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Het scripten van peerreview



Vooraf:

§ Context HBO
§ Inzet: optimaal vormgeven van het leerproces:
§ doelen, leeractiviteiten, toetsing. 
§ Deze onderdelen zijn Constructive aligned: doelen – toetsing –

leeractiviteiten in één lijn. 
§ Het leerproces wordt zo vormgegeven dat de kans zo groot 

mogelijk is dat de doelen bereikt worden. 
§ Bij de leeractiviteiten spelen peer- en expertreview een 

belangrijke rol.
§ Gehanteerde criteria voor feedback zijn hierbij aligned met  

toetscriteria

Vooraf  



Agenda:

§ Wat is peerreview en hoe kan het 
het leerproces versterken?

§ Wat is scripten en waarom doen we het? 
§ Hoe kun je peerreview scripten en inzetten in een opleiding? 
§ Voorbeeld: gescripte peerreview bij de opleiding 

Communicatie 
§ Discussie

Agenda 



Wat is peerreview en hoe versterkt het het leerproces?

Peerreview is een leeractiviteit waarbij studenten het werk 

van hun peers van formatieve feedback voorzien met als 

doel het leerproces wederzijds te ondersteunen (Götte, 2015)

Waar hebben we het over?

Peerreview Peerfeedback Peerassessment
Het proces van feedback 
geven dat plaatsvindt tussen 
peers

Het product van het proces 
van feedback geven

Feedback tussen peers met als 
doel de (eind)taak te 
beoordelen



Wat is peerreview en hoe versterkt het het leerproces?

Waarom doen we het?

§ Toegankelijk. Student heeft meer zicht op 

zone van naaste ontwikkeling;
§ Frequenter en perspectiefrijker feedback;
§ Aanvulling, (vervanging?) expertfeedback 
§ Toegang tot werk van anderen leidt tot ontwikkeling 

metacognitie, zelfregie, eigenaarschap, reflectie;

§ Richt aandacht op de kwaliteitscriteria;
§ Meer aandacht voor conceptversies, meer iteraties, 

betere leerresultaten
§ Professionaliseert;

formative evaluation → d = 0.90

peer-tutoring [student]       → d = 0.55

feedback [teacher]               → d = 0.73

self-questioning [student]  → d = 0.64

(Hattie, 2009)



Wat houdt scripten in en waarom is het zinvol?

Scripten van peerreview is het vooraf beredeneren en beschrijven van de 

organisatie van peer- en expertreview met als doel te komen tot een 

effectieve inzet van peerreview in leerprocessen. (TLT, 2017)

Waar hebben we het over?



Wat houdt scripten in en waarom is het zinvol?

Waarom scripten?

§ Adresseert volgorde, stappen en taken;

§ Leidt tot een realistische planning;

§ Verlaagt cognitieve belasting;

§ Ondersteunt beredeneerd inzetten 

technologie;

§ Borgt de relevantie van de leeractiviteit; 

§ Verhoogt de kwaliteit en effectiviteit 

§ Voorkomt averechtse effecten

§ Helpt bij bijstellen  en verbeteren

§ Maakt de leeractiviteit overdraagbaar

§ Draagt bij aan transformatie naar 

interne scripts (Fading=doel)



Wat houdt scripten in en waarom is het zinvol?

Typering van niveaus van scripting

social script: 
wie interacteert waar met wie? 

cognitive script:
waar gaan interacties over?

social scripting:
gewenste soorten interactie

cognitive scripting: 
inhoud van de interactie

Effectiviteit: social script en cognitive script : geïntegreerd leerscript 



Wat houdt scripten in en waarom is het zinvol?

Aandachtspunten bij het scripting peerreview

Wie geeft wie

Waarom

Wanneer 

Waarop en op welke

Wijze

Waar

Waarmee

Welke feedback?

→ Wie met welke karakteristieken, in welke samenstelling, aan wie?

→ Wat is het doel, de functie van de peerreview?

→ In welke fase van het leerproces en hoe getimed?

→ Op welke (deel)taak, welk object?

→ Welke modaliteit/ feedbackvorm is effectief?

→ In welke omgeving (F2F en/of digitaal)

→ Welk type ondersteuning (Rol docent, structurering, materiaal, technologie)?

→ Welke kwaliteitscriteria en welk soort feedback?



§ Verken de onderwijscontext 
waarbinnen de peerreview 
plaatsvindt.

§ Zijn de voorwaarden voor een 
succesvolle innovatie aanwezig?

Voorafgaand

Hoe kun je peerreview inzetten?



§ Docenten moeten kunnen, willen 
en mogen innoveren

§ De organisatie moet de condities 
voor succes realiseren

TLT-Implementatievoorspeller 
(TLT)

Innovatiesucces voorspellen

Hoe kun je peerreview inzetten?

Voorafgaand



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Weblecture effectief feedback geven

Introductie voor de student
Studenten moeten eerst inzien dat peerreview alleen zinvol is 
als ze elkaar goede feedback geven. Feedback moet daarom 
concreet zijn en gericht zijn op de taak om bruikbaar te zijn 
voor de ontvanger.

Stap 1. → De studenten bekijken voorafgaand aan een eerste 
bijeenkomst een weblecture over kenmerken van goede 
feedback.

Een handreiking

https://mediasite.inholland.nl/Mediasite/Play/3ee63c41938a40dd9843297e69b18f7a1d


Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Een handreiking

Bespreken van de inhoud van weblecture

Studenten moeten echt begrijpen wat goede feedback is en kennis 
hebben van de richtlijnen voor het geven van feedback. Zo moet in 
de feedback niet alleen aangegeven worden wat er verbeterd kan 
worden, maar ook waarom en hoe dit aangepakt kan worden.

Stap 2. → Tijdens een bijeenkomst wordt de inhoud van de 
weblecture met studenten besproken.



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Bespreken van de criteria voor de review
Feedback geven moet ondersteund en gestuurd worden op basis 
van goede inhoudelijke criteria. Uit onderzoek blijkt dat alleen dan 
sprake kan zijn van effectieve feedback.

Stap 3. → De inhoudelijke criteria voor het geven van feedback 
worden met de studenten besproken.

Een handreiking



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Oefenen met geven van feedback
Studenten moeten de richtlijnen en inhoudelijke criteria natuurlijk 
ook goed kunnen toepassen. Daarom moet het geven van feedback 
geoefend worden.

Stap 4.→ De studenten oefenen het geven van feedback aan elkaar 
met een voorbeeld, op basis van de richtlijnen en inhoudelijke 
criteria.

Een handreiking



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Uitvoeren van de peerreview 

Peerreview moet afgerond zijn voordat een docent feedback geeft, 
omdat peerreview stopt zodra expertfeedback wordt gegeven. 

Stap 5. → De peerreview wordt georganiseerd en uitgevoerd in de 
digitale omgeving op basis van goede afspraken over de deadlines. 
Eerst geven de studenten elkaar feedback, daarna geeft de docent 
aanvullende feedback. 

Een handreiking



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Bespreken van de gegeven feedback 

De feedback die wordt gegeven in de digitale omgeving moet ook
besproken worden, omdat alleen dan kan worden nagegaan of de 
feedback is begrepen en kan worden benut. 

6. → Tijdens een bijeenkomst worden zowel de gegeven 
peerfeedback als de gegeven expertfeedback besproken. 

Een handreiking



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Stap 7: bespreken van de verwerkte feedback 
Om vast te kunnen stellen of gegeven feedback goed is verwerkt, 
moeten de producten van studenten besproken worden die op 
basis daarvan werden verbeterd. Om dat efficiënt te doen moeten 
de studenten vooraf aangeven wat ze met de gegeven feedback 
hebben gedaan. 

7. → Tijdens een bijeenkomst worden de producten van de 
studenten besproken die verbeterd werden op basis van de 
gegeven feedback. 

Een handreiking



Hoe kun je peerreview inzetten?

Bron: https://www.inholland.nl/media/17330/170626_factsheet_scripting_peerreview.pdf

Afhankelijk van de ervaring die studenten hebben met geven van 
feedback kunnen de stappen 1, 2 en 4 worden verkort.

Op de website van het lectoraat Teaching, Learning & 
Technology is meer informatie te vinden over het onderzoek 
naar scripting van peerreview. 

http://www.inholland.nl/tlt

Een handreiking

http://www.inholland.nl/tlt


Script voor peerreview
1 Voorafgaand aan de bijeenkomst  bekijken van de weblecture 

over het geven van feedback via de digitale leeromgeving Moodle
2 Tijdens de bijeenkomst bespreken van algemene begrippen uit de weblecture
3 Bespreken van de inhoudelijke beoordelingscriteria voorafgaand aan het geven van 

feedback aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld op Moodle
4 Tijdens de bijeenkomst oefenen van feedback geven aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld
5 Uitvoeren peerreview via de Moodle-tool ‘Workshop’
6 Tijdens de bijeenkomst bespreken van de ontvangen peerfeedback
7

8

Tijdens de bijeenkomst bespreken van verbeterplannen en vasteggen in het forum op Moodle 
De verbeterde versie van het werk plaatsen in een forum op Moodle

9 Geven van feedback door de docent via een forum op Moodle
10 Tijdens de bijeenkomst bespreken van de feedback van de docent
11

12

Tijdens de bijeenkomst bespreken van verbeterplannen 
naar aanleiding van gegeven docentfeedback en vastleggen op Moodle
De verbeterde versie van het werk plaatsen in een forum op Moodle

Voorbeeld beknopt script peerreview bij de opleiding
Communicatie Diemen

Script

Macro script

Micro script



Voorbeeld geoperationaliseerd gescripte peerreview bij de 
opleiding Communicatie Diemen



Het LMS

Voorbeeld gescripte peerreview bij de opleiding 
Communicatie Diemen



Ondersteuning

Voorbeeld ondersteunend materiaal



Anne Marjolein



Peerreview van Anne

Leerdoelen

Beoordelingscriteria
Criteria voor peerreview

Bespreken van de feedbackBeoordeling
Expertreview



Voorbeeld gescripte peerreview bij de opleiding 
Communicatie Diemen

Figuur 1. Flowchart Peerreviewproces (Götte, Fransen, & Swager, 2016).



Voorbeeld uiteindelijke doel



Verkennende discussie.

Discussie



Bedankt voor de aandacht.

Bob.Gotte@Inholland.nl

www.Inholland.nl/tlt

Contact & Info


