
Wat is er fijn aan werken met dit systeem?
• Je kunt peerfeedback gemakkelijk inzetten in de les.
• Je kunt leerlingen volgen en zien welke feedback ze geven.
• Tegelijkertijd coachen op de betreffende opdracht én op de vaardigheid 

feedback geven.
• Het is mogelijk het feedback geven anoniem te organiseren, wat de 

woordkeus en houding van leerlingen tijden het feedback geven en 
ontvangen ten goede kan komen.

• Je kunt het programma koppelen aan andere software. Je kunt 
bijvoorbeeld een les-arrangement maken met Wikiwijs en peerScholar 
hieraan linken. Zo hoef je niet steeds te schakelen tussen verschillende 
websites en kun je snel aan de slag. 

• Het programma kan klasoverstijgend ingezet worden.
• Een groot aantal leerlingen is tegelijkertijd actief aan het werk, waarbij 

elke leerling van meerdere peers feedback krijgt.

Waar moet je rekening mee houden bij dit systeem?
• Het kost tijd om de opdracht goed neer te zetten in het systeem. Dit zit 

vooral in de inhoudelijke voorbereiding: het ontwikkelen van een rubric, 
het beschrijven van de verschillende fasen waarin een leerling kan zitten, 
de criteria waaraan zij moeten voldoen bij het maken van de opdracht en 
waarom. Dit wordt echter niet als nadeel ervaren, want het maakt je les 
duidelijk beter.

• Het duurt even voordat je het programma en alle functionaliteiten 
beheerst. Je kunt echter gemakkelijk in stapjes werken. 

• Er wordt gewerkt met 3 fasen (creëren, beoordelen en reviseren), die 
gekoppeld zijn aan een bepaalde tijd. Na verloop van tijd is een fase niet 
meer toegankelijk en kunnen leerlingen dus niet verder met de opdracht. 
De ontwikkelaars hebben hier in de nieuwe versie van het programma 
aandacht aan besteed.

• Overdaad schaadt, variatie in de les is belangrijk. Gebruik het programma 
dus niet te vaak.

• peerScholar is een betaalde tool. De kosten zijn terug te vinden op de 
website.  

Waarom gebruik je dit in de les?
• Leerlingen krijgen inzichtelijk waar hun werk al aan voldoet en waar het 

aan zou moeten voldoen.
• Leerlingen zien hoe anderen exact dezelfde opdracht hebben 

vormgegeven.
• Naast het maken van de opdracht leren leerlingen feedback geven en 

ontvangen.
• Feedback is gemakkelijker te organiseren.
• Leerlingen zijn taakgerichter en gemotiveerder bezig op de pc/laptop dan 

met pen en papier.
• Alle leerlingen kunnen tegelijkertijd zelfstandig aan het werk.

Hoe gebruik je dit in de les?
• Leerlingen leveren een opdracht in via peerScholar. Tijdens de les geven 

ze feedback via stellingen die ik koppel aan de rubric waarmee ze hun 
ontwikkeling zichtbaar moeten kunnen maken. Tijdens de les begeleid ik 
hen bij het feedback geven.

Wat heb je aan techniek nodig om het te kunnen gebruiken?
• Elke leerling heeft een pc/laptop nodig. Tablets zijn minder geschikt.
• Een goed werkende internetverbinding.

peerScholar is een digitale (betaalde) tool waarmee leerlingen opdrachten 
maken en hierop onderling feedback geven en ontvangen. Elke opdracht bestaat 
uit 3 stappen: het creëren van een opdracht, het feedback geven en ontvangen 
en tenslotte het verwerken van de feedback in de opdracht. Ook kunnen 
leerlingen met behulp van peerScholar hun eigen opdrachten evalueren, waarbij 
aandacht is voor zowel het eindproduct van de betreffende opdracht als het 
proces van creëren, beoordelen en reviseren. Inmiddels wordt het programma 
door zo’n tien docenten op het Mondriaan College gebruikt. Bovendien heeft 
één van deze docenten onlangs een workshop over peerScholar gegeven voor 
collega’s van alle locaties van Het Hooghuis, die enthousiast werd ontvangen. 
Hieronder lees je de ervaringen van docenten die het programma gebruikten 
voor Nederlands, aardrijkskunde en levensbeschouwing. 

Met dank aan de docenten en leerlingen van het Mondriaan College.

nder de loep :
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• Het is fijn om ondersteuning te hebben bij het klaarzetten van 
opdrachten van een collega die al ervaring heeft met peerScholar, zodat 
je direct inhoudelijk aan de slag kunt gaan.

• Er is een gratis leerpad beschikbaar via Spons.nl en Edutrainers.
• Open vragen helpen leerlingen om sterke argumentatie te ontwikkelen 

bij het feedback geven.

Tips om aan de slag te gaan:

Meer weten of zelf aan de slag? www.ict-edu.nl/peerscholar

http://leerling2020.nl
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Leerlingen van het Mondriaan College hebben voor het vak Nederlands 
meerdere keren een opdracht gemaakt via peerScholar en hierbij aan 
hun klasgenoten feedback gegeven en ontvangen. Het feedback geven 
gebeurde anoniem.

Hoe verliepen de praktische zaken rondom het programma?
Als je de deadline voor een bepaalde fase niet hebt gehaald, kun je niet meer 
verder met de opdracht en kun je ook geen feedback meer ontvangen. Het 
is fijn om te kunnen markeren, maar door de lichtgele kleur is het moeilijk 
te lezen.

Hoe vond je de docenten omgaan met het programma?
Prima.

Hoe vond je het om feedback aan klasgenoten te geven?
Het is fijn om teksten van anderen te lezen. Ook is het prettig dat het 
feedback geven anoniem gaat.

Hoe vond je het om feedback van klasgenoten te ontvangen?
Fijn, dan weet je wat je kunt verbeteren. Anderen zien dingen die je zelf 
niet ziet.

Wat ging er goed?
Iedereen gaf heel serieuze feedback, waar je echt iets aan had.

Wat kon er beter?
Er waren leerlingen iets te laat met inleveren, waardoor zij geen feedback 
meer konden ontvangen.

Heb je nog tips aan docenten voor het afnemen van opdrachten met 
peerScholar?
Ze zouden het vaker moeten gebruiken.

ERVARING VAN LEERLINGEN


