presentatie maar is 
 nog niet te zien op de wiki. Daarbij terug de vraag wat de link is met de school/leerling/leerkracht.” 

TABEL 11.12:  PRODUCT -  DEFINITIE EN RELEVANTIE THEMA  

 

 

Criterium 7: Link met vakoverschrijdende eindtermen 

Eén op drie bijdrages van het zevende criterium houden enkel positieve kritiek in en meer dan ¼ 

enkel negatieve kritiek. De negatieve kritiek komt opvallend meer voor in de tussentijdse feedback 

(n=24) dan bij de summatieve evaluatie (n=0). De combinatie van beide soorten kritiek komt in 

mindere mate voor. In vergelijking met andere criteria valt een relatief hoog percentage van 

bijdrages op waarin helemaal geen kritiek wordt gegeven. Studenten beargumenteren de feedback 

nauwelijks, ze doen dit wel in 16.1% van de gevallen. Daarnaast geven ze ook nauwelijks advies wat 

betreft de link met vakoverschrijdende eindtermen. Er worden slechts vier bijdragen opgemerkt 

waarin inhoudelijk advies opgenomen wordt. Tenslotte bevat één toelichting een verduidelijkende 

vraag.  

Feedback zonder kritiek: 

 “Geen idee” 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “Ik kan me niet herinneren dat er een link was met de voeten. Vergeet dit niet op jullie wiki te plaatsen” 

Feedback met verduidelijkende vraag: 

 “Er wordt niet echt een directe link gelegd met vakoverschrijdende eindtermen? Dit kan nog bijgevoegd 
 worden.” 

 
TABEL 11.13:  PRODUCT -  LINK MET VOETEN  
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Criterium 8: Kritische bespreking van bestaand materiaal 

Het is opvallend dat er meer bijdragen met enkel negatieve kritiek (27.6 %) in vergelijking met enkel 

positieve kritiek (23%) worden geregistreerd bij dit criterium, maar de waarden liggen echter zeer 

dicht bij elkaar. Toch wordt opgemerkt dat de negatieve kritiek voornamelijk voorkomt in de 

tussentijdse feedback (n=21). Daarnaast wordt ook een noemenswaardig deel van de 

feedbackbijdrages opgemerkt waarin helemaal geen kritiek wordt gegeven (14.9%). In minder dan ¼ 

van de gevallen geven studenten een degelijke argumentatie in de peer feedback, wat betekent dat 

in meer dan de helft van de bijdrages helemaal geen argumentatie of concrete voorbeelden worden 

opgenomen. Vervolgens geven studenten elkaar bijna geen advies, maar in enkele bijdragen wordt 

toch inhoudelijk advies vastgelegd. Daarnaast worden vier verduidelijkende vragen opgemerkt. 

Feedback zonder kritiek: 

 “Ik dacht dat bepaalde methodes kritische bekeken worden? Maar dit weet ik niet zeker.” 

Feedback met positieve kritiek: 

 “Er wordt een kritische bespreking gemaakt met duidelijk onderscheid in positieve en negatieve 
 opmerkingen.” 

Feedback met negatieve kritiek: 

 “Er is geen kritische bespreking aanwezig.” 

Feedback met verduidelijkende vragen: 

 “Ik veronderstel dat dit nog moet gebeuren of dat ik dit niet teruggevonden heb? 

 

Criterium 9: Overige inhoudelijke kenmerken 

Meer dan de helft van de feedbackbijdrages houdt enkel positieve kritiek in. In één op acht van de 

gevallen is er sprake van een combinatie van positieve met negatieve kritiek. Er wordt dus nauwelijks 

enkel negatieve feedback gegeven. Studenten beargumenteren de peer feedback meestal 

onvoldoende, maar in iets meer dan ¼ van de bijdrages doen ze dit wel grondig. Vervolgens wordt er 

nauwelijks advies geregistreerd met uitzondering van enkele gevallen met inhoudelijk advies. 

Tenslotte wordt er slechts één verduidelijkende vraag gesteld in de inhoud van de peer feedback. 

TABEL 11.14:  PRODUCT -  KRITISCHE BESPREKING  
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Feedback met duidelijke argumentatie en/of concrete voorbeelden: 

 “Jullie hebben zowel uitgebreide informatie die overzichtelijk weergegeven wordt als een praktische 
 benadering. Met de casussen, de risicothermometer en de tiltest hebben jullie drie praktische 
 onderdelen die echt goed in mekaar zitten.” 

Feedback met inhoudelijk advies: 

 “WIKI is op niveau van het doelpubliek. Ik vind het goed dat er niet té veel informatie op elkaar staat. 
 Enkel de "wist je dat" pagina zou voor mij nog beknopter mogen.” 

Feedback met verduidelijkende vraag: 

 “Jullie doelgroep zijn verpleegkundigen, maar zijn dit ook studenten? Dit is misschien een andere 
 aanpak. Er is nog geen info op de wiki te vinden.” 

 

 

Algemene feedback 

Tenslotte kregen studenten de kans op al de bovenstaande feedback samen te vatten of te verrijken 

onder het onderdeel algemene feedback. De studenten geven bijna even veel keer enkel positieve 

kritiek als de combinatie van positieve en negatieve feedback. Het komt slechts heel weinig voor dat 

studenten enkel negatieve kritiek geven aan elkaar. Meestal gebruiken studenten voldoende 

argumentatie en/of concrete voorbeelden om hun feedback te onderbouwen. Maar toch is het 

opvallend dat er nauwelijks advies aan elkaar gegeven wordt. Wanneer dit wel gebeurt, komt 

inhoudelijk advies (13.8%) het meest voor met uitzonderlijk technisch advies of advies gericht op 

mediagebruik. Studenten stellen ook bijna geen vragen aan elkaar. Bij het onderdeel algemene 

feedback worden slechts één verduidelijkende en één reflectie-uitlokkende vraag opgemerkt.  

Feedback met enkel negatieve kritiek 

 “Het is nog onduidelijk hoe het product er effectief zal uitzien.” 

Feedback met argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Deze wiki is visueel aantrekkelijk, uniform qua lay-out én overzichtelijk. Ook het feit dat jullie 
 meerdere manieren aanbieden om te navigeren in de wiki vind ik een groot pluspunt.” 

TABEL 11.15:  PRODUCT -  OVERIGE INHOUDELIJKE KENMERKEN  
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Feedback met inhoudelijk advies 

 “Kan een zeer interessante WIKI worden. Tracht nog meer korte, leuke stukjes informatie te integreren 
 om zo ook de jongens en de meisjes die nog niet aan kinderen, laat staan aan borstvoeding denken ook 
 warm te maken voor de WIKI. Extra links zouden de WIKI gebruiksvriendelijker kunnen maken.” 

Feedback met technisch advies 

 “Goede inhoud van de wiki, alleen zou ik nog wat sleutelen aan de lay-out. soms is het niet duidelijk 
 waar je uitkomt als je ergens op klikt, en vaak kom je niet terug op de gewenste pagina.” 

Feedback met advies gericht op mediagebruik 

 “Ik vind de post-its tof, maar had misschien toch iets gekozen dat meer met het onderwerp te maken 
 heeft. Het inleefmoment vind ik een zeer goed initiatief! Ik zou het stadsspel met mijn eigen 
 jeugdbeweging zeker ook eens uitproberen!Er mochten misschien nog iets meer tekeningen of foto's in 
 de wiki verwerkt worden, dat spreekt de lezers aan! Ik vind het een mooie wiki! Proficiat voor al het 
 werk en energie die jullie hierin gestoken hebben!” 

Feedback met reflectie-uitlokkende vraag 

 “Jullie hebben reeds een mooie wiki-pagina gemaakt.Ik stel mij vooral nog de vraag of dit werkelijk kan 
 toegepast worden in het onderwijs.” 

 

 

 

  

TABEL 11.16:  PRODUCT -  ALGEMENE FEEDBACK 
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3) Presentatie 

Criterium 1: Voorbereiding 

De feedback die studenten aan elkaar geven is voornamelijk positief (42.7%). Slechts uitzonderlijk 

komt de combinatie van positieve en negatieve kritiek voor (2.2%) bij het eerste criterium. Daarnaast 

beargumenteren studenten hun feedback nauwelijks (6.7%). Tenslotte verstrekken ze geen advies 

aan medestudenten en stellen ze hen ook geen vragen.  

Feedback met positieve kritiek 

 “Je was goed voorbereid en kent je wiki heel goed.” 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek 

 “Je bent goed voorbereid, maar komt soms wat zenuwachtig over! Maar wie niet natuurlijk ;)” 

Feedback met voldoende argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Je was goed voorbereid, kon op alle vragen een antwoord geven.” 

 

 

 

 

Criterium 2: Interactie met publiek 

Ook bij het tweede criterium overweegt positieve kritiek (37.1%) en bij uitzondering wordt enkel 

negatieve kritiek geregistreerd (0.6%). Daarnaast is er ook sprake van een beperkt aantal bijdrages 

waarin de combinatie van positieve en negatieve kritiek voorkomt (5.1%). Vervolgens 

beargumenteren studenten hun feedback iets meer in vergelijking met andere criteria (11.2%) en 

geven ze sporadisch inhoudelijk advies aan elkaar (3.4%). Er worden bij geen enkel criterium vragen 

opgesteld.  

Feedback met negatieve kritiek 

 “De interactie met het publiek is in gedrang gekomen na het geven van de opmerking in verband met 

 waar de kritische bespreking en de bronnen staan. Gezien je deze opmerking ook meerdere keren hebt 

 herhaald, zorgde dit voor een onaangenaam gevoel bij het publiek waardoor je de interactie ook 

 beperkte.” 

TABEL 11.17:  PRESENTATIE -  VOORBEREIDING 
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Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek (positieve inhoud met adviserende functie) 

 “Interactie mocht misschien iets meer, maar voor de rest zeer goed.” 

Feedback met inhoudelijk advies 

 “Bij vragen wilde je soms je collega's jouw mening ook laten vertolken. Je mocht dit gerust onmiddellijk 

 zelf doen. Maar dit is uiteraard maar een kleine opmerking.” 

 

Criterium 3: Stem-, spraak- en taalgebruik 

Studenten geven voornamelijk positieve feedback aan elkaar (29.8%) en slechts uitzonderlijk 

negatieve (1.1%). De combinatie van beide soorten kritiek komt relatief veel voor in vergelijking met 

andere criteria (14%). De mate van argumentatie en gebruik van concrete voorbeelden is ook de 

hoogste van alle criteria (17.4%), de algemene feedback buiten beschouwing gelaten. Er wordt af en 

toe inhoudelijk advies geformuleerd.  

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek 

 “Je hebt een mooi taalgebruik maar zenuwen doen je stem soms trillen.” 

Feedback met voldoende argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Je taalgebruik is al veel verbetert ten opzichte van de tussentijdse presentatie. Je lijkt minder 

 zenuwachtig en dit zorgt voor een aangenamer stemgeluid.” 

Feedback met inhoudelijk advies 

 “Je bent aangenaam om naar te luisteren. Ik denk dat je er wel voor moet zorgen dat je steeds goed 

 verstaanbaar blijft.” 

TABEL 11.18:  PRESENTATIE -  INTERACTIE 

TABEL 11.19:  PRESENTATIE -  STEM-, SPRAAK-  EN TAALGEBRUIK 
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Criterium 4: Lichaamstaal en oogcontact 

Er wordt bij het vierde criterium voornamelijk positieve kritiek vastgesteld (29.8%) en iets meer 

negatieve kritiek (2.2%) in vergelijking met andere criteria. Daarnaast is er ook een beperkt aandeel 

(9%) combinatie van beiden aanwezig. Vervolgens beargumenteren de studenten de peer feedback 

eerder weinig en geven ze nauwelijks inhoudelijk advies. 

Feedback met inhoudelijk advies 

 “Ik heb de indruk dat je een zeer open houding tracht aan te nemen, maar dit concentreert zich vooral 

 op je blik. Je gebruikt voornamelijk je blik, maar ook je hoofd sterk om nadruk te leggen op belangrijke 

 zaken. Je hebt dan ook een goed oogcontact. Maar ik had de indruk dat de non-verbale communicatie 

 zich niet doortrok tot je hele lichaam. Voor mij mag je je nog meer verplaatsen en je armen gebruiken 

 om je verhaal te ondersteunen.” 

 

Criterium 5: Inhoud van de presentatie 

Opvallend bij dit criterium is dat een relatief hoog aantal feedbackbijdrages (12.4%) geen kritiek of 

feedback bevatten. Er is opnieuw voornamelijk positieve kritiek aanwezig (31.5%) en zeer weinig 

negatieve feedback (1.1%) of de combinatie van beide (3.4%). Zowel de argumentatie als het geven 

van inhoudelijk advies is zeer beperkt.  

Feedback met positieve kritiek 

 “Je kent het onderwerp door en door en kan op elke vraag of opmerking inspelen. Je houdt rekening 

 met de mening van anderen en betrekt de actualiteit op de presentatie.”  

TABEL 11.20:  PRESENTATIE -  LICHAAMSTAAL EN OOGCONTACT  

TABEL 11.21:  PRESENTATIE -  INHOUD 
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Criterium 6: Gebruik van media 

Ook in het geval van het laatste criterium worden dezelfde vaststellingen gedaan. Er is overwegend 

sprake van positieve kritiek en nauwelijks van negatieve feedback of van de combinatie van beide 

soorten. De argumentatie van de peer feedback is beperkt, net zoals het verstrekken van inhoudelijk 

advies.  

 

Algemene feedback 

Tenslotte geven studenten hoofdzakelijk positieve kritiek aan hun medestudenten in het onderdeel 

algemene feedback. Daarnaast wordt in ¼ van de feedbackbijdrages de combinatie van positieve en 

negatieve kritiek vastgesteld. Studenten evalueren hun medestudenten bijgevolg voornamelijk zeer 

positief met af en toe ruimte voor het formuleren van werkpunten. De peer feedback is opvallend 

beter beargumenteerd bij dit onderdeel en studenten verstrekken ook soms inhoudelijk advies aan 

elkaar. Tenslotte worden nergens vragen opgemerkt.  

Feedback met positieve kritiek 

 “Je komt rustig en aangenaam over.” 

Feedback met zowel positieve als negatieve kritiek 

 “Ik vind dat je heel erg vlot over kwam, je had een heel erg rustige houding en had zeker voldoende 

 contact met de ganse groep. Wat mij ook nog opviel is je enthousiasme en je mooie taalgebruik.Enkel 

 vond ik de uitleg soms iets te uitgebreid naar uitleg van de theorie toe, waardoor ik een vlot overzicht 

 van de ganse Wiki soms wat miste. De inhoud vond ik aldus soms wat te uitgebreid, maar qua 

 presentatie vond ik zeker dat je dit zeer goed gedaan hebt!” 

Feedback met voldoende argumentatie en/of concrete voorbeelden 

 “Ik vond dat je een hele vlotte, dynamische uitstraling had waardoor je iedereen gemakkelijk mee 

 kreeg in je verhaal. Je kon goed met het smartbord werken en kende de inhoud van je presentatie.” 

  

TABEL 11.22:  PRESENTATIE -  GEBRUIK MEDIA 
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Feedback met inhoudelijk advies 

 “L., ik vond je rustig overkomen, maar zoals op de presentatie van het wetenschappelijk artikel vond ik 

 het nogal "spreekbeurtachtig" overkomen. Ik zou je de raad geven om te durven loskomen van je 

 presentatie en vooral om oogcontact te maken. Maar door stage te lopen volgend jaar zal je zeker en 

 vast verbeteren daarin! succes J.” 

TABEL 11.23:  PRESENTATIE -  ALGEMENE FEEDBACK  
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6.12 Bijlage 12: Proces peer feedback: formatief versus summatief 
 

TABEL 12.1:  PROCES PEER FEEDBACK:  FORMATIEF VERSUS SUMMATIEF 

  1 2 3 4 5 Algemeen Gemiddelde 
Positieve 
kritiek 

Formatief 73.27% 81.03% 77.59% 82.76% 79.31% 82.76% 79.45% 

 
 

Summatief 62.07% 60.34% 57.76% 62.07% 62.07% 93.97% 66.38% 

Wel 
argumentatie 

Formatief 13.79% 22.41% 17.24% 10.34% 20.69% 33.62% 19.68% 

 
 

Summatief 14.66% 24.14% 19.83% 18.10% 28.45% 55.17% 26.725% 

Wel advies Formatief 
 

6.89% 1.72% 3.45% 0.86% 3.45% 11.21% 4.59% 

 
 

Summatief 3.45% 0.86% 4.31% 0.0% 0.0% 6.03% 2.44% 

Uitgestelde 
feedback 

Formatief 4.31% 4.31% 4.31% 4.31% 4.31% / 4.31% 

 Summatief 33.62% 33.62% 33.62% 33.62% 33.62% / 33.62% 
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6.13 Bijlage 13: Frequentietabellen mondelinge peer feedback 
 

Tabel 13.1: Frequentietabel tussentijdse mondelinge peer feedback 

Aantal feedbackeenheden 

per gesprek 

Absolute frequentie Frequentie in % 

1 1 4.16% 

2 2 8.33% 

3 0 0% 

4 3 12.5% 

5 6 25% 

6 9 37.5% 

7 3 12.5% 

 

 

Tabel 13.2: Frequentietabel mondelinge peer feedback op het einde van het proces 

Aantal feedbackeenheden 

per gesprek 

Absolute frequentie Frequentie in % 

3 1 4.76% 

4 2 9.52% 

5 6 28.57% 

6 10 47.62% 

7 2 9.52% 
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6.14 Bijlage 14: Product peer feedback: formatief versus summatief 


