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Optimaal leren wordt bereikt als leerlingen (vooraf) zicht 
hebben op leerdoelen, kunnen reflecteren op hun eigen 

leren en een keuze kunnen maken in vervolgstappen.



Wat zeggen leraren en leerlingen over het geven en 
ontvangen van feedback?

Leraar geeft feedback op 
taak / kennis (wat er gedaan is)

• Correctie
• Commentaar

Leerling wil graag feedback op 
proces (van nu → einddoel )

• Vooruitkijkend (vragen)
• Constructief



Formatief. 

Onder assessment verstaan we ‘zichtbaar maken’. De de manier waarop je 
leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, vragen te 
stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat 
eruit ziet. 

 Assessment om te leren. 
Wat moet ik leren? Diagnostisch, voorbeelden, observaties, reflectie

 Assessment als leren - Reflecteren
Wat heb ik tot nu toe geleerd? Hoe ging dat? Hoe ga ik verder? Welke keuzes heb ik?   

 Assessment van leren - Evalueren
Wat heb ik bereikt? Verwachtingen, kennis, vaardigheden en inzicht.
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Soorten feedback

• Waar ga ik heen?
• Wat is mijn leerdoel? 

• Hoe sta ik er voor? 
• Welke voortgang is er?
• Ondersteund door Rubrics

• Wat is mijn volgende stap? 
• Wat kan ik doen om beter vooruit te 

kijken?
• Dus --> monitoring + planning

• Positieve feedback op persoon is prima, 
maar...

• Onderscheid van feedback op taak en 
proces

• Een mix werkt negatief op het leren

1. Taakgericht 2. Proces

3. Zelfregulatie 4. Zelf







Tips 
Leerlingen / docenten maken eerst een peerScholar 

account aan!



Tips 
Leerlingen / docenten maken eerst een peerScholar 

account aan!



Tips 
Koppel je course aan je school!



Tips 
Leerlingen nodig je uit met een course link



Tips 
In je persoonlijk account van peerScholar kun je 

eenvoudig de tijdsaanduiding van de klok voor de 
start- en eindtijd van de Create - Assess - Review fases 

van 12 am/pm naar 24 uurs wisselen.



Tips 
In de course die je tijdens de workshop hebt aangemaakt 
kun je meerdere activiteiten maken, ze voor je leerlingen 

klaarzetten en eenvoudig tijdelijk verbergen
(voor de leerling onzichtbaar maken) .



Tips

In deze Wikiwijs over peerScholar:

(https://maken.wikiwijs.nl/96423)  
vind je onder 'je eerste project inrichten' een handig 

YouTube filmpje dat je stap voor stap door het maken van 
een opdracht leidt.

En nu aan de slag:

https://app.peerscholar.com 

https://maken.wikiwijs.nl/96423)
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