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1. Voorwoord 
Graag	  neem	  ik	  u	  mee	  in	  dit	  verslag	  van	  mijn	  onderzoek	  op	  het	  Mediacollege	  Amsterdam	  (verder	  afgekort	  
als	  ‘Ma’).	  Het	  gaat	  over	  het	  fenomeen	  ‘peerfeedback’,	  dit	  is	  een	  waardevol	  onderwijsinstrument.	  Door	  mijn	  
(inmiddels	  vijfjarige)	  ervaring	  als	  docent	  had	  ik	  al	  gemerkt	  wat	  een	  waardevol	  methode	  het	  geven	  van	  
peerfeedback	  is.	  Dit	  werd	  mede	  bevestigd	  door	  de	  	  literatuur	  die	  ik	  heb	  geraadpleegd.	  
	  
Door	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  ervaren	  dat	  de	  uitwerking	  van	  peerfeedback	  op	  een	  goede	  manier	  gegeven	  ,	  
heel	  positief	  is	  voor	  zowel	  studenten	  als	  docenten.	  
	  
Hoe	  ik	  mijn	  hypothese	  heb	  onderzocht	  en	  hoe	  ik	  mijn	  onderzoek	  heb	  georganiseerd,	  is	  te	  lezen	  in	  dit	  
onderzoeksverslag.	  U	  kunt	  lezen	  hoe	  de	  studenten	  zich	  er	  van	  bewust	  geworden	  zijn	  wat	  een	  waardevol	  
instrument	  zij	  in	  handen	  hebben	  door	  peerfeedback	  toe	  te	  passen.	  Dat	  komt	  doordat	  zij	  overal	  en	  zonder	  
tussenkomst	  van	  de	  docent	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  werk	  kunnen	  toetsen.	  Dit	  vergroot	  hun	  zelfstandigheid.	  
	  
Zeventig	  procent	  van	  de	  studenten	  van	  het	  Ma	  stroomt	  door	  naar	  een	  HBO	  opleiding	  of	  een	  academie.	  
Eenmaal	  aangeland	  in	  het	  HBO	  blijkt	  het	  niveau	  van	  de	  manier	  waarop	  studenten	  over	  hun	  eigen	  en	  
andermans	  werk	  kunnen	  communiceren	  een	  struikelblok	  (Kerstens,	  2014).	  	  
	  
Het	  Ma	  leidt	  de	  studenten	  op	  voor	  de	  beroepspraktijk	  en	  daarbij	  is	  inhoudelijk	  communiceren	  met	  
opdrachtgevers	  en	  collega’s	  belangrijk.	  Hun	  communicatievaardigheden	  door	  middel	  van	  peerfeedback	  
zijn	  nu	  beneden	  het	  niveau	  dat	  verwacht	  wordt	  op	  het	  HBO.	  	  
Hierdoor	  is	  er	  geen	  goede	  aansluiting	  tussen	  studenten	  van	  het	  Ma	  naar	  een	  HBO	  aldus	  Kerstens	  (2014).	  	  
	  
Het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  is	  niet	  alleen	  een	  studievaardigheid	  maar	  ook	  een	  vaardigheid	  
die	  te	  pas	  komt	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  Het	  is	  een	  persoonlijke	  vaardigheid	  die	  een	  positieve	  invloed	  kan	  
hebben	  op	  de	  manier	  van	  omgaan	  met	  andere	  mensen.	  	  
	  
Veel	  dank	  aan	  de	  onderstaande	  personen,	  zonder	  jullie	  meedenken,	  meelezen	  en	  medewerking	  zou	  het	  
onderzoek	  niet	  geslaagd	  zijn.	  
	  
Academie	  voor	  Beeldende	  Kunst	  en	  Vormgeving	  
Jolanda	  Jenniskens,	  onderzoeksbegeleider	  	  
Melvin	  Crone,	  Docent	  Onderzoeksvaardigheden	  	  
	  
Mediacollege	  Amsterdam	  
Emilie	  van	  de	  Raa,	  Coach	  en	  onderwijskundige	  
Anne-‐Marie	  Gootjes,	  Onderwijskundige	  	  
Imke	  van	  Kats,	  Student	  onderwijskundige	  
	  
De	  studenten	  uit	  de	  GV4C	  en	  de	  GV4E	  klas	  met	  in	  het	  bijzonder:	  Jorik	  van	  Essen,	  Jari	  van	  Huizen,	  Michelle	  
de	  Leeuw,	  Julius	  Huitema,	  Julie	  van	  de	  Meiden,	  Merve	  Centikaya,	  Elise	  Gaarthuis,	  Michael	  Boelz,	  Liz	  Bekker,	  
Coen	  van	  Egdom,	  Mike	  Vos,	  Melissa	  van	  Doorn	  en	  Remon	  Dekker.
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2. Inleiding 
2.1 Aanleiding 
Op	  het	  Mediacollege	  Amsterdam	  (Ma)	  afdeling	  Grafisch	  Vormgeven	  wordt	  in	  de	  eerste	  schooljaren	  
aandacht	  besteed	  aan	  het	  samenwerken	  en	  van	  elkaar	  leren.	  In	  het	  vierde	  leerjaar,	  (vijf	  klassen	  met	  ±	  
honderdvijftig	  mbo	  vierdejaars	  examenstudenten),	  is	  samenwerken	  en	  van	  elkaar	  leren	  weinig	  in	  de	  
lessen	  en	  werkvormen	  opgenomen.	  De	  kerntaken	  voor	  de	  proeve	  van	  bekwaamheid	  zijn	  gericht	  op	  de	  
individuele	  kennisvergaring	  van	  de	  student.	  	  Uit	  vijf	  jaar	  ervaring	  op	  Ma	  blijkt	  dat	  de	  docenten	  studenten	  
zelden	  vragen	  om	  peerfeedback	  te	  geven.	  	  
Op	  mijn	  initiatief	  is	  peerfeedback	  ter	  sprake	  gekomen	  binnen	  het	  Grafisch	  Vormgeven	  (GV)	  team.	  Het	  
blijkt	  dat	  de	  docenten	  vinden	  dat	  er	  geen	  tijd	  is	  voor	  peerfeedback	  in	  een	  klas	  met	  tweeëndertig	  studenten.	  
Op	  dit	  moment	  beginnen	  de	  GV4	  collega’s	  op	  mijn	  initiatief	  de	  waarde	  van	  peerfeedback	  te	  ontdekken	  en	  
daarmee	  sluit	  dit	  onderzoek	  aan	  bij	  de	  behoefte	  binnen	  het	  GV-‐team.	  Het	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  
peerfeedback.	  De	  docent	  kan	  studenten	  leren	  en	  begeleiden	  in	  hoe	  je	  peerfeedback	  aan	  elkaar	  kunt	  geven	  
(Van	  Amerongen	  2009).	  
 
2.2 Beschrijving Probleemstelling 
Uit	  een	  eerder	  onderzoek	  van	  Kerstens	  in	  2014	  blijkt	  dat	  studenten	  die	  van	  het	  Ma	  doorstromen	  naar	  het	  
HBO	  of	  kunstacademie	  de	  vaardigheden	  om	  over	  hun	  eigen	  werk	  te	  praten	  missen.	  Peerfeedback	  dwingt	  
studenten	  om	  over	  hun	  werk	  te	  praten	  en	  is	  aan	  te	  leren	  (Hattie	  &	  Timperley,	  2007	  in	  Kamphuis	  &	  
Vernooy,	  2011).	  
De	  vaardigheid	  om	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  te	  ontvangen	  is	  een	  zeer	  waardevol	  instrument	  gebleken.	  	  	  
Studenten	  hebben	  dit	  nodig	  in	  hun	  verdere	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  loopbaan	  en	  vervolgstudie	  aan	  een	  
HBO	  of	  in	  de	  beroepspraktijk	  (Dochy,	  Admiraal	  &	  Pilots,	  2003	  in	  van	  Amerongen,	  2009).	  Het	  leer-‐	  en	  
uitwisselingsproces	  van	  kennis	  en	  opvattingen	  wordt	  verbeterd	  door	  het	  aanleren	  van	  peerfeedback.	  De	  
ervaringen	  met	  peerfeedback	  dragen	  er	  toe	  bij	  dat	  het	  leerproces	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  hoger	  
niveau	  van	  verantwoordelijkheden	  beter	  gerealiseerd	  kan	  worden	  binnen	  het	  HBO	  (Van	  den	  Berg	  et	  al.,	  
2005	  in	  van	  Amerongen,	  2009).	  Met	  “verantwoordelijkheden”	  bedoel	  ik	  het	  verantwoord	  toepassen	  van	  
de	  competenties	  van	  een	  grafisch	  vormgever.	  
 
2.3 Doel en relevantie 
2.3.1	  Peerfeedback	  in	  het	  toekomstig	  werkveld	  van	  de	  student.	  	  
Uit	  mijn	  eigen	  werkervaring	  weet	  ik	  dat	  binnen	  een	  creatief	  bureau	  creatieve	  teams	  werken	  aan	  nieuwe	  
concepten	  voor	  klanten.	  Het	  verbeteren	  van	  de	  communicatieve	  vaardigheid	  m.b.v.	  peerfeedback	  kan	  de	  
aansluiting	  met	  het	  HBO	  verbeteren.	  Binnen	  een	  bureau	  strijden	  de	  verschillende	  creatieve	  teams	  om	  het	  
beste	  concept	  dat	  uiteindelijk	  aan	  de	  klant	  wordt	  gepresenteerd.	  Wanneer	  je	  je	  eigen	  ideeën	  niet	  goed	  
inhoudelijk	  verwoordt	  en	  overtuigend	  over	  het	  voetlicht	  brengt,	  raakt	  de	  klant	  niet	  onder	  de	  indruk.	  	  
Om	  de	  aansluiting	  van	  het	  bedrijfsleven	  en	  het	  onderwijs	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  maken	  is	  er	  het	  Grafisch	  
Opleidings	  Centrum	  (GOC).	  Dit	  is	  een	  Nederlandse	  organisatie	  die	  voor	  het	  	  middelbaar	  beroeps	  onderwijs	  
(MBO)	  competenties	  en	  lesprogramma’s	  opstelt	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  Educatie	  Beroepsvorming	  (WEB).	  
Het	  GOC	  heeft	  een	  lijst	  van	  competenties	  (mix	  van	  vaardigheden,	  kennis	  en	  gedragingen)	  samengesteld	  
die	  de	  student	  moet	  beheersen	  om	  als	  Mediavormgever	  te	  kunnen	  functioneren	  voor	  een	  ontwerp-‐,	  en	  
reclamebureau.	  Eén	  van	  die	  vaardigheden	  van	  kerntaak	  1	  zijn	  het	  presenteren	  van	  de	  gemaakte	  media	  
uiting	  en	  bij	  kerntaak	  2,	  het	  geven	  van	  instructies	  voor	  derde	  (zie	  bijlage	  nr.1).	  
	  
Door	  het	  leren	  en	  toepassen	  van	  peerfeedback	  laat	  ik	  studenten	  ervaren	  dat	  er	  verschillende	  vormen	  van	  
peerfeedback	  zijn,	  namelijk	  bruikbare	  constructieve	  peerfeedback	  en	  onbruikbare	  (mogelijk	  destructieve)	  
peerfeedback.	  Feedback	  geven	  en	  ontvangen	  komt	  tevens	  voor	  in	  de	  omschrijving	  van	  kerntaak	  1	  van	  het	  
kwalificatiedossier	  Mediavormgever	  2015-‐2015.	  
	  
Studenten	  kiezen	  regelmatig	  de	  vervolgstudie	  de	  ‘Sint	  Joost	  Academie’.	  “Reflectief	  en	  communicatief	  
vermogen	  “	  wordt	  daar	  in	  de	  toelatingscriteria	  (St	  Joost,	  2014).	  Dit	  is	  het	  punt	  waar	  onze	  studenten	  van	  
het	  Ma	  minder	  presteren.	  Door	  meer	  te	  weten	  van	  peerfeedback	  en	  hiermee	  te	  oefenen	  wil	  ik	  de	  
doelstelling	  van	  Ma	  dat	  onze	  studenten	  beter	  gaan	  scoren	  op	  dit	  punt	  ondersteunen.	  
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2.3.2 Bewust onbekwaam (4 stadia van leren, Maslov 1954) 
Het	  onderzoek	  is	  geslaagd	  als	  de	  studenten	  zich	  aan	  het	  einde	  van	  het	  onderzoek	  van	  ‘onbewust	  en	  
onbekwaam’	  naar	  ‘bewust	  onbekwaam’	  hebben	  ontwikkeld.	  Dit	  is	  een	  start	  om	  vervolgens	  op	  een	  HBO	  
opleiding	  of	  in	  de	  praktijk	  de	  beschikbare	  peerfeedback	  kennis	  verder	  te	  ontwikkelen	  naar	  bewust	  
bekwaam.	  De	  GV4	  student	  is	  nu	  nog	  onbewust	  en	  onbekwaam,	  de	  stap	  naar	  bewust	  onbekwaam	  in	  acht	  
weken	  is	  een	  forse	  stap	  voor	  een	  mbo-‐er.	  Om	  verder	  door	  te	  groeien	  is	  meer	  ervaring	  nodig	  met	  
peerfeedback	  en	  dat	  past	  niet	  in	  de	  beschikbare	  tijd	  voor	  dit	  onderzoek.	  
	  
Veel	  studenten	  lijken	  het	  behaalde	  resultaat	  van	  hun	  werk	  in	  de	  vorm	  van	  een	  cijfer	  belangrijker	  te	  vinden	  
dan	  het	  proces	  van	  kennisverwerving	  en	  de	  samenwerking	  met	  anderen.	  
Door	  mijn	  onderzoek	  uit	  te	  voeren,	  maak	  ik	  de	  studenten	  juist	  meer	  bewust	  van	  de	  waarde	  van	  het	  
leerproces	  en	  de	  samenwerking	  met	  klasgenoten.	  Ik	  ga	  daardoor	  tegen	  een	  gewoontepatroon	  in.	  
	  	  	  
 
2.4 Vraagstelling 
2.4.1 Doel en hoofdvraag 
	  
Doelen:	  
De	  aansluiting	  van	  de	  Ma-‐studenten	  grafisch	  vormgeven	  leerjaar	  4	  (verder	  te	  noemen	  “studenten”)	  naar	  
het	  HBO	  verbeteren.	  De	  student	  zijn	  bestaande	  manier	  van	  peerfeedback	  verbeteren	  door	  middel	  van	  
lessen	  in	  peerfeedback.	  Aantonen	  dat	  peerfeedback	  een	  meetbare	  bijdrage	  kan	  leveren	  aan	  het	  inzicht	  dat	  
kennis	  delen	  (samenwerken)	  loont.	  Een	  bijkomend	  doel	  is	  dat	  studenten	  zelfstandiger	  kunnen	  worden	  
door	  gebruikt	  te	  maken	  van	  peerfeedback.	  
	  

Hoofdvraag:	  
Wat	  is	  het	  effect	  van	  een	  training	  in	  peerfeedback	  op	  de	  waarde	  die	  studenten	  van	  het	  Mediacollege	  
Amsterdam	  hieraan	  toekennen	  voor	  hun	  leerproces?	  	  
	  

2.4.2	  Deelvragen	  vanuit	  de	  literatuur	  
1.	  Wat	  is	  peerfeedback	  en	  waarom	  is	  dat	  belangrijk	  in	  relatie	  tot	  leren.	  
2.	  Welke	  randvoorwaarden	  zijn	  er	  nodig	  om	  studenten	  peerfeedback	  te	  laten	  geven?	  
3.	  Hoe	  kan	  peerfeedback	  meetbaar	  de	  resultaten	  van	  studenten	  beïnvloeden?	  
4.	  Hoe	  kan	  peerfeedback	  worden	  ingezet	  op	  het	  Ma	  op	  de	  afdeling	  GV.	  
	  
2.4.3	  Deelvragen	  voor	  het	  onderzoek	  
1.	  Hoe	  ervaren	  studenten	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback?	  
2.	  Wat	  is	  de	  huidige	  staat	  van	  de	  onderlinge	  peerfeedback	  van	  studenten?	  
3.	  Welke	  omstandigheden	  zijn	  nodig	  om	  constructief	  peerfeedback	  toe	  te	  passen?	  
4.	  Hoe	  kijken	  de	  studenten	  na	  de	  peerfeedback	  lessen	  terug?	  
5.	  Welke	  invloed	  heeft	  het	  onderzoek	  	  gehad	  op	  de	  student?	  
	  
2.5 Korte Leeswijzer  

1. Hoofdstuk	  1	  heet	  de	  lezer	  welkom	  in	  het	  voorwoord	  en	  licht	  toe	  waar	  het	  onderzoek	  zich	  op	  richt,	  
namelijk	  op	  twee	  eindexamenklassen	  van	  het	  Ma.	  	  

2. Hoofdstuk	  2	  bespreekt	  de	  aanleiding:	  Uit	  gesprekken	  en	  een	  eerder	  onderzoek	  van	  Kerstens	  
(2014)	  blijkt	  dat	  de	  studenten	  van	  het	  Ma	  die	  doorstuderen	  moeite	  hebben	  met	  het	  
communiceren	  over	  hun	  werk	  en	  hun	  leerproces.	  	  

3. Hoofdstuk	  drie	  behandeld	  de	  achterliggende	  literatuur	  om	  de	  keuzes	  die	  gemaakt	  zijn	  in	  methode	  
en	  aanpak	  te	  onderbouwen.	  Het	  geeft	  inzicht	  in	  de	  participanten	  en	  de	  verwerking	  van	  de	  data	  

4. In	  hoofdstuk	  4	  worden	  de	  resultaten	  besproken	  die	  uit	  de	  interviews	  en	  vragenlijsten	  naar	  voren	  
zijn	  gekomen.	  Tevens	  wordt	  er	  inzicht	  gegeven	  in	  de	  manier	  van	  data	  analyse.	  

5. In	  hoofdstuk	  vijf	  worden	  de	  hoofd	  en	  sub	  vragen	  beantwoord	  met	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  
tussen	  de	  praktijk	  en	  theorie.	  Deze	  leiden	  tot	  conclusies,	  adviezen	  en	  aanbevelingen	  voor	  verder	  
onderzoek.	  

6. De	  hoofdvraag,	  methoden	  en	  uitkomsten	  worden	  kort	  samengevat	  in	  hoofdstuk	  6.	  
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3. Methode 
3.1 Literatuur  
Feedback	  is	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  opmerkingen	  waardoor	  de	  student	  inzicht	  krijgt	  op	  welke	  manier	  
hij	  zijn	  werk	  kan	  verbeteren	  volgens	  Hattie	  en	  Timperley	  (2007).	  	  	  
Constructieve	  peerfeedback	  wordt	  gegeven	  door	  gelijkgestemden,	  die	  door	  verschil	  van	  inzichten	  en	  
processen	  een	  diepere	  lading	  krijgt.	  De	  student	  krijgt	  een	  kans	  om	  op	  een	  andere	  manier	  naar	  zijn	  eigen	  
werk	  en	  dat	  van	  een	  klasgenoot	  te	  kijken.	  Dat	  verbreedt	  zijn	  visie	  (Berg	  2003).	  
Om	  de	  peerfeedback	  meetbaar	  en	  inzichtelijk	  te	  maken	  worden	  de	  gegevens	  gelabeld	  volgens:	  

• De	  vijf	  peerfeedbackfases	  (niet	  gradeerbaar,	  gescand,	  gelezen,	  begrepen	  en	  analyse)	  die	  
overeenkomsten	  vertonen	  met	  de	  Taxonomy	  van	  Bloom	  (Krathwohl,	  2002,	  in	  van	  Amerongen	  
2009).	  

• De	  vier	  verschillende	  niveau’s;	  taak	  niveau,	  proces	  niveau,	  zelfregulerend	  niveau	  en	  persoonlijk	  
niveau	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  (2007).	  

• De	  drie	  stappen	  feed-‐up,	  feed-‐back	  en	  feed-‐forward	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  (2007).	  
 
Methodiek	  lessen	  
De	  peerfeedback	  lessen	  worden	  gegeven	  volgens	  het	  directe	  instructie	  model	  (voorkennis	  ophalen-‐	  
kapstok	  creëren	  –	  bewijs	  opleveren)	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  (Ebbens	  &	  Ettehove,	  2009).	  	  
Met	  behulp	  van	  de	  vijf	  peerfeedbackfases	  (niet	  gradeerbaar,	  gescand,	  gelezen,	  begrepen	  en	  analyse)	  die	  
overeenkomsten	  vertonen	  met	  de	  Taxonomy	  van	  Bloom,	  kan	  peerfeedback	  beoordeeld	  worden	  op	  de	  
kwaliteit	  (Krathwohl,	  2002,	  in	  van	  Amerongen	  2009).	  
Van	  Meer	  en	  Stevens	  (2000,	  in	  Berg	  2003)	  verwijzen	  naar	  de	  randvoorwaarde	  van	  de	  socioculturele	  
theorie	  (Vygotsky,	  1978):	  het	  samenwerkend	  leren	  waarbij	  taal	  en	  dialoog	  belangrijk	  zijn	  bij	  het	  
ontwikkelen	  van	  hogere	  cognitieve	  functies.	  Het	  leslokaal	  is	  ingericht	  zodat	  de	  studenten	  onderling	  met	  
elkaar	  in	  gesprek	  kunnen	  over	  de	  opdracht	  of	  kennis	  die	  opgedaan	  is.	  Door	  de	  discussies	  onder	  studenten	  
ontstaan	  tegenstrijdige	  gedachten	  of	  werkwijzen	  bij	  studenten.	  Deze	  tegenstrijdigheden	  kunnen	  de	  
denkwijzen	  van	  klasgenoten	  (peers)	  veranderen	  (Piaget	  1954,	  in	  Feldman	  2012).Van	  Meer	  en	  Stevens	  
(2000,	  in	  Berg	  2003)	  stellen	  dat	  de	  verschillende	  theorieën	  elkaar	  aanvullen	  en	  versterken.	  	  
Om	  peerfeedback	  en	  de	  resultaten	  daarvan	  meetbaar	  te	  maken	  zal	  de	  docent	  de	  leerdoelen	  in	  de	  opdracht	  
duidelijk	  en	  helder	  moeten	  omschrijven.	  Dit	  maakt	  het	  geven	  van	  peerfeedback	  makkelijker	  en	  effectiever	  
(Kamphuis	  &	  Vernooy,	  2011).	  
Onderzoeken	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  (1990;	  2007	  in	  Kamphuis	  &	  Vernooy,	  2011)	  tonen	  aan	  dat	  goed	  
gegeven	  feedback	  de	  resultaten	  van	  leerlingen	  sterk	  positief	  kan	  beïnvloeden.	  	  
Door	  het	  regelmatig	  toepassen	  van	  peerfeedback	  tijdens	  de	  les	  ontstaat	  er	  een	  cultuur	  waarin	  men	  
gewend	  is	  aan	  het	  delen	  van	  kennis	  doormiddel	  van	  peerfeedback	  (Berg,	  Pilot	  &	  Admiraal,	  2005).	  
	  
Afbeelding	  1.	  Een	  model	  van	  feedback	  om	  het	  leren	  te	  verbeteren	  (Hattie	  &	  Timperley,	  2007).	  
	  
	    

kan verbeteren door de studenten:
- te leren wat feedback is

- te leren peerfeedback aan elkaar te geven
- te verduidelijken en te ervaren dat peerfeedback waardevol is.

De docent zal hiervoor:
- de studenten moeten voorzien van passende en  

- Helpen deze doelen te bereiken door instructie en  
kennis over peerfeedback

1. Waar gaat de student naar toe? (feed up)
2. Wat heeft de student gedaan? (feed back)
3. Wat is de volgende stap? (feed forward)

Elk van deze vraag kan op vier niveaus worden gesteld.

Taak Niveau

Hoe goed is de taak 
begrepen?

Het proces dat nodig is  
om de taak uit te voeren

Zelfcontrole regisseren  
en het organiseren  
van verdere acties.

Persoonlijk niveau

Persoonlijke evaluaties en 
invloeden op de student.
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3.2 Type onderzoek 
Hier	  volgt	  een	  beschrijving	  hoe	  dit	  kwalitatieve	  onderzoek	  met	  een	  explorerend	  en	  evaluatief	  karakter	  tot	  
stand	  is	  gekomen.	  Gekozen	  is	  voor	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  omdat	  er	  gezocht	  wordt	  naar	  gevoel	  en	  
beleving.	  Door	  middel	  van	  vragen	  en	  gesprekken	  wordt	  onderzocht	  hoe	  studenten	  tegen	  peerfeedback	  
aankijken,	  welk	  gevoel	  het	  oproept,	  en	  hoe	  peerfeedback	  ervaren	  wordt.	  Na	  een	  serie	  van	  interventies	  
tijdens	  vier	  lessen	  waarbij	  peerfeedback	  een	  belangrijke	  rol	  speelt,	  heb	  ik	  onderzocht	  of	  de	  studenten	  zijn	  
veranderd	  in	  hun	  mening,	  interpretatie	  of	  beleving.	  
De	  interviews	  vormen	  samen	  met	  de	  vooraf	  schriftelijk	  beantwoorde	  vragen	  een	  kwalitatief	  deel	  van	  het	  
onderzoek	  (Feijen	  &	  Trietsch,	  2011).	  
Het	  explorerende	  deel	  is	  dat	  resultaten	  tijdens	  het	  onderzoek	  mede	  bepalen	  in	  welke	  richting	  het	  
onderzoek	  zich	  ontwikkeld.	  Het	  onderzoek	  heeft	  een	  evaluatief	  karakter	  omdat	  tijdens	  het	  onderzoek	  
gevraagd	  wordt	  naar	  de	  beleving	  van	  de	  student	  (Baarda	  2009).	  
	  

-‐ De	  nul	  meting	  is	  tot	  stand	  gekomen	  door	  groepsinterviews	  en	  een	  vragenlijst	  (zie	  bijlage	  nr.2	  en	  3).	  
-‐ De	  vier	  peerfeedback	  lessen	  aan	  studenten	  uit	  de	  klas	  GV4C	  en	  GV4E	  die	  de	  onderzoeksgroep	  

vertegenwoordigen:	  	  
o Les	  één:	  een	  kennismaken	  en	  ontdekken	  van	  een	  peerfeedback	  methode.	  	  
o Les	  twee:	  Een	  opdracht	  om	  de	  peerfeedback	  methode	  toepassen	  op	  een	  lopend	  project.	  	  
o Les	  drie:	  Het	  nabespreken	  van	  de	  peerfeedback	  opdracht	  met	  de	  studenten.	  	  
o Les	  vier:	  Na	  korte	  introductie	  een	  opdracht	  om	  een	  peerfeedback	  methode	  toe	  te	  passen	  

op	  de	  vormgeving	  van	  een	  lopend	  project.	  
	   -‐	   De	  afsluiting	  komt	  tot	  stand	  door	  groepsinterviews	  en	  een	  vragenlijst	  (zie	  bijlage	  nr.11,	  12	  en	  13).	  

 
3.3 De methode van dataverzameling  
3.3.1	  De	  nulmeting	  
Het	  onderzoek	  bevat	  twee	  interviews	  die	  het	  mogelijk	  maken	  direct	  verdiepingsvragen	  te	  stellen	  en	  non	  
verbale	  informatie	  op	  te	  pikken	  (Feijen	  &	  Trietsch,	  2011).	  	  
Studenten	  geven	  vooraf	  hun	  opvatting	  en	  ervaring	  over	  peerfeedback	  zoals	  ze	  die	  nu	  beleven.	  	  
De	  data	  uit	  de	  vragenlijst	  en	  het	  interview	  (zie	  bijlage	  nr.3)	  zijn	  verzameld	  en	  gelabeld	  naar	  de	  vier	  
niveau’s	  van	  Hattie	  en	  Timperley;	  taak	  niveau,	  proces	  niveau,	  zelfregulerend	  niveau	  en	  persoonlijk	  niveau	  
(zie	  afbeelding	  1).	  De	  GV4C	  en	  GV4E	  klas	  krijgt	  in	  een	  periode	  van	  acht	  weken	  vier	  lessen	  training	  hoe	  
constructieve	  peerfeedback	  aan	  klasgenoten	  gegeven	  kan	  worden.	  	  
	  
3.3.2	  De	  eerste	  introductieles	  
In	  de	  introductieles	  ontdekken	  de	  studenten	  de	  vijf	  verschillende	  fases	  van	  peerfeedback	  (van	  Amerongen,	  
2009).	  Namelijk;	  niet	  gradeerbaar,	  gescand,	  gelezen,	  begrepen	  en	  analyse	  (zie	  bijlage	  nr.4).	  
	  
3.3.3	  Proces	  van	  de	  tweede	  les	  
De	  docent	  heeft	  bepaald	  welke	  studenten	  een	  duo	  vormen	  en	  peerfeedback	  gaan	  geven	  op	  hun	  werk.	  De	  
student	  deelt	  vervolgens	  de	  peerfeedback	  in	  op	  één	  van	  de	  vijf	  fasen	  van	  peerfeedback	  (van	  Amerongen	  
2009)	  (zie	  bijlage	  nr.5).	  Gekozen	  voor	  deze	  methode	  om	  de	  peerfeedback	  gradiaal	  te	  maken.	  
	  
3.3.4	  Proces	  van	  de	  derde	  les	  
De	  docent	  beoordeelt	  het	  ingeleverde	  werk	  en	  evalueert	  met	  de	  studenten	  de	  peerfeedback.	  Studenten	  
zien	  welke	  invloed	  peerfeedback	  heeft	  op	  het	  project	  van	  de	  ander	  en	  of	  de	  feedbackboodschap	  helder	  is	  
overgekomen	  (Berg,	  Pilot	  &	  Admiraal,	  2005)	  (zie	  bijlage	  nr.6).	  
	  
3.3.5	  Proces	  van	  de	  vierde	  les	  
De	  studenten	  krijgen	  een	  korte	  instructie	  over	  feed-‐up,	  feed-‐back	  en	  feed-‐forward	  (Hattie	  &	  Timperley,	  
2007).	  Hierna	  geven	  de	  studenten	  elkaar	  peerfeedback	  op	  de	  vormgeving	  van	  een	  lopend	  project	  (zie	  
bijlage	  nr.7,	  8	  en	  9).	  Gekozen	  voor	  deze	  methode	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  om	  een	  veilige	  en	  open	  
communicatie	  te	  bevorderen.	  
	  
3.3.6	  Afsluitend	  interview	  
Twaalf	  studenten	  krijgen	  vooraf	  een	  aantal	  vragen	  (zie	  bijlage	  nr.11)	  die	  zij	  schriftelijk	  beantwoorden.	  
Tijdens	  het	  interview	  (zie	  bijlage	  12	  en	  13)	  vindt	  er	  een	  verdieping	  plaats	  op	  de	  gegeven	  antwoorden	  en	  
volgt	  een	  evaluatie	  welke	  invloed	  de	  peerfeedback	  heeft	  gehad	  op	  de	  studenten	  en	  de	  werkzaamheden	  
aan	  het	  project.
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3.4 De soort en het aantal participanten 
Voor	  de	  nulmeting	  en	  de	  afsluitende	  interviews	  zijn	  twee	  groepjes	  van	  zes	  willekeurige	  studenten	  uit	  de	  
GV4C	  en	  GV4E	  geselecteerd.	  Deze	  groepjes	  bestaan	  voor	  de	  helft	  uit	  mannen	  en	  voor	  de	  helft	  uit	  vrouwen.	  
Zij	  vormen	  door	  de	  samenstelling	  een	  afspiegeling	  van	  de	  klas.	  Deze	  twee	  groepen	  van	  zes	  studenten	  
hebben	  een	  vragenlijst	  beantwoord	  over	  de	  ervaringen	  met	  peerfeedback	  en	  vervolgens	  een	  interview	  
voor	  de	  verdieping.	  	  
De	  interviews	  zijn	  afgenomen	  in	  een	  vergaderruimte	  op	  het	  Ma.	  De	  eerste	  peerfeedbackronde	  duurde	  een	  
half	  uur	  per	  groep,	  het	  afsluitende	  interview	  duurde	  per	  groep	  ongeveer	  40	  minuten.	  
Om	  de	  studenten	  op	  hun	  gemak	  te	  stellen	  was	  er	  wat	  lekkers	  te	  drinken	  en	  te	  eten.	  De	  interviews	  zijn	  
opgenomen	  met	  een	  camera.	  
 
 
3.5 Dataverwerking 
De	  afgenomen	  interviews	  zijn	  uitgeschreven	  en	  gelabeld	  volgens	  het	  schema	  de	  vier	  niveau’s	  van	  Hattie	  en	  
Timperley	  (zie	  afbeelding	  1).	  Een	  tweede	  lezer	  heeft	  de	  interviews	  opnieuw	  gelabeld.	  Er	  waren	  kleine	  
verschillen	  en	  enkele	  daarvan	  heb	  ik	  heroverwogen.	  
De	  geschreven	  peerfeedback	  afkomstig	  uit	  de	  eerste	  les	  over	  peerfeedback	  is	  gelabeld	  aan	  de	  hand	  van	  het	  
schema	  met	  de	  aangepaste	  peerfeedbackfases	  die	  overeenkomsten	  vertonen	  met	  de	  Taxonomy	  van	  Bloom	  
(Krathwohl,	  2002,	  in	  van	  Amerongen	  2009).	  Het	  labelen	  van	  de	  peerfeedback	  geeft	  inzicht	  over	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  peerfeedback.	  
Bij	  de	  tweede	  peerfeedbackronde,	  over	  de	  vormgeving,	  zijn	  de	  vier	  niveau’s	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  
gebruikt	  om	  te	  labelen	  (zie	  afbeelding	  1).	  Het	  labelen	  van	  deze	  peerfeedback	  geeft	  duidelijkheid	  op	  welk	  
gebied	  peerfeedback	  gegeven	  wordt.	  	  
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4 De resultaten 
4.1 Data: verzameld verwerkt en geanalyseerd 
4.1.1	  De	  nulmeting	  
Alle	  zes	  studenten	  hebben	  vooraf	  een	  lijstje	  gekregen	  met	  een	  aantal	  vragen	  en	  hebben	  deze	  schriftelijk	  
beantwoord	  ter	  voorbereiding	  	  op	  het	  interview.	  De	  individuele	  antwoorden	  vormen	  de	  leidraad	  voor	  de	  
verdiepingsvragen	  tijdens	  het	  interview.	  De	  gespreksleider	  regisseert	  het	  interview	  en	  zorgt	  dat	  alle	  
studenten	  aan	  het	  woord	  komen.	  De	  resultaten	  staan	  beschreven	  volgens	  de	  vier	  niveaus	  van	  Hattie	  en	  
Timperley	  samen	  met	  de	  gestelde	  deelvragen	  (zie	  bijlage	  2	  en	  3).	  	  
	  
Hoe	  ervaren	  de	  studenten	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback?	  
Taak	  niveau	  
Studenten	  geven	  aan	  dat	  de	  meeste	  peerfeedback	  wordt	  gegeven	  op	  aspecten	  van	  de	  vormgeving.	  	  
	  
Proces	  niveau	  
In	  enkele	  gevallen	  komt	  de	  techniek	  ter	  sprake	  tijdens	  de	  peerfeedback	  en	  dan	  met	  name	  hoe	  je	  een	  
vormgeef-‐idee	  omzet	  in	  een	  technische	  uitvoering.	  Over	  het	  procesniveau	  geven	  studenten	  weinig	  aan.	  
Over	  de	  checklist	  die	  door	  de	  docent	  bij	  de	  opdracht	  uitgedeeld	  wordt	  geeft	  een	  student	  aan:	  “Die	  blaadjes	  
die	  u	  ons	  steeds	  geeft	  die	  zijn	  wel	  handig”	  .	  	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Studenten	  geven	  aan	  dat	  er	  binnen	  de	  klas	  Whats-‐app-‐groepjes	  zijn,	  waarin	  ze	  elkaars	  werk	  van	  feedback	  
voorzien.	  Binnen	  een	  ‘peerfeedback	  vriendengroepje’	  hebben	  de	  studenten	  de	  taken	  verdeeld	  bij	  wie	  je	  
moet	  zijn	  bij	  welke	  vraag.	  Er	  is	  een	  student	  die	  goed	  is	  in	  Illustrator	  of	  Photoshop	  of	  schetsen	  of	  in	  het	  
bedenken	  van	  ideeën.	  Ze	  schakelen	  de	  student	  in	  die	  op	  dat	  moment	  nodig	  is.	  	  
Het	  merendeel	  van	  de	  studenten	  geeft	  aan	  dat	  het	  leerzaam	  is	  dat	  je	  werk	  van	  meerdere	  kanten	  wordt	  
bekeken.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
Het	  geven	  van	  peerfeedback	  wordt	  als	  prettig,	  fijn	  en	  leuk	  ervaren.	  Zeker	  als	  er	  dankbaar	  gereageerd	  
wordt	  door	  de	  ontvanger.	  Studenten	  die	  gevraagd	  worden	  om	  peerfeedback	  te	  geven	  op	  het	  werk	  van	  een	  
klasgenoot	  voelen	  zich	  extra	  gewaardeerd.	  Studenten	  verwachten	  als	  zij	  peerfeedback	  geven	  dat	  de	  ander	  
hem	  andersom	  ook	  helpt,	  behalve	  als	  deze	  student	  als	  “minderwaardig”	  (letterrijke	  quote)	  wordt	  gezien.	  
Studenten	  hebben	  ervaren	  dat	  het	  geven	  van	  peerfeedback	  tevens	  een	  verrijking	  voor	  hun	  eigen	  werk	  is.	  
De	  helft	  van	  de	  participanten	  geeft	  aan	  een	  verbinding	  te	  zien	  tussen	  het	  peerfeedback	  geven	  aan	  een	  
klasgenoot	  en	  projecteert	  dit	  op	  het	  eigen	  werk.	  De	  helft	  geeft	  aan	  dat	  zij	  door	  over	  het	  werk	  van	  een	  
ander	  te	  praten,	  zij	  deze	  feedback	  gebruiken	  om	  hun	  eigen	  werk	  mee	  te	  vergelijken.	  Zij	  noemen	  dit	  
spiegelen	  en	  de	  studenten	  gebruiken	  het	  zonder	  tussenkomst	  van	  een	  docent.	  
	  
Wat	  is	  de	  staat	  van	  de	  onderlinge	  peerfeedback	  van	  studenten?	  
Taak	  niveau	  
Op	  technisch	  gebied	  geven	  studenten	  afwijkingen	  aan	  van	  de	  afgesproken	  standaard.	  De	  checklist	  die	  
uitgedeeld	  wordt	  tijdens	  de	  les	  helpt	  de	  studenten	  hierbij.	  
	  
Proces	  niveau.	  	  
De	  peerfeedback	  onderling	  wordt	  vaak	  niet	  vast	  gelegd	  in	  notities.	  Studenten	  maken	  wel	  notitie	  als	  er	  
tussenkomst	  is	  van	  een	  docent.	  Er	  is	  ook	  een	  werkvorm	  gevolgd	  waarbij	  de	  docent	  feedback	  geeft	  die	  een	  
klasgenoot	  noteert	  voor	  de	  ontvanger	  van	  de	  feedback.	  Het	  noteren	  van	  feedback	  vinden	  studenten	  wel	  
handig	  en	  wordt	  door	  iedereen	  als	  waardevol	  ervaren.	  
	  
Zelfregulerend	  niveau:	  
Als	  studenten	  thuis	  met	  het	  project	  bezig	  zijn	  en	  ze	  komen	  niet	  verder,	  dan	  sturen	  zij	  elkaar	  een	  Whats-‐
app	  of	  ze	  Skypen	  met	  elkaar.	  Studenten	  hebben	  ontdekt	  dat	  als	  de	  groep	  te	  groot	  is	  dat	  het	  niet	  werkt	  er	  
zijn	  te	  veel	  meningen	  van	  verschillende	  klasgenoten	  en	  daarmee	  is	  de	  student	  niet	  geholpen.	  Er	  wordt	  ook	  
binnen	  het	  eigen	  gezin	  gevraagd	  naar	  feedback.	  “Ik	  vraag	  mijn	  vader,	  hij	  is	  geen	  vormgever	  maar	  heeft	  er	  
wel	  verstand	  van”.Spontane	  peerfeedback	  wordt	  wel	  gegeven	  maar	  niet	  altijd	  op	  prijs	  gesteld.	  De	  student	  
vindt	  het	  prettig	  als	  hij	  zelf	  aan	  kan	  geven	  of	  hij	  peerfeedback	  wenst.	  Minder	  gemotiveerde	  klasgenoten	  
worden	  minder	  van	  peerfeedback	  voorzien,	  studenten	  zien	  daar	  het	  nut	  niet	  van	  in.	  
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Persoonlijk	  niveau	  
Studenten	  willen	  vooral	  op	  een	  positieve	  manier	  peerfeedback	  aan	  elkaar	  geven.	  De	  ene	  student	  kiest	  er	  
bewust	  voor	  om	  eerst	  iets	  positief	  te	  vertellen	  en	  dan	  iets	  negatiefs,	  een	  enkeling	  doet	  dit	  juist	  andersom.	  
Het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  vindt	  meestal	  plaats	  binnen	  de	  eigen	  vriendenkring	  binnen	  de	  
klas.	  De	  door	  de	  docent	  gegeven	  feedback	  wordt	  als	  veel	  harder	  en	  directer	  ervaren.	  Het	  werk	  laten	  zien	  
aan	  	  docenten	  vinden	  studenten	  vele	  malen	  spannender	  dan	  aan	  een	  klasgenoot.	  Studenten	  ervaren	  vooral	  
negatieve	  feedback	  van	  de	  docenten.	  	  
	  
4.1.2	  Resultaat	  van	  de	  eerste	  les,	  peerfeedback	  
In	  de	  eerste	  peerfeedback	  kennismakingsles	  heeft	  de	  student	  een	  filmpje	  gemaakt	  over	  vijf	  fases	  van	  
peerfeedback.	  Hij	  heeft	  in	  deze	  filmpjes	  laten	  zien	  dat	  er	  verschillende	  fases	  van	  peerfeedback	  zijn.	  	  
De	  studenten	  inzicht	  gekregen	  dat	  peerfeedback	  gradeerbaar	  is	  en	  kunnen	  dit	  toepassen	  
	  
4.1.3	  Resultaten	  van	  de	  tweede	  les,	  peerfeedback	  op	  de	  technische	  vaardigheden	  
De	  grootste	  groep	  studenten	  heeft	  zijn	  ontvangen	  peerfeedback	  volgens	  de	  vijf	  fases	  gewaardeerd	  op	  de	  
opdracht	  (zie	  bijlage	  nr.6).	  Niet	  alle	  formulieren	  zijn	  bruikbaar,	  een	  klein	  aantal	  is	  niet	  ingevuld	  of	  
onleesbaar.	  
	  
Voorkennis	  vormgeving	  
Verreweg	  de	  meeste	  studenten	  introduceren	  hun	  werk	  summier	  in	  twee	  regels	  tekst.	  
	  
Voorkennis	  techniek	  
In	  het	  tweede	  gedeelte	  van	  de	  introductie	  tonen	  de	  studenten	  aan	  dat	  zij	  de	  techniek	  begrijpen	  maar	  zich	  
er	  door	  diverse	  redenen	  niet	  aan	  houden	  (zie	  voorbeeld	  uit	  bijlage	  nr.6).	  Veel	  studenten	  signaleren	  een	  
verbeterpunt,	  maar	  omschrijven	  niet	  exact	  op	  welke	  pagina	  of	  op	  welk	  deel	  de	  te	  verbeteren	  elementen	  
staan.	  
	  
Checklist	  met	  peerfeedback	  
In	  de	  geschreven	  peerfeedback	  van	  de	  studenten	  is	  te	  lezen	  dat	  zij	  uitgebreid	  hebben	  gekeken	  en	  
zichtbaar	  hun	  best	  hebben	  om	  niets	  over	  het	  hoofd	  te	  zien.	  Studenten	  schrijven	  in	  enkele	  gevallen	  zoveel	  	  
peerfeedback	  dat	  de	  ruimte	  op	  het	  	  formulier	  te	  klein	  is..	  
	  
Waardering	  peerfeedback	  in	  checklist	  
De	  studenten	  hebben	  de	  peerfeedback	  door	  middel	  van	  het	  aangeven	  van	  een	  cijfer	  geanalyseerd	  volgens	  
de	  methode	  van	  Taxonomy	  van	  Bloom	  (Krathwohl,	  2002,	  in	  van	  Amerongen	  2009).	  	  
	  
Beoordeling	  van	  peerfeedback	  en	  terugblik	  na	  aanpassingen	  
Het	  schrijven	  van	  een	  korte	  reflectie	  naar	  aanleiding	  van	  de	  aanpassingen	  die	  ingegeven	  zijn	  door	  de	  
peerfeedback	  is	  door	  veel	  studenten	  overgeslagen	  of	  de	  tekst	  is	  inhoudelijk	  niet	  bruikbaar.	  
	  
4.1.4	  Resultaten	  van	  de	  derde	  les,	  het	  bespreken	  van	  de	  peerfeedback	  
Over	  het	  algemeen	  was	  het	  project	  zeer	  sterk	  verbeterd	  dan	  voor	  de	  peerfeedback	  ronde.	  In	  vrijwel	  alle	  
gevallen	  is	  er	  een	  positief	  gesprek	  en	  geeft	  de	  student	  aan	  dat	  er	  veel	  geleerd	  is	  van	  elkaar	  (Zie	  
voorbeelden	  in	  bijlage	  nr.6.).	  
	  
4.1.5	  Resultaten	  van	  de	  vierde	  les,	  peerfeedback	  op	  vormgeving	  
Een	  derde	  van	  de	  ingevulde	  peerfeedback	  formulieren	  is	  onbruikbaar	  omdat	  de	  tekst	  onleesbaar	  is	  of	  
omdat	  	  er	  geen	  verband	  of	  samenhang	  te	  vinden	  is	  in	  de	  gestelde	  vragen	  en	  antwoorden.	  Deze	  
onbruikbare	  peerfeedback	  formulieren	  zijn	  niet	  meegenomen	  in	  het	  onderzoek.	  	  
	  
De	  helft	  van	  de	  studenten	  stelt	  de	  Feed-‐up	  vraag:	  “Wat	  is	  je	  concept?”.	  	  
De	  andere	  helft	  start	  met	  een	  ‘waarom’	  feedback	  vraag.	  Bij	  een	  kleine	  groep	  is	  er	  geen	  lijn	  in	  de	  
vraagstelling	  te	  ontdekken	  en	  springen	  de	  vragen	  ‘van	  de	  hak	  op	  de	  tak’.	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  feedback	  vraag	  op	  taakniveau	  “Wat	  verbindt	  de	  doelgroep	  met	  je	  vormgeving”.	  
	  “Waar	  ligt	  jouw	  grens	  op	  het	  gebied	  van	  nieuws	  geven?”	  is	  een	  feedforward	  vraag	  van	  persoonlijk	  niveau.	  
In	  het	  zelfde	  gesprek	  is	  er	  een	  vraag	  “Wat	  wil	  je	  met	  je	  digitale	  krant	  bereiken”	  een	  feedback	  vraag	  die	  je	  op	  
twee	  manieren	  kunt	  indelen;	  op	  persoonlijk	  niveau	  en	  op	  zelfregulerend	  niveau.	  Het	  antwoord	  is	  “Dat	  ze	  
makkelijker	  up-‐to-‐date	  blijven”	  .	  De	  vraag	  is	  als	  regulerend	  niveau	  opgevat	  door	  de	  ontvanger.	  	  
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De	  studenten	  geven	  bij	  het	  afsluiten	  van	  de	  les	  aan	  zich	  vooral	  aangesproken	  te	  voelen	  op	  hun	  vormgeving	  
en	  niet	  op	  de	  persoon.	  Tevens	  geven	  de	  studenten	  aan	  het	  geven	  van	  peerfeedback	  een	  meerwaarde	  te	  
vinden	  en	  willen	  het	  graag	  herhalen	  in	  een	  andere	  les.	  
	  
	  
4.1.6	  Afsluitend	  groepsinterview	  op	  3	  maart	  2015	  
Negen	  van	  de	  twaalf	  studenten	  hebben	  de	  vragenlijst	  van	  te	  voren	  ingevuld.	  De	  drie	  studenten	  die	  de	  
vragen	  niet	  schriftelijk	  hebben	  beantwoord	  nemen	  wel	  deel	  aan	  het	  interview.	  
	  
Hoe	  kijken	  de	  studenten	  na	  de	  peerfeedback	  lessen	  terug	  en	  welke	  kennis	  is	  blijven	  hangen?	  
Taak	  Niveau	  
Hier	  zijn	  geen	  uitspraken	  over	  gedaan	  in	  het	  groepsinterview.	  
	  
Proces	  niveau	  
Studenten	  vinden	  de	  hoeveelheid	  les	  in	  peerfeedback	  veel,	  maar	  wel	  effectief,	  waardevol	  en	  bruikbaar	  
voor	  de	  toekomst.	  De	  peerfeedback	  invulformulieren	  vinden	  enkele	  studenten	  overbodig	  en	  vertragend	  
werken	  in	  het	  peerfeedback	  proces.	  	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Één	  student	  heeft	  zelfs	  na	  het	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  door	  klasgenoten	  besloten	  om	  al	  zijn	  werk	  
voor	  het	  project	  opnieuw	  te	  starten.	  Achteraf	  blijkt	  dit	  veel	  werk	  te	  zijn	  geweest	  maar	  een	  zeer	  succes	  
volle	  actie.	  Door	  de	  peerfeedback	  heeft	  hij	  deze	  stap	  genomen.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
Het	  benoemen	  van	  de	  fase	  van	  peerfeedback	  van	  Van	  Amerongen	  (2009)	  en	  feed-‐up,	  feed-‐back	  en	  feed-‐
forward	  kan	  één	  student	  nog	  voor	  slechts	  een	  deel	  herinneren.	  De	  meeste	  studenten	  zijn	  zich	  wel	  bewust	  
bij	  het	  geven	  of	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  of	  deze	  al	  dan	  niet	  bruikbaar	  is.	  Studenten	  geven	  aan	  te	  
luisteren	  naar	  de	  argumenten	  in	  de	  peerfeedback.	  Hoe	  meer	  argumenten	  des	  te	  beter,	  geloofwaardiger	  of	  
overtuigender	  de	  peerfeedback.	  Een	  student	  geeft	  aan	  minder	  persoonlijke	  feedback	  te	  geven,	  en	  meer	  
vanuit	  de	  doelgroep.	  
De	  meeste	  studenten	  nemen	  zich	  voor	  vaker	  dan	  voorheen	  peerfeedback	  te	  vragen	  aan	  klasgenoten.	  Het	  
merendeel	  van	  de	  	  studenten	  geeft	  aan	  dat	  het	  oefenen	  van	  peerfeedback	  drempelverlagend	  heeft	  gewerkt	  
op	  het	  daadwerkelijk	  zelf	  gaan	  vragen	  van	  peerfeedback.	  
	  
	  
Hoe	  geven	  studenten	  elkaar	  peerfeedback	  op	  techniek	  en	  vormgeving?	  	  
Taak	  Niveau	  
Studenten	  geven	  aan	  de	  checklist	  te	  waarderen,	  omdat	  het	  hun	  inzicht	  geeft	  aan	  welke	  voorwaarde	  hun	  
werk	  moet	  voldoen.	  
	  
Proces	  niveau	  
Studenten	  geven	  aan	  dat	  door	  peerfeedback	  er	  kennis	  met	  elkaar	  gedeeld	  is	  en	  zij	  hebben	  inzichten	  
gekregen	  hoe	  de	  start	  van	  een	  project	  anders	  kan	  verlopen	  dan	  zij	  gewend	  zijn.	  	  

• Drie	  studenten	  geven	  aan	  zoekende	  te	  zijn	  naar	  een	  andere	  manier	  om	  een	  project	  te	  starten	  en	  
hebben	  een	  startproces	  van	  een	  klasgenoot	  geprobeerd.	  	  

• Eén	  student	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  werkte	  en	  dat	  hij	  nog	  steeds	  zoekende	  is.	  
• Een	  andere	  student	  is	  zeer	  te	  spreken	  over	  zijn	  nieuwe	  aanpak.	  Eén	  student	  twijfelt	  of	  de	  andere	  

aanpak	  hem	  heeft	  geholpen	  om	  een	  beter	  of	  sneller	  resultaat	  te	  bereiken.	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Drie	  studenten	  die	  elkaar	  regelmatig	  peerfeedback	  geven	  helpen	  elkaar	  er	  wel	  aan	  te	  herinneren	  dat	  er	  
bijvoorbeeld	  geprint	  moet	  worden	  op	  een	  bepaalde	  dag.	  Aan	  welke	  voorwaarde	  het	  document	  moet	  
voldoen	  om	  geprint	  te	  kunnen	  worden	  is	  niet	  besproken.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
Studenten	  hebben	  of	  een	  voorkeur	  om	  peerfeedback	  te	  geven	  op	  de	  vormgeving	  of	  op	  de	  techniek.	  Één	  
student	  geeft	  aan	  met	  plezier	  op	  beide	  peerfeedback	  te	  willen	  geven.	  
	  
	  

16  ONTDEK DE KENNIS TUSSEN DE STUDENTEN – 2015 – JEROEN MEISNER



	   13	  

	  
Welke	  invloed	  hebben	  de	  peerfeedback	  lessen	  op	  het	  zelfvertrouwen?	  
Taak	  niveau	  
Een	  student	  vindt	  dat	  je	  door	  peerfeedback	  op	  meer	  en	  andere	  ideeën	  wordt	  gebracht.	  
	  
Proces	  niveau	  
Een	  student	  geeft	  aan	  dat	  door	  je	  werk	  te	  verbeteren,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  ontvangen	  peerfeedback,	  je	  
werk	  beter	  wordt	  en	  daardoor	  het	  zelfvertrouwen	  toeneemt.	  En	  ander	  vult	  dit	  aan	  dat	  door	  het	  
toegenomen	  zelfvertrouwen	  zij	  sneller	  peerfeedback	  geeft	  aan	  klasgenoten	  dan	  voorheen.	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Enkele	  studenten	  geven	  aan	  nu	  meer	  door	  te	  vragen	  en	  geen	  genoegen	  te	  nemen	  met	  peerfeedback	  die	  
niet	  bruikbaar	  is.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
In	  de	  vragenlijst	  geven	  alle	  studenten	  meer	  zelfvertrouwen	  te	  hebben	  gekregen.	  Studenten	  geven	  aan	  
makkelijker	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  te	  ontvangen.	  	  
	  
Welke	  omstandigheden	  zijn	  er	  nodig	  voor	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback?	  
Taak	  niveau	  
Studenten	  merken	  dat	  niet	  alle	  klasgenoten	  open	  staan	  voor	  peerfeedback.	  De	  rol	  van	  de	  docent	  in	  de	  
organisatie	  van	  peerfeedback	  vinden	  studenten	  belangrijk.	  Zonder	  docent	  zal	  de	  intentie	  van	  de	  
peerfeedback	  minder	  groot	  zijn,	  verwachten	  de	  studenten.	  
	  
Proces	  niveau	  
Studenten	  vinden	  het	  dichtbij	  elkaar	  zitten	  met	  vier	  studenten	  voldoende.	  Een	  grote	  tafel	  waar	  de	  student	  
zijn	  werk	  aan	  kan	  presenteren	  is	  als	  optie	  aangegeven.	  De	  timing	  van	  georganiseerde	  peerfeedback	  op	  het	  
juiste	  moment	  vinden	  studenten	  belangrijk.	  Studenten	  vinden	  de	  werkvormen	  en	  regie	  van	  de	  docent	  
essentieel	  om	  te	  bepalen	  of	  de	  peerfeedback	  wel	  of	  niet	  bruikbaar	  is.	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Studenten	  vertellen	  dat	  de	  peerfeedback	  onderling	  via	  de	  Whats-‐app	  of	  face	  to	  face	  op	  school	  plaats	  vindt,	  
waarbij	  zij	  nieuwsgieriger	  zijn	  geworden	  naar	  de	  reactie	  van	  klasgenoten	  waar	  zij	  minder	  direct	  contact	  
mee	  hebben.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
Studenten	  vinden	  het	  moeilijk	  hun	  klasgenoten	  te	  overtuigen	  van	  het	  nut	  van	  peerfeedback.	  Een	  student	  
geeft	  aan	  dat	  de	  niet-‐willende	  studenten	  de	  groei	  van	  welwillende	  studenten	  in	  de	  weg	  staat.	  	  
	  
Wat	  is	  er	  na	  de	  feedbacklessen	  veranderd	  binnen	  de	  groep	  of	  met	  jezelf?	  
Taak	  niveau	  
Hier	  is	  geen	  informatie	  over	  gegeven	  
	  
Proces	  niveau	  
De	  meeste	  studenten	  zeggen	  dat	  het	  de	  groep	  hechter	  heeft	  gemaakt,	  dat	  de	  band	  tussen	  klasgenoten	  is	  
verbeterd.	  Een	  student	  zegt	  dat	  hij	  niet	  meer	  uitgaat	  van	  de	  mening	  van	  de	  docent	  maar	  van	  meerdere	  
personen	  en	  dat	  hij	  dan	  een	  afweging	  maakt.	  
	  
Zelfregulerend	  niveau	  
Eén	  student	  geeft	  aan	  vaker	  feedback	  te	  vragen	  aan	  mensen	  zonder	  grafische	  achtergrond.	  Een	  ander	  
geeft	  aan	  dat	  hij	  zichzelf	  beter	  kan	  verwoorden.	  
	  
Persoonlijk	  niveau	  
Een	  student	  vindt	  zichzelf	  enthousiaster	  naar	  het	  werk	  van	  klasgenoten	  toe	  en	  vindt	  dat	  hij	  creatiever	  is	  
gaan	  denken.	  
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4.2 Resultaten in rode draad verhaal 
De	  resultaten	  op	  de	  deelvragen	  zijn	  verkregen	  door	  literatuuronderzoek,	  de	  interviews	  en	  door	  het	  
analyseren	  van	  invulformulieren	  die	  uit	  de	  lessenserie	  verkregen	  zijn.	  
	  
4.2.1	  Hoe	  ervaren	  studenten	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback?	  
Studenten	  geven	  aan	  dat	  zij	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  elkaars	  peerfeedback	  als	  een	  positieve	  bijdrage	  
zien	  aan	  hun	  ontwikkeling	  van	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Studenten	  vinden	  dat	  door	  het	  delen	  van	  kennis	  
en	  inzichten	  niet	  alleen	  hun	  werk	  maar	  ook	  hun	  eigen	  inzichten	  zijn	  veranderd.	  
	  
4.2.2	  Wat	  is	  de	  staat	  van	  de	  onderlinge	  peerfeedback	  van	  studenten?	  
De	  studenten	  vinden	  en	  ervaren	  de	  voordelen	  van	  de	  checklist	  en	  peerfeedback	  op	  de	  techniek	  (in	  de	  zin	  
van	  technische	  vaardigheden)	  als	  positief.	  Studenten	  zijn	  na	  de	  peerfeedback	  lessen	  gaan	  kijken	  naar	  
andere	  peerfeedback	  kanalen,	  hetzij	  andere	  klasgenoten,	  ouders	  of	  andere	  niet	  vormgevers.	  
In	  de	  notulen	  (zie	  bijlage	  nr.5	  en	  6)	  van	  de	  peerfeedback	  op	  de	  vormgeving	  is	  te	  lezen	  dat	  studenten	  elkaar	  
open	  vragen	  kunnen	  stellen.	  Studenten	  stellen	  veel	  ‘waarom’	  vragen	  en	  er	  zijn	  studenten	  die	  daar	  wel	  erg	  
in	  blijven	  hangen.	  Studenten	  blijken	  snel	  genoegen	  te	  nemen	  met	  een	  antwoord	  en	  vragen	  uit	  zichzelf	  niet	  
verder	  door	  op	  de	  informatie	  die	  zij	  in	  eerste	  instantie	  krijgen.	  Het	  ‘niet	  doorvragen’	  is	  door	  studenten	  
niet	  geregistreerd,	  maar	  heb	  ik	  wel	  opgemerkt	  tijdens	  het	  rondlopen.	  
	  
4.2.3	  Welke	  omstandigheden	  zijn	  nodig	  om	  constructief	  peerfeedback	  toe	  te	  passen?	  
Studenten	  vinden	  de	  rol	  van	  de	  docent	  cruciaal	  in	  de	  organisatie	  van	  peerfeedback.	  De	  docent	  kan	  het	  
lokaal	  op	  zo’n	  manier	  inrichten	  dat	  er	  geen	  belemmeringen	  zijn	  om	  peerfeedback	  toe	  te	  passen.	  De	  
studenten	  staan	  er	  open	  voor	  om	  elkaar	  van	  peerfeedback	  te	  voorzien.	  Studenten	  geven	  aan	  meer	  en	  
vaker	  peerfeedback	  te	  willen	  toepassen	  waarbij	  de	  docent	  de	  regie	  en	  criteria	  bepaald.	  Studenten	  kunnen	  
naar	  aanleiding	  van	  deze	  criteria	  hun	  eigen	  werk	  en	  dat	  van	  klasgenoten	  onderling	  vergelijken.	  
	  	  
Soorten	  peerfeedback	  
Bij	  het	  doorlezen	  van	  de	  vijftig	  bruikbare	  notulen	  is	  op	  te	  maken	  dat	  ruim	  het	  merendeel	  van	  de	  
gesprekken	  gaan	  over	  feed-‐back.	  Daarbij	  vallen	  de	  meeste	  gesprekken	  onder	  het	  persoonlijk-‐,	  en	  	  
zelfregulerend	  niveau.	  Bij	  het	  doornemen	  van	  de	  notulen	  valt	  verder	  op	  dat	  de	  meeste	  gesprekken	  over	  
feed-‐up	  vallen	  onder	  taakniveau.	  Feed-‐forward	  komt	  aanmerkelijk	  minder	  voor.	  
Een	  vraag	  hoe	  een	  klasgenoot	  tot	  zijn	  concept	  is	  gekomen	  is	  wel	  gedeeld,	  enkele	  hebben	  deze	  informatie	  
gebruikt	  en	  toegepast.	  Welke	  stappen	  nog	  genomen	  worden	  om	  het	  werk	  verder	  te	  verbeteren	  wordt	  
zelden	  door	  de	  klasgenoot	  gesteld.	  
Studenten	  zien	  van	  elkaar	  waar	  technische	  fouten	  zitten	  en	  kunnen	  elkaar	  daarop	  wijzen.	  In	  sommige	  
gevallen	  geven	  zij	  mogelijke	  oplossingen.	  In	  het	  proces	  van	  vormgeving	  en	  concept	  wordt	  er	  weinig	  
gedeeld.	  Hoe	  het	  proces	  tot	  een	  oplossing	  of	  een	  tijdsplanning	  kan	  verlopen	  komt	  niet	  ter	  sprake	  tijdens	  
het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback.	  	  
	  
Vinden	  studenten	  peerfeedback	  zinvol	  
Twee	  keer	  per	  jaar	  organiseert	  Ma	  en	  een	  studentenpanel.	  Studenten	  hebben	  daarin	  uit	  zichzelf	  gezegd	  
dat	  zij	  het	  geven	  van	  peerfeedback	  onder	  begeleiding	  van	  een	  docent	  als	  zeer	  waardevol	  ervaren	  hebben.	  
Zij	  hebben	  gevraagd	  of	  dit	  ook	  ingezet	  kan	  worden	  bij	  andere	  vakken.	  
Deze	  informatie	  is	  mij	  verteld	  door	  de	  Programmaleider	  en	  de	  Afdelingsdirecteur.	  Zij	  vonden	  het	  
enthousiasme	  van	  de	  studenten	  over	  peerfeedback	  opvallend.	  
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5 Conclusie 
Algemene	  conclusies:	  
Na	  de	  afgenomen	  interviews,	  peerfeedbacklessen	  en	  gesprekken	  met	  studenten	  en	  de	  analyse	  hiervan,	  
valt	  het	  volgende	  op	  te	  maken:	  	  

• Het	  organiseren	  en	  faciliteren	  van	  peerfeedback	  maakt	  zowel	  voor	  docent	  als	  student	  duidelijk	  
welke	  kennis	  er	  daadwerkelijk	  wel	  of	  niet	  bij	  de	  student	  aanwezig	  is.	  	  

• De	  student	  krijgt	  door	  de	  peerfeedback	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  leren	  van	  zijn	  klasgenoot.	  	  
• De	  student	  die	  kennis	  deelt	  door	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  zo	  zijn	  kennis	  te	  delen,	  voelt	  het	  geven	  

van	  peerfeedback	  als	  een	  erkenning	  en	  waardering	  van	  zijn	  kennis.	  
• De	  ontvangende	  student	  voelt	  zich	  gehoord,	  beter	  begrepen	  en	  erkend	  door	  zijn	  klasgenoot.	  
• De	  leerresultaten	  van	  de	  studenten	  zijn	  tijdens	  dit	  onderzoek	  verbeterd.	  

	  
Het	  geven	  van	  peerfeedback	  op	  taakniveau	  (de	  opdracht	  van	  docent	  naar	  student),	  komt	  bij	  mijn	  
studenten	  nauwelijks	  aan	  de	  orde.	  Volgens	  Hattie	  en	  Timperley	  (1990;	  2007	  in	  Kamphuis	  &	  Vernooy,	  
2011)	  is	  het	  praten	  over	  het	  taakniveau	  juist	  het	  belangrijkste	  gebied	  om	  de	  leerprestaties	  te	  verbeteren.	  
Studenten	  van	  het	  Ma	  hebben	  grote	  vrijheid	  in	  het	  bedenken	  van	  een	  creatieve	  oplossing	  bij	  hun	  opdracht.	  	  
Zij	  bespreken	  hun	  opdracht	  in	  combinatie	  met	  de	  eigen	  creatieve	  gedachten	  nauwelijks	  met	  elkaar.	  Er	  ligt	  
een	  belangrijke	  rol	  voor	  de	  docent	  als	  regisseur	  van	  peerfeedback	  om	  creatieve	  gedachten	  van	  de	  
studenten	  langs	  de	  criteria	  van	  de	  opdracht	  te	  leggen,	  zodat	  zij	  al	  in	  het	  begin	  van	  een	  project	  bijgestuurd	  
kunnen	  worden	  en	  de	  haalbaarheid	  van	  hun	  doelen	  leren	  kennen.	  
	  
Peerfeedback	  en	  feedback	  van	  docenten	  
Hoewel	  ik	  mijn	  onderzoek	  toegespitst	  heb	  op	  peerfeedback,	  komt	  de	  rol	  van	  de	  docent	  telkens	  terug	  in	  het	  
interview.	  Een	  uitspraak	  als	  voorbeeld	  van	  één	  van	  de	  studenten:	  “Het	  probleem	  is	  dat	  je	  luistert	  naar	  de	  
feedback	  van	  je	  leraar,	  omdat	  hij	  je	  een	  cijfer	  geeft.	  Ik	  waardeer	  de	  peerfeedback	  van	  klasgenoten	  gewoon	  
meer,	  ik	  heb	  er	  meer	  aan.”.	  	  Studenten	  vinden	  de	  gegeven	  feedback	  door	  docenten	  steeds	  wisselen	  en	  
vooral	  negatief,	  studenten	  horen	  veelal	  wat	  er	  niet	  goed	  is	  en	  zelden	  wat	  er	  wel	  goed	  gegaan	  is.	  
 
 
5.1 Deelvragen en hoofdvraag worden beantwoord  
Hieronder	  een	  overzicht	  met	  de	  antwoorden	  op	  de	  deel-‐,	  en	  hoofdvragen	  uit	  het	  onderzoek.	  
	  
5.1.1	  Hoe	  ervaren	  studenten	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback?	  	  
Studenten	  vinden	  het	  belangrijk	  om	  ervaring	  op	  te	  doen	  met	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback.	  
In	  het	  begin	  waren	  de	  studenten	  wat	  terughoudend	  over	  peerfeedback.	  Nadat	  de	  studenten	  zijn	  gaan	  
inzien	  dat	  het	  hun	  veel	  voordelen	  oplevert,	  zijn	  ze	  zeer	  enthousiast	  en	  zien	  zij	  zelf	  de	  meerwaarde	  van	  
peerfeedback.	  Het	  is	  wel	  belangrijk	  dat	  de	  klasgenoten	  open	  staan	  voor	  peerfeedback	  en	  dat	  de	  lessen	  
door	  het	  directe	  instructie	  model	  (voorkennis	  ophalen-‐	  kapstok	  creëren	  –	  bewijs	  opleveren)	  aan	  elkaar	  
gekoppeld	  zijn	  (Ebbens	  &	  Ettehove,	  2009).	  
	  
5.1.2	  Wat	  is	  de	  huidige	  staat	  van	  de	  onderlinge	  peerfeedback	  van	  studenten?	  
De	  studenten	  weten	  wel	  dat	  peerfeedback	  bruikbaar	  is,	  maar	  zij	  kunnen	  de	  theoretische	  kennis	  die	  
daaraan	  ten	  grondslag	  ligt	  (zoals	  het	  benoemen	  van	  de	  5	  fasen)	  niet	  zomaar	  benoemen	  of	  reproduceren.	  
Het	  bewustzijn	  van	  wat	  bruikbare	  of	  niet-‐bruikbare	  peerfeedback	  is,	  is	  toegenomen.	  De	  studenten	  zijn	  
bewuster	  welke	  feedback	  zij	  aan	  elkaar	  geven.	  Door	  het	  oefenen	  van	  peerfeedback	  ervaren	  de	  studenten	  
dat	  de	  drempel	  om	  vrij	  over	  hun	  werk	  en	  ideeën	  te	  discussiëren	  is	  verlaagd.	  Studenten	  durven	  nu	  
makkelijker	  feedback	  te	  vragen,	  ook	  aan	  klasgenoten	  die	  zij	  niet	  of	  nauwelijks	  spreken.	  	  
	  
Studenten	  die	  de	  peerfeedback	  vast	  leggen	  (bijvoorbeeld	  d.m.v.	  een	  checklist)	  	  krijgen	  met	  dit	  hulpmiddel	  
goed	  inzicht	  in	  de	  eigen	  peerfeedback	  kwaliteiten.	  Peerfeedback	  op	  de	  techniek	  (achter	  de	  vormgeving)	  
verloopt	  met	  een	  hulpmiddel	  in	  de	  vorm	  van	  een	  checklist	  heel	  goed.	  Kamphuis	  en	  Vernooy	  (2011)	  
verwezen	  hier	  al	  naar.	  Om	  peerfeedback	  en	  de	  resultaten	  daarvan	  meetbaar	  te	  maken	  zal	  de	  docent	  de	  
leerdoelen	  in	  de	  opdracht	  duidelijk	  en	  helder	  moeten	  omschrijven.	  Dit	  maakt	  het	  geven	  van	  peerfeedback	  
makkelijker	  en	  effectiever	  (Kamphuis	  &	  Vernooy,	  2011).	  Studenten	  hebben	  in	  mijn	  lessen	  bewezen	  dat	  zij	  
elkaar	  prima	  kunnen	  wijzen	  op	  verbeterpunten	  en	  hun	  kennis	  kunnen	  delen.	  Peerfeedback	  toepassen	  op	  
vormgevingsaspecten	  is	  ingewikkelder.	  Studenten	  vinden	  het	  invullen	  van	  papieren	  formulieren	  veel	  
werk	  en	  willen	  liever	  een	  gesprek	  over	  de	  voortgang	  hun	  werk.	  Het	  delen	  van	  kennis	  en	  inzichten	  is	  door	  
de	  student	  moeilijker	  vast	  te	  leggen	  dan	  voor	  de	  docent.	  
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5.1.3	  Welke	  omstandigheden	  zijn	  nodig	  om	  constructief	  peerfeedback	  toe	  te	  passen?	  
De	  docent	  kan	  samen	  met	  de	  studenten	  werkvormen	  en	  omstandigheden	  creëren	  die	  nodig	  zijn	  om	  
constructief	  peerfeedback	  te	  kunnen	  toepassen.	  Bij	  het	  toepassen	  van	  peerfeedback	  op	  de	  techniek	  
(achter	  de	  vormgeving)	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  docent	  bepaald	  welke	  studenten	  elkaar	  van	  peerfeedback	  
voorzien.	  	  
Een	  checklist	  lijkt	  onmisbaar	  en	  wordt	  door	  de	  studenten	  gewaardeerd.	  Hierna	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  
peerfeedback	  met	  de	  betreffende	  studenten	  o.l.v.	  een	  docent	  te	  bespreken	  en	  de	  consequenties	  in	  de	  
aanpak	  van	  de	  uitvoering	  te	  delen.	  Vervolgens	  kan	  de	  docent	  de	  gegeven	  en	  ontvangen	  feedback	  
meenemen	  in	  zijn	  beoordeling	  en	  maakt	  de	  docent	  de	  studenten	  mede	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  
beoordeling.	  
Bij	  het	  toepassen	  van	  peerfeedback	  op	  vormgevingsaspecten	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  groepjes	  van	  
maximaal	  vier	  studenten	  om	  een	  tafel	  zitten	  en	  dat	  er	  ruim	  de	  tijd	  genomen	  wordt	  om	  elkaars	  werk	  te	  
introduceren.	  Het	  vastleggen	  van	  wat	  er	  besproken	  is,	  zorgt	  er	  voor	  dat	  het	  om	  een	  serieuze	  en	  meetbare	  
aangelegenheid	  gaat.	  	  
	  
5.1.4	  Hoe	  kijken	  de	  studenten	  na	  de	  peerfeedback	  lessen	  terug?	  
Opvallend	  is	  dat	  de	  studenten	  kritischer	  zijn	  geworden	  ten	  opzichte	  van	  de	  feedback	  die	  zij	  van	  docenten	  
krijgen.	  Inhoudelijk	  vinden	  de	  studenten	  de	  feedback	  van	  docenten	  negatief	  en	  niet	  opbouwend.	  Zij	  
ervaren	  peerfeedback	  als	  vriendelijker	  en	  meer	  constructief.	  	  
Een	  veilige	  omgeving	  en	  bewijs	  dat	  het	  werkt,	  maakt	  studenten	  intrinsiek	  gemotiveerd	  en	  enthousiast.	  
Studenten	  zijn	  zeer	  enthousiast,	  mits	  medestudenten	  er	  voor	  open	  staan.	  Studenten	  hebben	  er	  in	  de	  
studentenraad	  op	  aangedrongen	  om	  in	  meer	  lessen	  en	  vakken	  peerfeedback	  te	  introduceren.	  	  
	  
5.1.5	  Welke	  invloed	  heeft	  het	  onderzoek	  gehad	  op	  de	  student?	  
Het	  toepassen	  van	  peerfeedback	  draagt	  positief	  bij	  aan	  de	  groepsvorming.	  Het	  aandacht	  geven	  aan	  
peerfeedback,	  het	  kennis	  delen	  en	  bouwen	  aan	  een	  positief	  groepsgevoel,	  heeft	  geholpen	  bij	  het	  verlagen	  
van	  de	  drempel	  die	  er	  was	  om	  peerfeedback	  te	  vragen	  aan	  klasgenoten.	  Het	  heeft	  de	  studenten	  inzicht	  
gegeven	  hoe	  het	  komt	  dat	  de	  ene	  feedback	  wel	  en	  de	  andere	  feedback	  niet	  bruikbaar	  is.	  Het	  heeft	  de	  
studenten	  laten	  inzien	  dat	  zij	  zelf	  een	  grote	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  hun	  leerrendement.	  
	  
5.1.6	  Wat	  is	  het	  effect	  	  van	  een	  training	  in	  peerfeedback	  op	  de	  waarde	  die	  studenten	  van	  het	  
Mediacollege	  hieraan	  toekennen	  voor	  hun	  leerproces?	  
Door	  het	  toepassen	  van	  de	  peerfeedback	  fases	  van	  Van	  Amerongen	  (van	  Amerongen,	  2009)	  en	  de	  feed-‐up,	  
feed-‐back	  en	  feed-‐forward	  methode	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  	  (Hattie	  &	  Timperley	  2007)	  kan	  
peerfeedback	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Ma	  student	  tot	  een	  beginnend	  
beroepsbekwaam	  student	  Grafisch	  Vormgeven.	  
	  
De	  docent	  is	  nodig	  voor	  de	  regie	  en	  organisatie.	  Met	  uitdagende	  werkvormen	  kan	  de	  docent	  de	  student	  
nieuwe	  inzichten	  meegeven	  in	  het	  gebruik	  van	  peerfeedback.	  Het	  geven	  van	  peerfeedback	  werkt	  
motiverend	  en	  de	  student	  verhoogt	  hierdoor	  zijn	  kans	  om	  met	  verbeterd	  werk	  	  een	  hogere	  beoordeling	  	  te	  
scoren	  bij	  de	  docent.	  
	  
De	  docent	  kan	  op	  een	  positieve	  manier	  het	  gesprek	  starten	  over	  het	  gemaakte	  werk.	  Vertrekpunt	  bij	  het	  
gesprek	  is	  een	  verbetering	  die	  de	  student	  zelfstandig	  begonnen	  is	  n.a.v.	  de	  peerfeedback.	  Dit	  is	  vele	  malen	  
motiverender	  dan	  negatief	  gesteld	  kritiek	  over	  iets	  dat	  NIET	  goed	  is.	  Studenten	  vinden	  van	  zichzelf	  dat	  zij	  
keihard	  werken	  en	  willen	  graag	  gewaardeerd	  worden.	  Zij	  willen	  erkend	  worden	  in	  het	  stuk	  dat	  zij	  WEL	  
goed	  doen.	  Als	  dat	  bevestigd	  is,	  staan	  zij	  daarna	  meer	  open	  voor	  kritiek.	  
	  
In	  een	  setting	  waarbij	  de	  docent	  met	  zowel	  de	  feedbackgever	  als	  de	  feedbackontvanger	  aan	  een	  tafel	  zit,	  
maakt	  hij	  de	  onderling	  gegeven	  feedback	  bespreekbaar.	  De	  docent	  laat	  zien	  dat	  de	  studenten	  van	  elkaar	  
kunnen	  leren.	  Zo	  maakt	  hij	  de	  studenten	  tevens	  medeverantwoordelijk	  voor	  hun	  leeropbrengst.	  	  
	  
Inmiddels	  heb	  ik	  vanuit	  de	  directie	  en	  programmaleiders	  verzoeken	  gekregen	  om	  mijn	  kennis	  te	  delen	  
met	  mijn	  collega’s	  om	  peerfeedback	  in	  te	  zetten	  voor	  het	  komend	  schooljaar.	  Ik	  hoef	  dus	  geen	  collega’s	  
meer	  te	  overtuigen,	  want	  dat	  hebben	  de	  studenten	  al	  gedaan.	  Door	  hun	  enthousiasme	  en	  voorstel	  in	  de	  
studentenraad,	  is	  het	  nut	  van	  peerfeedback	  wel	  bewezen.	  
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5.2 Verschil en overeenkomsten tussen theorie en praktijk 
Het	  is	  niet	  altijd	  voorspelbaar	  geweest	  hoe	  het	  onderzoek	  precies	  zou	  verlopen.	  De	  theorie	  van	  Van	  
Amerongen	  met	  de	  vijf	  fases	  van	  peerfeedback	  is	  bruikbaar	  bij	  peerfeedback	  die	  gebaseerd	  kan	  worden	  
op	  feiten	  en	  harde	  afspraken.	  	  
De	  theorie	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  is	  vooral	  bruikbaar	  bij	  gevoelskwesties	  zoals	  vormgeving.	  Het	  geeft	  
goede	  handvatten	  om	  peerfeedback	  toe	  te	  kunnen	  passen	  met	  studenten.	  In	  beide	  gevallen	  is	  een	  
aangeboden	  structuur	  die	  de	  studenten	  helpt	  bij	  het	  vormen	  van	  peerfeedback	  zeer	  aan	  te	  raden.	  
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5.3 Aanbeveling en uitkomsten bespreken 
De	  peerfeedback	  is	  een	  zinvolle	  aanvulling	  op	  het	  onderwijs	  zoals	  dat	  nu	  gegeven	  wordt	  op	  het	  Ma	  omdat	  
het	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  verbetert.	  Het	  feit	  dat	  de	  groep	  energieker	  wordt,	  meer	  bruist	  is	  voor	  
de	  docent	  een	  pluspunt,	  hij	  hoeft	  minder	  aan	  de	  groep	  te	  ‘trekken’.	  	  
Aan	  het	  regisseren	  en	  organiseren	  van	  peerfeedback	  zit	  wel	  voorbereidingstijd	  die	  echter	  de	  kwaliteit	  op	  
de	  lange	  duur	  ten	  goede	  komt.	  De	  docent	  zou	  niet	  alleen	  feedback	  moeten	  geven	  aan	  studenten.	  Maar	  ook	  	  
de	  studenten	  inzetten	  om	  kennis	  te	  delen	  middels	  peerfeedback.	  De	  student	  heeft	  dit	  immers	  nodig	  om	  
zelfstandig	  te	  kunnen	  initiëren	  als	  hij	  de	  beroepspraktijk	  ingaat,	  want	  dan	  is	  de	  docent	  er	  niet	  meer	  bij.	  	  
Docenten	  zouden	  geschoold	  kunnen	  worden	  op	  het	  gebied	  van	  feedback	  en	  peerfeedback	  geven.	  
Docenten	  zouden	  nog	  meer	  aandacht	  kunnen	  schenken	  aan	  het	  stellen	  van	  bruikbare	  vragen	  tijdens	  de	  
peerfeedback.	  	  
Momenteel	  wordt	  peerfeedback	  ingezet	  in	  een	  beoordelende	  fase	  (bij	  de	  presentaties)	  terwijl	  dit	  niet	  op	  
een	  meer	  vrijblijvende	  wijze	  is	  geoefend	  en	  ingezet	  tijdens	  projecten.	  Daardoor	  verbinden	  studenten	  het	  
geven	  van	  peerfeedback	  met	  beoordelen	  en	  dat	  is	  volgens	  mij	  niet	  juist.	  Peerfeedback	  is	  niet	  om	  cijfers	  te	  
geven,	  peerfeedback	  is	  om	  elkaar	  te	  helpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  en	  het	  delen	  van	  kennis.	  
 
5.4 Aanbeveling vervolgonderzoek 
Ik	  zou	  willen	  adviseren	  om	  peerfeedback	  vanaf	  het	  eerste	  leerjaar	  in	  te	  zetten	  tijdens	  de	  lessen	  Grafisch	  
Vormgeven.	  Op	  deze	  manier	  raken	  de	  studenten	  meteen	  vertrouwd	  om	  openlijk	  peerfeedback	  te	  geven	  op	  
het	  werk	  van	  klasgenoten	  met	  als	  doel	  te	  oefenen	  en	  op	  termijn	  het	  kennis	  en	  het	  ervaringsniveau	  te	  
verhogen.	  
Gezien	  de	  kritiek	  vanuit	  de	  studenten	  op	  het	  negatieve	  gehalte	  van	  de	  feedback	  van	  docenten,	  kan	  er	  
gekeken	  worden	  hoe	  docenten	  op	  de	  huidige	  manier	  feedback	  geven	  aan	  de	  studenten.	  	  
Wat	  is	  de	  staat	  van	  de	  feedback	  van	  de	  verschillende	  docenten	  nu?	  
Hoe	  denken	  docenten	  over	  feedback	  en	  peerfeedback?	  
	  
Na	  het	  verlaten	  van	  de	  opleiding	  
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6 Samenvatting 
Uit	  een	  eerder	  onderzoek	  van	  Kerstens	  (2014)	  is	  gebleken	  dat	  studenten	  in	  hun	  vervolgstudie	  
vaardigheden	  missen	  om	  over	  hun	  eigen	  werk	  te	  praten.	  Een	  betere	  koppeling	  tussen	  het	  Ma	  en	  
vervolgopleiding	  is	  mogelijk.	  Een	  mogelijkheid	  zou	  zijn	  dat	  studenten	  beter	  leren	  feedback	  te	  geven	  en	  
ontvangen	  in	  hun	  Ma-‐opleiding.	  De	  onderzoeksvraag	  in	  dit	  onderzoek	  is	  dan	  ook:	  Wat	  is	  het	  effect	  van	  een	  
training	  in	  peerfeedback	  op	  de	  waarde	  die	  studenten	  van	  het	  Mediacollege	  Amsterdam	  hieraan	  toekennen	  
voor	  hun	  leerproces?	  Met	  een	  groepsinterview	  is	  er	  een	  nulmeting	  gedaan	  onder	  de	  studenten.	  	  
	  
Door	  het	  onderzoeken	  van	  verschillende	  werkvormen	  en	  methoden	  uit	  de	  literatuur	  zijn	  er	  mogelijkheden	  
ontdekt	  hoe	  de	  inzichten	  van	  peerfeedback	  een	  bijdrage	  kan	  leveren	  bij	  het	  delen	  van	  kennis	  onder	  
student.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  bleek	  dat	  het	  directe	  instructie	  model	  (Ebbens	  &	  Ettehove,	  2009)	  een	  
belangrijke	  sleutel	  is	  om	  de	  verschillende	  lessen	  aan	  elkaar	  te	  koppelen.	  Met	  het	  terug-‐,	  en	  vooruitkijken	  
zien	  de	  studenten	  het	  belang	  van	  peerfeedback	  en	  zijn	  zij	  gemotiveerd	  om	  deel	  te	  nemen.	  Het	  vastleggen	  
van	  de	  leeropbrengst	  kan	  bij	  het	  aspect	  van	  de	  technische	  vaardigheden	  in	  de	  vorm	  van	  een	  peerfeedback	  
formulier.	  Dit	  formulier	  is	  tevens	  een	  checklist	  en	  wordt	  vrij	  gemakkelijk	  door	  de	  student	  geaccepteerd.	  
De	  leeropbrengst	  tijdens	  de	  peerfeedback	  van	  de	  vormgevingsvaardigheden	  vergt	  bij	  de	  student	  meer	  
voorkennis	  voordat	  hij	  peerfeedback	  kan	  geven	  of	  ontvangen.	  Door	  de	  peerfeedback	  op	  de	  vormgeving	  op	  
papier	  te	  laten	  vastleggen	  dwingt	  de	  student	  de	  essentie	  van	  de	  peerfeedback	  vast	  te	  leggen.	  Door	  
peerfeedback	  op	  de	  technische	  vaardigheden	  te	  starten	  en	  daar	  het	  positieve	  effect	  van	  het	  delen	  met	  de	  
klas	  zijn	  de	  studenten	  gemotiveerd	  om	  peerfeedback	  tevens	  toe	  te	  passen	  op	  de	  vormgeving.	  Tijdens	  het	  
afsluitende	  interview	  zijn	  verreweg	  de	  meeste	  studenten	  enthousiast.	  Zij	  geven	  aan	  dat	  peerfeedback	  voor	  
studenten	  een	  bruikbare	  methode	  is	  om	  kennis	  te	  delen	  en	  de	  student	  uitdaagt	  zijn	  werk	  naar	  een	  hoger	  
niveau	  te	  brengen.	  
 
6.1 Onverwachte onderzoeksverrassingen 
Gelijk	  bij	  de	  nulmeting	  in	  het	  onderzoek	  werd	  ik	  verrast	  dat	  studenten	  zelf	  al	  opzoek	  waren	  naar	  digitale	  
kanalen	  om	  vanuit	  huis	  elkaar	  te	  kunnen	  bijstaan.	  Dat	  zij	  hiervoor	  Skype	  en	  Whats-‐app	  gebruikte	  was	  
voor	  mij	  een	  verrassing.	  Mijn	  verbazing	  werd	  nog	  groter	  toen	  ze	  aangaven	  dat	  peerfeedback	  niet	  werkt	  als	  
je	  met	  een	  te	  grote	  groep	  bent.	  De	  studenten	  hadden	  al	  meer	  ervaring	  met	  peerfeedback	  dan	  verwacht.	  
	  
Ik	  ben	  overvallen	  door	  het	  enthousiasme	  vanuit	  de	  studenten	  over	  de	  peerfeedback	  les	  over	  vormgeving.	  
Dat	  ik	  met	  zo’n	  werkvorm	  zoveel	  los	  kon	  maken	  bij	  studenten	  heeft	  mij	  in	  positieve	  zin	  geraakt.	  
Het	  grootste	  compliment	  heb	  ik	  gekregen	  op	  het	  moment	  dat	  de	  afdelingsdirecteur,	  en	  later	  de	  
programmaleider,	  in	  de	  koffiekamer	  tegen	  mij	  zeiden	  dat	  mijn	  peerfeedbacklessen	  spontaan	  uitgebreid	  
ter	  sprake	  zijn	  gekomen	  tijdens	  de	  door	  het	  Ma	  georganiseerde	  studentenpanel	  vergadering.	  Studenten	  
hadden	  gevraagd	  of	  peerfeedback	  ook	  in	  andere	  lessen	  mogelijk	  was.	  
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«crebo» «kwalificatie» – KD «KD» «kdversie» - PvB – versie 12-1-20152 

Voorwoord 

 

Dit is de proeve van bekwaamheid (verder aangeduid als: PvB) voor 
 

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting 
Kerntaak 2: Realiseert de media-uiting 
 

Van de kwalificatie Grafisch vormgever – crebo 90413 

Uit het kwalificatiedossier Mediavormgever 2011 – 2012 

 

Deze PvB is een format, het geeft de kaders voor het uitwerken van definitieve examenopdrachten. 
Examenopdrachten kunnen worden ontwikkeld door medewerkers van het Mediacollege 
Amsterdam of door externe opdrachtgevers.  

In de PvB worden aan de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier producten en acties 
gevraagd van de examenkandidaat.  

 

Deze PvB is geschreven voor verschillende doelgroepen: 

- examenkandidaten 
- ontwikkelaars van examenopdrachten 
- interne en externe beoordelaars of assessoren 
- de examencommissie van het Mediacollege Amsterdam 
- controlerende instanties 

 

Wij wensen alle examenkandidaten veel succes. 

Namens de docenten van het Mediacollege Amsterdam, 

 

Rutger Kerstens 

Toetsconstructeur 
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1 Plaats van deze proeve van bekwaamheid in het examenplan 
 
In deze proeve worden de gemarkeerde onderdelen getoetst. 

Grafische vormgeving 90413 
Onderdeel Toets Datum Beoordeling Eind Minimumeis 

(Cesuur) 

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting 
WP 1.1 Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met 

de opdrachtgever 

PvB mei-15 

    •Hij/zij moet 
tenminste 
werkprocessen 
1.3 en 1.4 van 
kt1 met een v 
of g hebben 
afgesloten 
• hij/zij moet 
tenminste 2 
van de 3 
werkprocessen 
1.1, 1.2 en 1.5 
van tk1 met 
een v of g 
hebben 
afgesloten 

WP 1.2 Maakt een plan van aanpak   

WP 1.3 Maakt een concept   

WP 1.4 Maakt het ontwerp   

WP 1.5 Presenteert het concept en/of ontwerp van de 
media-uiting 

  

       

Kerntaak 2: Realiseert de media-uiting 

WP 2.1 Bereidt de realisatie voor 

PvB mei-15 

    • Hij/zij moet 
ten minste 
werkprocessen 
2.1 en 2.3 van 
kt 2 met een v 
of g hebben 
afgesloten 
• Hij/zij moet 
tenminste 2 
van de 3 
werkprocessen 
2.2, 2.4 en 2.5 
van kt 2 met 
een v of g 
hebben 
afgesloten  

WP 2.2 Begeleidt uitbesteding aan derden   

WP 2.3 Maakt de media-uiting   

WP 2.4 Levert de media-uiting op   

WP 2.5 Houdt het archief bij   

       

Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit 

WP 3.1 Maakt een plan voor het starten van een eigen 
bedrijf 

PvB mei-15 

      

WP 3.2 Promoot zijn werk   

WP 3.3 Regelt financieel administratieve zaken   

       

BPV 1          
behaald BPV 2          

       

Nederlands 
lezen en luisteren COE     

  
5 en 6 schrijven, spreken, taalverzorging schoolex.     

Engels alle vaardigheden schoolex.       

Rekenen alle onderdelen COE       deelgenomen 

       
Burgerschap   inspanningsverplichting  voldaan 
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2. Inhoud van de proeve 
 

De proeve voor kerntaak 1 en kerntaak 2 wordt afgenomen in vier weken. Tijdens de proeve werk je 
op school. 

In de eerste week is er een briefing waarin wordt uitgelegd waar de opdracht over gaat. Tijdens de 
briefing mogen er vragen worden gesteld.  
 
Na de briefing schrijf je een debriefing met de volgende eisen: 

- Eigen briefpapier 
- Adres passend voor envelop venster 
- Geschreven aan klant 
- Inleiding 
- Doelgroep benoemd 
- Producten benoemd 
- Wensen van de klant 
- Voorbeelden 
- Data + presentatie 
- Correcte Nederlandse spelling 
- Lay-out 

 
Ook lever je de eerste week een plan van aanpak in. De eisen hiervoor zijn: 

- Inhoudsopgave 
- Adressen opdrachtnemer/gever 
- Data afspraken met klant 
- Project planning 
- Verdeel de opdracht in duidelijke fases 
- Technische producten beschrijving 
- Programmatuur benodigdheden 
- Reserveringen productie middelen 
- Opslag en back-up 
- Project overdracht (voor externe uitvoering) 
- Inlogcodes verwijzing 
- Gebruik advisering 
- Klant inbreng 
- Raming van kosten  
- Uren begroting 
- Risico analyse 
- Vormgeving 
- Correct taalgebruik 
- Paginacijfers 

 

In de tweede week houd je voor een Ma-docent en een externe beoordelaar een presentatie van 
het door jou ontwikkelde concept en in de derde week een presentatie van jouw ontwerp. Beide 
presentaties duren ± 15 min. Je mag een klasgenoot meenemen om aantekeningen te maken voor 
jou. ± 15 min 
 
Aan het einde van week drie lever je de spullen aan die er gevraagd worden voor Kerntaak 2 
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Week 4 Eindpresentatie en eindgesprek , ± 15 min 

 

3. Verantwoording  
 

De kandidaat voert zijn proeve van bekwaamheid uit in een reële of gesimuleerde 
beroepsomgeving. 

Voordat deze proeve kan worden gestart, controleert de examenleider of de opdracht voldoet 
aan de volgende eisen: 

a. De examenopdracht biedt de kandidaat de mogelijkheid om alle werkprocessen uit te 
voeren waarop hij tijdens de proeve wordt beoordeeld. 

b. De examenopdracht voldoet qua niveau (inhoud, complexiteit en duur) aan de eisen 
die gesteld worden aan een beginnend beroepsbeoefenaar. 

c. Binnen de examensetting is een inhoudelijk deskundige en onafhankelijke 
beoordelaar beschikbaar. 

 

4. Betrokkenen  

De kandidaat  
De kandidaat voert tijdens de proeve van bekwaamheid de werkzaamheden uit aan de hand 
van de opdracht. 

De opdrachtgever (of klant)  
De opdrachtgever of klant verstrekt de kandidaat een opdracht. 
N.B.: deze rol kan ook worden vervuld door een Ma- docent of door de externe beoordelaar 

De beoordelaar van het Mediacollege Amsterdam (Ma-beoordelaar) 
De Ma-beoordelaar is een docent die deskundig is op het vakgebied van de proeve 

 hij is vooraf en tijdens de proeve de contactpersoon tussen de opdrachtgever (of 
klant) en de examenorganisatie van het Mediacollege Amsterdam 

 hij beoordeelt de onderdelen van de PvB die op de beoordelingsmodellen zijn 
aangegeven met ‘Ma-beoordelaar’  

De externe beoordelaar 
De externe beoordelaar is een vertegenwoordiger van de branche die deskundig is op het 
vakgebied van de PvB 

 hij heeft een assessortraining gevolgd  
 hij beoordeelt de onderdelen van de PvB die op de beoordelingsmodellen zijn 

aangegeven met ‘externe beoordelaar’  

N.B. deze rol kan ook worden ingevuld door een vakdeskundige Ma- docent, maar niet door 
een docent die onlangs heeft lesgegeven aan de kandidaat 

De examenleider van het Mediacollege Amsterdam 
De examenleider is verantwoordelijk voor: 

 het controleren van de examensetting en -opdracht 
 de organisatie van de PvB 
 het registreren van de resultaten in de ‘examenboom’ in Magister 
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5. Beoordeling 
 

De beoordelaar beoordeelt tijdens de proeve van bekwaamheid of de kandidaat de 
werkprocessen beheerst op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 
 
Op de beoordelingslijst staat voor elk werkproces het gewenst resultaat en een aantal 
prestatie-indicatoren.  
 
Voor de beoordeling van een werkproces is de samenhang van de prestatie-indicatoren 
belangrijk. De beoordelaar heeft drie mogelijkheden voor de beoordeling van een 
werkproces: 

1. De uitvoering en het resultaat van het werkproces zijn ‘voldoende’. 
Als het gewenste resultaat is behaald, en de kandidaat heeft aangetoond dat hij het 
werkproces beheerst op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, wordt het 
werkproces als geheel beoordeeld met een ‘v’. Deelbeoordelingen per prestatie-indicator zijn 
in dit geval niet nodig. 

2. De uitvoering en het resultaat van het werkproces zijn ‘goed’. 
Als het resultaat en de uitvoering van een werkproces duidelijk uitstijgen boven de standaard 
die verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar, wordt het werkproces met 
een ‘g’ beoordeeld. De beoordelaar motiveert de beoordeling van het werkproces met 
deelbeoordelingen voor alle bijbehorende prestatie-indicatoren. 

3. De uitvoering en/ of het resultaat van een werkproces zijn ‘onvoldoende’. 
Als het resultaat en/ of de uitvoering niet acceptabel zijn in de beroepspraktijk, wordt het 
werkproces met een ‘o’ beoordeeld. De beoordelaar motiveert de beoordeling van het 
werkproces met deelbeoordelingen voor alle bijbehorende prestatie-indicatoren.  

De ‘externe beoordelaar’ en de ‘Ma-beoordelaar’ vullen de beoordelingslijst onafhankelijk van 
elkaar in. Hierna stellen zij in onderling overleg de eindbeoordeling per werkproces vast. 

 
N.B.: bij de berekening van het eindcijfer van een kerntaak wordt aan de begrippen ‘goed’, 
‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ de volgende getalswaarde toegekend: 
 

‘goed’ 8,5 
‘voldoende’ 6,2 
‘onvoldoende’ 3,5 
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6. Herkansing en afbreken van de proeve van bekwaamheid  

Afbreken 
 De proeve van bekwaamheid wordt afgebroken wanneer de kandidaat gedrag 

vertoont dat normaal gesproken binnen een bedrijf tot ontslag of schorsing zou leiden. 
 Indien zich dit voordoet neemt de beoordelaar direct contact op met de examenleider.  

Herkansing 
 Wanneer de beoordeling van de proeve van bekwaamheid ‘onvoldoende’ is, mag de 

gehele proeve één keer worden herkanst. De kandidaat vraagt daartoe een 
herexamen aan bij de examencommissie. 
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7. Beoordelingslijst  
 

Mediacollege Amsterdam  
Opleiding Grafisch vormgever     
Kwalificatie Grafische vormgeving - crebo 90413 
Kwalificatiedossier Mediavormgever 2011-2012 
 
Beoordelingslijst voor de proeve van bekwaamheid voor  
Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting 
Kerntaak 2: Realiseert de media-uiting 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 
g = goed, v = voldoende, o = onvoldoende 

1.1 Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever 
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g  Gewenst resultaat 

Voldoende informatie over en een goed beeld van de behoeften en wensen van de opdrachtgever zodat 
er een passend advies ligt dat aansluit bij de behoeften en wensen van de opdrachtgever. 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

debriefing; advies aan 
opdrachtgever 

… heeft actief de wensen en behoeften van de opdrachtgever geïnventariseerd 
 

    

  

… heeft aanvullingen of aanpassingen met de opdrachtgever besproken   

… heeft de belangrijkste gegevens uit de informatie gehaald en deze gebruikt bij het 
trekken van conclusies 

    

…heeft een bij de opdrachtgever passend advies opgesteld en dit advies indien gewenst 
aangepast 

    

 
 

     1.2 Maakt een plan van aanpak 
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Gewenst resultaat 

Een plan van aanpak dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, waarin de juiste activiteiten in de tijd 
worden gepland en waaruit alle betrokkenen kunnen afleiden wat er moet gebeuren en wat er van hem of 
haar verwacht wordt. 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

planning; plan van 
aanpak 

… heeft de inhoud van het plan van aanpak nauwkeurig, volledig en op een 
logisch gestructureerde wijze geformuleerd 

    

  
… heeft de activiteiten gepland, de benodigde tijd realistisch ingeschat en 
vastgesteld welke mensen en middelen nodig zijn, en heeft dit vastgelegd 

    

... heeft overlegd en afgestemd met betrokkenen over het plan van aanpak 
voor de interne organisatie 
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1.3  Maakt een concept 
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Gewenst resultaat 

Een concept dat op basis van goede informatie verantwoord creatief is, voldoet aan de wensen en 
behoeften van de opdrachtgever, en aansluit op de markt. 
Op te leveren 
producten/ gewenst 
gedrag 

Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

concept en relevante 
presentatiemiddelen 
zoals schetsen, 
moodboard, mindmap, 
styling card, … 

… heeft informatie verzameld over de markt/ doelgroep, product/ dienst, 
organisatie, concurrentie, het onderwerp, thema en boodschap 

    

  

… heeft uit de verzamelde gegevens de belangrijkste informatie gehaald en 
deze vastgelegd 

    

… heeft geschikte hulpmiddelen gekozen en deze efficiënt en effectief gebruikt     

… heeft een creatieve invulling gegeven aan thema, sfeer, emotie, stijl en 
benaderingswijze 

    

… heeft het concept op deskundige wijze ontwikkeld en verantwoord     

1.4 Maakt ontwerp 
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g Gewenst resultaat 

Een ontwerp voor een media-uiting dat aan vakdeskundige eisen en de wensen van de opdrachtgever 
voldoet, waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de hulpmiddelen. 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

ontwerp en relevante 
presentatiemiddelen 
zoals schets(boek), 
lay-outproeven, 
mockups, visuals, … 

… heeft het concept voor de media-uiting geïnterpreteerd, en geschikte 
(vormgevings-) elementen gekozen 

    

  

… heeft een ontwerp gemaakt waarbij de elementen in samenhang worden 
weergegeven 

    

… heeft rekening gehouden met uitvoerbaarheidseisen     

… heeft rekening gehouden met wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van 
auteursrecht 

    

… heeft de hulpmiddelen, waaronder relevante software, doeltreffend gebruikt     

… heeft gewerkt volgens gestelde kwaliteits- en productieniveaus, het resultaat 
gecontroleerd en problemen die zich voordeden tijdig opgelost 

  

… heeft indien nodig overlegd over het ontwerp met opdrachtgever, 
projectleider en/ of andere betrokkenen 

    

1.5 werkproces: Presenteert media-uiting 
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Gewenst resultaat 

Een presentatie waarbij het ontwerp op de juiste manier gepresenteerd wordt en die tot gevolg heeft dat 
de meerwaarde voor de opdrachtgever duidelijk is, zodat de opdrachtgever de media-uiting goedkeurt 
en/of goed geïnformeerd is 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

Mondelinge, schriftelijke 
en aanschouwelijke 
presentatie  

… heeft een professionele presentatie gemaakt in de vorm van onder andere 
lay-outproeven en/ of visuals 

    

  

.. heeft geschikte software en presentatiemiddelen doeltreffend gebruikt     
… heeft de informatie aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd, en heeft 
daarbij geanticipeerd op mogelijke reacties van de opdrachtgever 

    

… heeft in het concept/ ontwerp gemaakte keuzes verantwoord met 
steekhoudende argumenten 

  

… heeft reacties en kritiek van de opdrachtgever aanvaard en gezien als 
suggesties voor verbetering 

    

 

 

Kerntaak 2 Realiseert de media-uiting 
g = goed, v = voldoende, o = onvoldoende 

2.1 Bereidt de realisatie voor 
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 Gewenst resultaat 

Een juiste voorbereiding van de realisatie van de media-uiting, zodat de bestanden voldoen aan de 
benodigde specificaties, bruikbaar en geschikt zijn voor de verdere verwerking, en die rechtmatig kunnen 
worden ingezet. 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

bruikbare bestanden (in 
het juiste 
bestandsformaat, juiste 
grootte en resolutie, 
i.o.m. auteursrecht en 
copyright) 

… heeft de benodigde materialen en bestanden geïnventariseerd en verzameld     

  

… heeft relevante software adequaat gebruikt     

… heeft er via heldere aanwijzingen voor gezorgd dat derden bestanden 
aanleveren in het juiste formaat en volgens de benodigde specificaties 

    

… heeft rechten gerespecteerd en toestemming voor gebruikt van materialen 
en bestanden (bijvoorbeeld tekst en beeld) geregeld 

    

… heeft beoordeeld of materialen en bestanden geschikt en technisch 
bruikbaar zijn 

    

… heeft waar nodig bestanden bewerkt en elementen aangepast aan de 
specifieke media-uiting 

  

      2.2 Begeleidt uitbesteding aan derden 
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Gewenst resultaat 

Derden weten wat er van hen wordt verlangd en de werkzaamheden worden conform afspraak 
uitgevoerd, zodat de uitbesteding voldoet aan de inhoud van de opdracht en technische vereisten. 

Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

instructies, specificaties, 
contracten, duidelijke 
afspraken 

… heeft een opdrachtnemer geselecteerd     

  

… heeft de opdracht geformuleerd en criteria opgesteld voor het proces en het 
resultaat van de uitbesteding 

    

… heeft derden een opdracht gegeven met heldere instructies     

… heeft de planning en begroting bewaakt tijdens de uitbesteding   

… heeft tussentijds en bij oplevering van het uitbestede werk het resultaat 
beoordeeld 
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      2.3  Maakt de media-uiting 
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Gewenst resultaat 

Een media-uiting die getuigt van vakdeskundigheid en die aansluit bij het ontwerp, zodat de media-uiting 
voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever en het te behalen kwaliteitsniveau. 

Op te leveren 
producten/ gewenst 
gedrag 

Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

drukklare of uploadbare 
(grafische) producten…  

… heeft tekst- en beeldelementen gemaakt en bewerkt, o.a. illustraties en 
foto’s (inclusief belichting) 

    

  

… heeft de in het ontwerp gekozen (vormgevings-)elementen toegepast, en 
vorm en inhoud op elkaar afgestemd 

  

… heeft kleurmanagement toegepast   

… heeft specificaties correct en volledig aangebracht   

… heeft de structuur verder uitgewerkt en hierin de elementen geplaatst   

… heeft interactiviteit toegepast en daarbij rekening gehouden met usability   

… heeft voor iedere bewerkingsstap de relevante software gebruikt, en deze 
vindingrijk ingezet 

  

… heeft een proefdruk gemaakt en de specificaties voor het te behalen 
kwaliteitsniveau gecontroleerd 

    

… heeft het bestand aangeleverd voor verdere productie of distributie/ 
uploading 

    

 

2.4 Levert de media-uiting op 
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De media-uiting is volgens de afspraken opgeleverd. 

Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

eindpresentatie; keurig 
en zorgvuldig 
opgeleverde producten 

… heeft geschikte presentatiemiddelen gekozen en zorgvuldig toegepast     

  

… heeft het product enthousiast en op aansprekende wijze gepresenteeerd     

… heeft de media-uiting keurig en zorgvuldig opgeleverd aan de opdrachtgever     

 … heeft indien gewenst informatie gegeven over voordelen, opties en 
mogelijkheden van het product 
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2.5 Houdt het archief bij 
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Gewenst resultaat 

Een goed functionerend (dat wil zeggen dat de bestanden op de juiste manier in het archief zijn 
opgeslagen), toegankelijk archief 
dat up-to-date is. 
Op te leveren producten Prestatie-indicatoren: de kandidaat... 

goed bijgehouden 
bestandsstructuur 

… heeft alle bestanden in het archief opgeslagen conform de geldende 
afspraken 

    

  

… heeft regelmatig back-ups gemaakt volgens gegeven richtlijnen     

… heeft tijdens zijn werk bestanden systematisch opgeslagen     

 … heeft bestanden gecontroleerd en ervoor gezorgd dat ze voldoen aan de 
specificaties 

    

 … heeft het gemeld als het archief niet meer voldeed     

 … heeft zorgvuldig en systematisch gewerkt     

 

Naam en handtekening externe beoordelaar:    
     
     
Naam en handtekening Ma- beoordelaar:     
     
 
Datum: 
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Je naam:

Feedback van klasgenoten noem je ‘peerfeedback’. 

Geven van Peerfeedback
- Hoe geef je nu peerfeedback aan klasgenoten?
- Waarop geef je precies peerfeedback? 
 - is dat vormgeving?
 - is dat techniek?
 - is dat het proces?
 - lees je dan bijvoorbeeld tekst en beeld of scannen je het materiaal?
- Noem een voorbeeld van hoe je peerfeedback hebt gegeven?
- Hoe voelt het geven van feedback?

Ontvangen van peerfeedback
- Wanneer is peerfeedback voor jouw bruikbaar? 
-  Kun je een voorbeeld noemen waarbij je na aanleiding van peerfeedback je werk hebt verbeterd?
- Hoe voelt het ontvangen van peerfeedback?

- Wanneer heb je voor het laatst iets met de feedback van een docent gedaan?
- Wat is het verschil tussen tussen de feedback van je docent en peerfeedback van je klasgenoot?
- Hoe komt dat?

Stellingen:
Peerfeedback is nodig voor mijn leerproces. 
Waar of niet waar? Onderbouw je mening in één zin. 

Peerfeedback helpt mij bij het kritisch kijken naar mijn eigen werk.
Waar of niet waar? Onderbouw je mening in één zin. 

Bedankt voor je bijdrage
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Twee	  keer	  een	  interview	  samen	  gebracht	  in	  één	  uitgeschreven	  verslag.	  
Interview	  is	  afgenomen	  op	  1	  december	  2014.	  Hierbij	  waren	  voor	  GV4C	  aanwezig:	  Jorik	  van	  Essen,	  Jari	  van	  
Huizen,	  Michelle	  de	  Leeuw,	  Julius	  Huitema,	  Julie	  van	  de	  Meiden,	  Merve	  Centikaya	  en	  voor	  GV4E:	  Elise	  
Gaarthuis,	  Michael	  Boelsz,	  Liz	  Bekker,	  Coen	  van	  Egdom,	  Mike	  Vos,	  Melissa	  van	  Doorn	  	  
	  
	  
Het	  geven	  van	  peerfeedback	  
Jeroen:	  Hoe	  geef	  je	  peerfeedback	  aan	  klasgenoten?	  
Julius:	  Vooral	  op	  een	  positieve	  manier.	  
Julie:	  Viet	  kwetsen	  en	  op	  een	  helpende	  en	  positieve	  manier.	  
Jari:	  Je	  begint	  wat	  je	  er	  mooi	  aan	  vindt	  en	  dan	  pas	  wat	  je	  er	  minder	  aan	  vindt.	  
Michelle:	  Eerst	  iets	  negatiefs	  en	  dan	  iets	  positiefs.	  
Julie:	  Je	  geeft	  vaak	  feedback	  aan	  personen	  waar	  je	  vaak	  mee	  zit	  en	  zo.	  
Elise:	  Ik	  geef	  eerst	  een	  positief	  punt	  en	  daarna	  een	  verbeter	  punt	  en	  daarna	  weer	  een	  punt	  dat	  goed	  is.	  	  
Melissa:	  We	  schrijven	  toch	  ook	  veel	  feedback	  aan	  elkaar.	  
Coen:	  Die	  blaadjes	  die	  u	  ons	  steeds	  geeft,	  zijn	  wel	  handig	  
Melissa:	  Op	  zich	  ook	  wel	  een	  mooie	  feedback	  dan	  kun	  je	  het	  ook	  terug	  lezen.	  
Coen:	  Normaal	  praat	  je	  misschien	  met	  elkaar	  en	  dan	  ben	  je	  de	  helft	  weer	  kwijt.	  
Melissa:	  Op	  stage	  kreeg	  ik	  feedback	  en	  tien	  minuten	  later	  ben	  ik	  het	  vergeten.	  
Op	  papier	  kun	  je	  het	  weer	  terug	  lezen.	  
Dat	  doen	  we	  ook	  met	  projecten	  als	  we	  feedback	  krijgen	  van	  de	  leraar	  dan	  schrijven	  we	  dat	  allemaal	  op	  
zodat	  we	  dat	  later	  kunnen	  verbeteren.	  Dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  een	  mooie	  vorm	  van	  feedback.	  
Jeroen:	  Dat	  doe	  je	  dan	  vanuit	  jezelf	  dat	  opschrijven?	  
Melissa	  en	  Elise:	  Ja.	  
Melissa:	  Er	  wordt	  wel	  gezegd	  dat	  je	  dat	  kunt	  doen,	  maar	  ik	  wil	  dat	  wel	  want	  het	  is	  handig.	  
Jeroen:	  Komt	  het	  voor	  dat	  je	  thuis	  zit	  en	  dat	  je	  denkt	  goh	  ik	  zit	  vast	  hoe	  moet	  ik	  hier	  verder	  mee?	  
Jari:	  Ja	  dan	  stuur	  je	  een	  fotootje.	  
Jari:	  Wij	  zitten	  in	  een	  groeps	  Whats-‐app	  en	  sturen	  elkaar	  fotootjes	  van	  projecten	  en	  vragen	  wat	  de	  ander	  
er	  van	  vindt.	  
Merve:	  Dat	  doen	  we	  ook	  met	  Skype.	  
Jeroen:	  Als	  jullie	  peerfeedback	  geven?	  Kijken	  jullie	  dan	  bij	  elkaar	  op	  het	  scherm?	  
Allen:	  Ja.	  
Liz:	  Ja,	  we	  zien	  vaak	  dingen	  van	  elkaar	  en	  geven	  peerfeedback,	  zo	  kan	  je	  je	  werk	  beter	  maken.	  
Jeroen:	  maak	  je	  daar	  notitie	  van?	  
Allen:	  Nee.	  
Elise:	  Omdat	  je	  het	  gelijk	  uitvoert.	  
Coen:	  Precies.	  
Mike:	  Als	  ik	  naast	  iemand	  zit	  dan	  kijk	  ik	  wel	  eens	  op	  iemand	  zijn	  schermpje.	  
	  
Jeroen:	  Waar	  geef	  je	  dan	  precies	  feedback	  op?	  Is	  dat	  alleen	  de	  vorm,	  techniek	  of	  hoe	  kom	  ik	  tot	  een	  
concept?	  Welke	  stappen	  moet	  ik	  doorlopen?	  Hoe	  kijk	  je	  als	  je	  feedback	  geeft,	  oppervlakkig	  of	  ook	  
heel	  diep?	  
Jorik:	  Vormgeving,	  techniek,	  het	  concept	  en	  de	  werkhouding.	  
Jari:	  Eerste	  van	  wat	  in	  je	  op	  komt,	  dan	  wat	  je	  mooi	  vindt.	  Technisch	  krijg	  je	  nauwelijks	  iets	  van	  elkaar	  mee.	  
Coen	  en	  Melissa:	  Meestal	  wel	  vormgeving.	  
Michael:	  Of	  iemand	  weet	  niet	  hoe	  je	  iets	  uitvoert,	  ze	  willen	  een	  bepaalde	  vorm	  hebben	  of	  een	  bepaald	  
effect.	  Dan	  vraag	  ik	  dat	  altijd	  aan	  Liz	  of	  Melissa.	  Want	  die	  weten	  veel	  van	  Photoshop.	  
Melissa:	  Ik	  weet	  niks	  van	  illustrator.	  
Liz:	  En	  ik	  weer	  andersom.	  
Elise:	  Maar	  dat	  is	  wel	  bij	  ons	  in	  de	  klas	  zo,	  iedereen	  heeft	  wel	  een	  eigen	  aspect	  waar	  die	  goed	  in	  is	  dat	  
rouleert.	  De	  een	  is	  goed	  in	  tekenen	  de	  ander	  in	  effecten	  of	  ideeën.	  Als	  klasgenoten	  met	  een	  probleem	  
zitten,	  nou	  ga	  dan	  naar	  die	  toe.	  	  
Melissa:	  In	  de	  vormgeving	  staat	  bijvoorbeeld	  een	  plaatje	  scheef,	  waarom	  staat	  dat	  scheef?	  Omdat	  dat	  bij	  
mijn	  concept	  hoort.	  Normaal	  zou	  ik	  zeggen	  zet	  hem	  maar	  recht.	  Omdat	  het	  expres	  scheef	  staat	  ga	  je	  kijken.	  
Melissa:	  Je	  gaat	  er	  wel	  dieper	  op	  in,	  mijn	  eerste	  reactie	  zou	  zijn	  waarom	  staat	  het	  scheef?	  Zet	  het	  recht	  
maar	  omdat	  het	  bij	  het	  concept	  hoort	  pas	  je	  je	  daar	  weer	  op	  aan.	  
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Jeroen:	  Hoe	  verwoord	  je	  de	  feedback	  dan?	  
Jari:	  Ziet	  er	  goed	  uit	  maar…	  
Julie:	  Zou	  je	  niet	  eens	  een	  ander	  kleurtje	  gebruiken	  en	  zou	  je	  de	  letters	  niet	  beter	  spatiëren?	  Het	  ligt	  ook	  in	  
welke	  fase	  je	  van	  het	  project	  zit.	  Tijdens	  een	  concept	  presentatie	  dan	  geeft	  iedereen	  zo	  zijn	  inbreng,	  bij	  een	  
ontwerp	  presentatie	  overleg	  je	  met	  welke	  programma’s	  je	  dat	  allemaal	  gaat	  maken.	  
Jari:	  Julie	  stuurde	  een	  foto	  via	  de	  Whats-‐app	  en	  ik	  vond	  het	  mooi.	  
Michelle:	  En	  ik	  zei	  nee	  het	  is	  niet	  mooi	  
Jari:	  Michelle	  had	  een	  logo	  gemaakt	  en	  kwam	  er	  niet	  helemaal.	  Daar	  heb	  ik	  naar	  gekeken	  en	  tekeningetjes	  
gemaakt	  en	  deze	  gestuurd	  hoe	  het	  anders	  kon.	  
Merve:	  Ja	  toen	  kreeg	  ik	  verander	  dat	  lettertype.	  
Michelle:	  We	  hebben	  nog	  een	  Whats-‐app	  groep	  met	  meer	  mensen,	  dat	  werkt	  niet	  dat	  zijn	  er	  teveel.	  
Jari:	  Zoveel	  smaken	  dat	  je	  niet	  meer	  weet	  welke	  kant	  je	  op	  moet.	  
Jeroen:	  Julius	  en	  Jorik	  hebben	  jullie	  ook	  zoiets?	  
Julius	  en	  Jorik	  schudden	  allebei	  nee.	  
Julie:	  Wel.	  
Julius:	  Ik	  vraag	  het	  aan	  mijn	  vader,	  hij	  is	  geen	  vormgever	  maar	  hij	  heeft	  er	  wel	  kijk	  op.	  
Jari:	  Bij	  	  een	  concept	  brainstorm	  ik	  met	  mijn	  ouders.	  
	  
Jeroen:	  Als	  je	  feedback	  geeft	  aan	  iemand	  anders	  krijg	  je	  daar	  nog	  een	  gevoel	  bij?	  
Merve:	  Hangt	  ervan	  af	  wat	  ze	  zeggen.	  
Jari:	  Hangt	  er	  van	  af	  wat	  je	  zelf	  vindt	  en	  iemand	  anders	  denkt	  daar	  anders	  over	  dan	  kun	  je	  dat	  wel	  
meenemen.	  
Mike:	  Het	  is	  sowieso	  leuk	  om	  het	  werk	  van	  anderen	  te	  zien.	  Je	  krijgt	  er	  ook	  een	  beter	  gevoel	  bij	  en	  
verwacht	  dat	  andere	  jouw	  ook	  helpen.	  Dus	  het	  is	  wel	  fijn	  en	  leuk	  om	  te	  doen.	  
Elise:	  Wat	  ik	  zelf	  heb	  gemerkt	  als	  je	  goed	  opbouwende	  kritiek	  kunt	  geven,	  dan	  zijn	  ze	  je	  dankbaar.	  Als	  het	  
wederzijds	  werkt	  krijg	  ik	  daar	  wel	  een	  goed	  gevoel	  van.	  
	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  is	  het	  om	  feedback	  te	  geven?	  
Jari:	  Als	  je	  peerfeedback	  geeft	  kun	  je	  die	  kennis	  ook	  voor	  je	  eigen	  werk	  gebruiken.	  
Jorik:	  Eerst	  verlagen	  naar	  de	  kwaliteiten	  van	  je	  klasgenoot,	  om	  bruikbare	  peerfeedback	  te	  geven.	  Bij	  te	  
moeilijke	  peerfeedback	  kunnen	  ze	  er	  niets	  mee.	  Je	  moet	  peerfeedback	  versimpelen	  en	  beknopt	  vertellen.	  
Jari:	  Het	  kan	  ook	  beter	  werk	  zijn	  dat	  juist	  een	  niveau	  hoger	  is.	  
Jorik:	  Dan	  moet	  je	  beter	  je	  best	  doen	  en	  het	  zo	  hoog	  mogelijk	  grijpen.	  Je	  moet	  dan	  voornamelijk	  echt	  je	  
mening	  gaan	  geven	  over	  je	  smaak	  en	  ik	  denk	  dat	  je	  daar	  wel	  ver	  mee	  kan	  komen.	  Iedereen	  heeft	  wel	  
smaak	  dus	  daar	  zit	  niet	  zo’n	  enorm	  hoog	  niveau	  aan	  vast.	  
Julie:	  Als	  iemand	  mij	  vraagt	  om	  mijn	  mening	  dan	  ga	  ik	  er	  helemaal	  in	  op.	  Ik	  ben	  eigenlijk	  iemand	  zijn	  werk	  
aan	  het	  maken.	  
Jari:	  Als	  ik	  iets	  echt	  heel	  lelijk	  vind	  dan	  ga	  ik	  dat	  niet	  echt	  zeggen,	  ik	  probeer	  het	  wel	  ‘gentle’	  te	  brengen.	  
Coen:	  Peerfeedback	  geeft	  een	  goed	  gevoel	  als	  het	  bij	  anderen	  ook	  lukt	  en	  het	  is	  gewoon	  leuk	  om	  iemand	  te	  
helpen.	  Je	  verwacht	  van	  degene	  die	  jij	  geholpen	  hebt,	  ook	  de	  tijd	  neemt	  om	  jouw	  te	  helpen.	  
Melissa:	  Het	  geeft	  je	  een	  gevoel	  van	  zelf	  waarde	  als	  iemand	  jouw	  feedback	  wilt	  horen.	  
Michael:	  Ik	  vind	  kritiek	  geven	  op	  een	  klasgenoot	  die	  ik	  goed	  ken	  lastig.	  Als	  het	  om	  vormgeving	  gaat,	  is	  de	  
leraar	  directer	  dan	  een	  leerling.	  
Elise:	  Je	  kunt	  dan	  zeggen:	  ik	  vind	  persoonlijk	  dat	  in	  plaats	  van	  je	  moet	  het	  anders	  doen.	  
Melissa:	  Feedback	  van	  docenten	  is	  kritiek	  die	  je	  afbrandt	  van	  wat	  je	  niet	  goed	  doet,	  met	  klasgenoten	  is	  het	  	  
dat	  vind	  ik	  heel	  mooi	  maar,	  je	  kan	  het	  misschien	  beter	  zo	  doen.	  Dat	  vind	  ik	  een	  fijnere	  manier	  dan	  dat	  
moet	  anders.	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  gebeurt	  dat	  veelal	  bij	  docenten?	  
Elise:	  Ze	  zijn	  wat	  directer.	  
Melissa:	  Ik	  heb	  geen	  moeite	  om	  voor	  mijn	  klasgenoten	  te	  presenteren,	  maar	  voor	  de	  leraren	  is	  het	  een	  
stuk	  spannender.	  	  
Elise:	  Soms	  hoor	  je	  pas	  naderhand	  dat	  ze	  het	  wel	  goed	  vinden.	  
Melissa:	  Juist	  omdat	  je	  met	  leerlingen	  op	  het	  zelfde	  level	  zit,	  voelt	  dat	  fijner	  en	  krijg	  je	  eerlijk	  antwoord.	  
Elise:	  Wij	  zitten	  met	  veel	  mensen	  in	  een	  klas	  waarbij	  je	  durft	  opbouwende	  kritiek	  te	  geven.	  De	  sfeer	  van	  de	  
groep	  bepaalt	  of	  jij	  feedback	  kan	  en	  wilt	  geven.	  Bij	  sommige	  denk	  je	  waarom	  zou	  ik	  in	  godsnaam	  feedback	  
aan	  die	  persoon	  geven.	  	  
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Mike:	  We	  zitten	  wel	  in	  een	  gemotiveerde	  klas.	  
Elise:	  Die	  leerlingen	  die	  minder	  gemotiveerd	  zijn	  die	  krijgen	  die	  aandacht	  niet.	  	  
	  
Het	  ontvangen	  van	  feedback	  
Jeroen:	  Nu	  ben	  ik	  nieuwsgierig	  wanneer	  is	  de	  feedback	  bruikbaar	  voor	  jou?	  
Julius:	  Feedback	  zou	  wel	  onderbouwd	  moeten	  zijn,	  niet	  puur	  een	  mening.	  Je	  moet	  wel	  een	  beetje	  kunnen	  
doen	  alsof	  je	  die	  doelgroep	  bent.	  Waarom	  zou	  die	  doelgroep	  het	  leuk	  vinden?	  
Julie:	  Je	  moet	  openstaan	  voor	  feedback	  om	  deze	  te	  gebruiken.	  Soms	  zit	  je	  helemaal	  vast	  en	  dan	  heb	  je	  
feedback	  nodig	  
Bij	  het	  schetsen	  dan	  zit	  je	  er	  niet	  echt	  op	  te	  wachten.	  Ik	  moet	  wel	  feedback	  nodig	  hebben	  en	  dan	  vraag	  ik	  
er	  wel	  om.	  
Jari:	  Het	  moet	  inderdaad	  wel	  op	  een	  realistisch	  moment	  zijn.	  	  
Jari:	  Ik	  vind	  het	  fijn	  als	  ik	  aan	  iemand	  feedback	  vraag,	  als	  ik	  helemaal	  vast	  zit.	  Liever	  geen	  ongevraagde	  
feedback.	  
Julie:	  Ja	  dan	  moet	  je	  me	  met	  rust	  laten,	  geen	  ongevraagde	  feedback.	  
Merve:	  Ja	  feedback	  vraag	  ik	  aan	  Julie.	  
Liz:	  Wanneer	  ik	  mijn	  werk	  kan	  verbeteren	  of	  beter	  wordt.	  
Coen:	  Als	  je	  vast	  loopt.	  
Elise:	  Het	  ligt	  er	  aan	  van	  wie	  de	  feedback	  komt.	  
Liz:	  Opbouwende	  kritiek.	  
Mike:	  Het	  gebeurt	  wel	  dat	  ik	  echt	  vast	  loop	  en	  dan	  ga	  ik	  de	  hele	  tijd	  op	  dat	  kleine	  stukje	  verder	  en	  als	  ik	  
het	  dan	  aan	  iemand	  anders	  vraag	  die	  bekijkt	  het	  dan	  weer	  het	  hele	  schetsvel,	  dan	  ga	  je	  een	  hele	  andere	  
kant	  op.	  
Coen:	  Dat	  zag	  je	  toch	  bij	  jou	  met	  je	  cover	  Michael?	  We	  waren	  er	  1	  minuut	  over	  aan	  het	  praten	  en	  nu	  heeft	  
hij	  zijn	  cover	  af,	  ja	  zo	  makkelijk	  kan	  het	  soms	  gaan.	  
Michael:	  Ja	  ik	  zat	  te	  klooien	  en	  nu	  heb	  ik	  het	  effe	  gevraagd	  en	  na	  1	  minuut	  zit	  die	  in	  elkaar.	  
Melissa:	  Soms	  zit	  je	  helemaal	  vast	  en	  doordat	  iemand	  anders	  even	  heel	  anders	  denkt	  dan	  jij,	  is	  het	  heel	  
bruikbaar.	  
Jeroen:	  Jullie	  hebben	  jullie	  vaste	  feedback	  maatjes	  gevonden?	  
Allen:	  Jaha	  wijzend	  naar	  elkaar.	  
Jorik:	  Ik	  heb	  het	  liefst	  bruikbare	  feedback	  van	  iemand	  uit	  het	  vak.	  
Jari:	  Ik	  denk	  dat	  jezelf	  wel	  gaat	  filteren	  in	  de	  feedback	  waar	  je	  wel	  of	  niet	  iets	  aan	  hebt.	  
	  
Jeroen:	  Kun	  je	  een	  voorbeeld	  noemen	  van	  feedback	  waar	  je	  iets	  meegedaan	  hebt?	  
Merve:	  Ja,	  mijn	  spread	  was	  saai,	  Michelle	  zei	  dat	  ik	  nieuwe	  foto’s	  moest	  maken	  en	  anders	  vormgeven.	  
Jeroen:	  Heeft	  Michelle	  nog	  suggesties	  gedaan?	  
Merve:	  Nee	  dat	  niet.	  
Michelle:	  Het	  moet	  anders...	  
Merve:	  Ze	  heeft	  me	  wel	  geholpen	  met	  het	  logo,	  van	  je	  kan	  het	  zo	  of	  zo	  doen.	  
Jeroen:	  Dat	  gebeurt	  anders	  om	  ook?	  
Merve:	  Ja.	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  voelt	  het	  als	  je	  feedback	  krijgt?	  
Jari:	  Als	  je	  vast	  zit,	  is	  het	  fijn.	  
Julie:	  Het	  kan	  ook	  vrij	  irritant	  zijn,	  als	  je	  ergens	  heel	  erg	  trots	  op	  bent	  en	  het	  ziet	  er	  goed	  uit	  dat	  iemand	  
anders	  zegt	  nou	  ik	  vind	  het	  niks.	  Dat	  kan	  wel	  eens	  hard	  overkomen.	  Het	  kan	  heel	  positief	  zijn	  maar	  het	  kan	  
ook	  erg	  pijn	  doen.	  
Michelle:	  Ik	  hou	  van	  feedback,	  het	  komt	  nooit	  hard	  aan.	  Ik	  neem	  het	  in	  mij	  op	  en	  zie	  het	  niet	  als	  een	  
belediging.	  
Elise:	  Als	  je	  het	  op	  een	  afbranderige	  manier	  ontvangt,	  dan	  ga	  je	  gelijk	  af.	  
Coen:	  Of	  als	  je	  er	  eigenlijk	  helemaal	  niets	  aan	  hebt.	  
Mike:	  Ja	  dat	  vooral.	  
Elise:	  Of	  als	  het	  niet	  onderbouwd	  is.	  
Jeroen:	  Kun	  je	  een	  voorbeeld	  noemen	  wanneer	  het	  niet	  onderbouwd	  is?	  
Elise:	  Je	  gebruikt	  een	  bepaald	  lettertype	  en	  een	  ander	  vindt	  dat	  het	  anders	  moet	  en	  je	  vraagt	  waarom	  ja	  ik	  
vind	  het	  mooi...ja	  wat	  heb	  je	  daar	  aan.	  
Melissa:	  Je	  hebt	  bijvoorbeeld	  een	  heel	  strak	  modern	  lettertype,	  waarom	  doe	  je	  het	  niet	  klassiek,	  het	  hoort	  
bij	  mijn	  concept,	  ja	  maar	  ik	  vind	  het	  een	  lelijk	  lettertype.	  Ja	  dan	  hoef	  ik	  je	  feedback	  ook	  niet.	  
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Mike:	  Op	  mijn	  werk	  had	  ik	  een	  advertentie	  gemaakt	  en	  die	  liet	  ik	  aan	  Peter	  (docent)	  zien	  en	  vroeg	  wat	  
vind	  je	  er	  van.	  Toen	  schoof	  die	  hem	  gelijk	  weer	  weg.	  Daar	  moet	  je	  niet	  trots	  op	  zijn	  (zei	  Peter)	  Toen	  vroeg	  
ik	  later	  nog,	  maar	  waarom	  niet?	  Je	  hebt	  gewoon	  de	  opdracht	  goed	  gedaan,	  maar	  je	  ziet	  niet	  je	  eigen	  stijl.	  Ja	  
op	  die	  manier	  brengt	  hij	  dat	  gewoon.	  Op	  zich	  was	  het	  dus	  gewoon	  een	  goede	  advertentie	  alleen	  zegt	  hij	  dat	  
dan	  niet.	  
Elise:	  Dat	  hoor	  je	  weer	  naderhand.	  
Mike:	  Zo	  had	  ik	  ook	  een	  flyer	  gemaakt	  voor	  een	  opdracht,	  toen	  zei	  Peter	  dat	  is	  nog	  niet	  eerstejaars	  
waardig	  en	  van	  dat	  soort	  dingen.	  Ja	  dat	  zegt	  hij	  dan	  en	  verder	  niets.	  
Elise:	  Hij	  bedoelt	  het	  dan	  niet	  zo	  rot,	  maar	  het	  komt	  wel	  rot	  over	  op	  iemand.	  Zeker	  als	  je	  er	  zoveel	  tijd	  aan	  
hebt	  besteed	  en	  het	  is	  één	  van	  de	  eerste	  projecten.	  Ja	  je	  wilt	  wel	  graag	  goedkeuring	  krijgen	  van	  een	  docent	  
en	  als	  je	  dan	  zo	  iets	  te	  horen	  krijgt	  dan	  valt	  het	  wel	  eens	  verkeerd.	  
Liz:	  Het	  voelt	  gewoon	  naar.	  
Melissa:	  Ik	  zou	  niet	  snel	  nog	  een	  keer	  naar	  iemand	  gaan	  die	  heel	  kritisch	  is	  op	  mij	  dan	  iemand	  die	  positief	  
en	  onderbouwend	  en	  ondersteunend	  feedback	  geeft.	  Ik	  denk	  dat	  het	  ook	  wel	  eens	  aan	  je	  zelf	  ligt.	  
Mike:	  Ik	  heb	  het	  liefst	  zoveel	  mogelijk	  kritiek,	  maar	  dan	  moet	  het	  niet	  persoonlijk	  zijn.	  
Melissa:	  Het	  moet	  wel	  in	  balans	  zijn.	  
Elise:	  Op	  een	  positieve	  manier	  gebracht.	  
Mike:	  Ik	  hoor	  wel	  graag	  als	  ik	  iets	  niet	  goed	  doe.	  
Melissa:	  Als	  iemand	  zegt	  ik	  vind	  het	  heel	  lelijk,	  ik	  zou	  het	  misschien	  zo	  kunnen	  doen.	  Dat	  komt	  heel	  anders	  
aan	  dan	  het	  is	  heel	  lelijk	  je	  moet	  het	  zo	  doen.	  
Melissa:	  Iemand	  had	  voor	  een	  presentatie	  iets	  gemaakt	  en	  wij	  zaten	  ook	  van	  god	  hoe	  moet	  je	  dit	  nou	  gaan	  
beoordelen	  het	  is	  gewoon	  niks.	  Als	  je	  dan	  hoort	  dat	  hij	  er	  maar	  5	  minuten	  aan	  heeft	  gewerkt.	  Het	  ligt	  wel	  
aan	  het	  totaal	  plaatje	  van	  hoe	  je	  feedback	  moet	  geven.	  
	  
Jeroen:	  Wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  feedback	  van	  docenten	  en	  klasgenoten?	  
Jari:	  Ik	  had	  spreads	  gemaakt	  en	  een	  app	  voor	  mijn	  doelgroep	  van	  low-‐budget	  reizigers.	  Ik	  dacht	  omdat	  
deze	  doelgroep	  niet	  zoveel	  geld	  had	  dat	  het	  er	  goedkoop	  en	  simpel	  uit	  moest	  zien.	  Uiteindelijk	  kwam	  het	  
er	  op	  neer	  dat	  het	  wat	  minder	  netjes	  en	  wat	  ruiger	  moest.	  Het	  is	  fijn	  dat	  je	  die	  feedback	  krijgt	  het	  is	  alleen	  
lastig	  dat	  je	  nog	  maar	  een	  week	  hebt..	  	  
Jari:	  Nou	  ja,	  ik	  vind	  feedback	  wel	  heel	  fijn	  je	  leert	  er	  veel	  van,	  maar	  het	  moet	  wel	  realistisch	  zijn.	  Als	  je	  al	  
vrij	  ver	  bent	  en	  je	  krijgt	  dan	  nog	  feedback	  dat	  het	  helemaal	  anders	  moet,	  dan	  is	  dat	  niet	  realistisch	  en	  
haalbaar.	  
Michelle:	  Ik	  heb	  niet	  heel	  goede	  feedback	  gehad.	  Ik	  heb	  wel	  gehoord	  dat	  ik	  iets	  moet	  veranderen	  aan	  mijn	  
app	  maar	  niet	  over	  de	  vormgeving	  en	  dat	  vind	  ik	  wel	  jammer.	  
Merve:	  Het	  verschil	  is	  dat	  de	  docent	  je	  gaat	  beoordelen	  en	  een	  klasgenoot	  niet,	  dus	  verander	  je	  het	  toch	  
iets	  zoals	  de	  docent	  het	  graag	  ziet.	  
Julie:	  Iets	  van	  een	  docent	  dringt	  dieper	  door.	  	  
Jari:	  Een	  klasgenoot	  geeft	  aan	  wat	  hij	  persoonlijk	  mooi	  vindt,	  een	  docent	  vanuit	  de	  doelgroep.	  	  
	  
Jeroen:	  Zit	  er	  nog	  verschil	  in	  de	  vorm	  van	  de	  gegeven	  feedback	  tussen	  student	  en	  docent?	  
Jari:	  Docent	  is	  officiëler	  
Julie:	  Ja,	  vaker	  recht	  voor	  zijn	  raap.	  Bij	  klasgenoten	  is	  het	  meer	  onzekerder	  omdat	  je	  zoekende	  bent.	  
Jorik:	  De	  docent	  bekijkt	  het	  van	  meerdere	  kanten,	  beetje	  marketing	  beetje	  concept	  dan	  kom	  je	  er	  achter	  of	  
iets	  beter	  kan.	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  zou	  dat	  komen	  dat	  dat	  verschil	  er	  is?	  
Jari:	  Leerlingen	  vinden	  het	  belangrijk	  hoe	  je	  iets	  zegt,	  je	  wilt	  elkaar	  toch	  te	  vriend	  houden	  en	  ik	  denk	  dat	  
docenten	  recht	  voor	  zijn	  raap	  zijn.	  
Juli:	  Een	  medeleerling	  beoordeeld	  vooral	  uit	  smaak,	  de	  docent	  laten	  zich	  minder	  beïnvloeden	  dan	  een	  
leerling.	  
Jorik:	  Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  als	  ik	  iemand	  anders	  aan	  het	  beoordelen	  ben,	  dat	  ik	  met	  mijn	  hoofd	  nog	  bij	  
mijn	  eigen	  werk	  zit.	  Als	  ik	  aan	  het	  vormgeven	  ben	  en	  ik	  kijk	  dan	  bij	  een	  klasgenoot	  dan	  moet	  ik	  in	  de	  huid	  
van	  een	  klasgenoot	  en	  doelgroep	  duiken.	  Leraren	  zijn	  op	  dat	  moment	  niet	  echt	  aan	  het	  vormgeven	  maar	  
meer	  aan	  het	  observeren.	  
Coen:	  De	  docent	  is	  strenger	  en	  negatiever.	  Dat	  ze	  veel	  dingen	  goed	  vinden	  wordt	  minder	  gezegd.	  Bij	  
klasgenoten	  is	  dat	  andersom.	  
Elise:	  Misschien	  is	  het	  de	  generatie	  of	  zo.	  
Michael:	  Studenten	  zijn	  allemaal	  met	  hetzelfde	  bezig.	  
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Coen:	  het	  is	  misschien	  beter	  dat	  wij	  met	  elkaar	  praten	  omdat	  wij	  liever	  zijn	  voor	  elkaar.	  Docenten	  zijn	  
diegene	  die	  een	  beetje	  moeten	  optreden	  af	  en	  toe.	  
Mike:	  Als	  de	  docent	  het	  heel	  voorzichtig	  brengt,	  denk	  ik	  dat	  het	  niet	  overkomt.	  
Elise:	  Als	  je	  een	  klas	  hebt	  met	  32	  leerlingen	  die	  allemaal	  moeten	  presenteren	  en	  je	  dan	  eerst	  alle	  positieve	  
en	  daarna	  alle	  negatieve	  punten	  moet	  noemen,	  dat	  kost	  gewoon	  teveel	  tijd	  en	  die	  tijd	  is	  er	  niet.	  
Elise:	  Ik	  heb	  Peter	  apart	  gesproken	  en	  dat	  was	  rustiger.	  Hij	  hoefde	  geen	  les	  te	  geven,	  dan	  praat	  je	  al	  anders	  
dan	  zit	  de	  druk	  er	  niet	  op.	  	  
Michael:	  We	  hebben	  maar	  10	  minuten	  per	  week	  feedback	  van	  de	  docent.	  
	  
	  
Stellingen	  
Peerfeedback	  is	  nodig	  voor	  mijn	  leerproces:	  
Jorik:	  Waar,	  omdat	  je	  werk	  van	  meerdere	  kanten	  wordt	  bekeken	  en	  daardoor	  word	  je	  product	  beter	  
Jari:	  Waar,	  het	  is	  erg	  leerzaam	  voor	  je	  werkproces.	  
Michelle:	  Waar,	  door	  zelf	  ook	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  te	  krijgen	  vang	  je	  al	  zo	  veel	  meer	  kennis.	  
Julius:	  Ja,	  ik	  ben	  van	  mening	  dat	  je	  zonder	  peerfeedback	  niet	  verder	  kunt	  komen,	  omdat	  je	  stil	  blijft	  staan	  
in	  je	  leerproces.	  
Julie:	  Waar,	  het	  is	  nodig	  om	  jouw	  werk	  vanuit	  een	  ander	  oogpunt	  en	  vanuit	  een	  andere	  smaak	  te	  laten	  
beoordelen/zien.	  
Merve:	  Waar,	  want	  hij/zij	  kijkt	  er	  anders	  naar.	  
Mike:	  Waar,	  een	  leraar	  stuurt	  je	  echt	  één	  richting	  op,	  terwijl	  leerlingen	  je	  helpen	  te	  verbeteren	  en	  het	  dus	  
niet	  gelijk	  omgooien.	  
Coen:	  Waar,	  zo	  word	  je	  werk	  beter	  en	  kijk	  je	  kritisch	  naar	  je	  werk.	  
Liz:	  Waar,	  want	  het	  versterkt	  mijn	  werk	  en	  verbeterd	  het.	  
Elise:	  Waar,	  want	  wanneer	  je	  zelf	  feedback	  op	  de	  goede	  manier	  kan	  geven	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  je	  meer	  
mensen	  kan	  helpen	  omdat	  ze	  jou	  mening	  op	  prijs	  stellen	  en	  hierdoor	  kan	  je	  zelf	  ook	  weer	  goede	  feedback	  
krijgen.	  
Melissa:	  Waar,	  je	  leert	  anders	  naar	  je	  werk	  kijken.	  
	  
Peerfeedback	  helpt	  mij	  bij	  het	  kritisch	  kijken	  naar	  mijn	  eigen	  werk.	  
Jorik:	  Waar,	  je	  kijkt	  terug	  op	  de	  criteria	  en	  kan	  dit	  gebruiken	  voor	  je	  eigen	  werk.	  
Jari:	  Waar,	  als	  je	  peerfeedback	  geeft	  kan	  je	  dit	  ook	  in	  je	  eigen	  werk	  plaatsen.	  
Michelle:	  Waar,	  het	  helpt	  je	  meerdere	  perspectieven	  te	  zien,	  dit	  helpt	  je	  tussen	  door	  al	  te	  reflecteren	  op	  
wat	  je	  maakt.	  
Julius:	  Bij	  het	  krijgen	  wel,	  omdat	  het	  over	  je	  eigen	  werk	  gaat,	  maar	  bij	  het	  geven	  ben	  ik	  bezig	  met	  
andermans	  werk.	  
Julie:	  Waar,	  wanneer	  je	  goed	  peerfeedback	  kunt	  geven	  kun	  je	  ook	  kritischer	  naar	  je	  eigen	  werk	  kijken.	  
Merve:	  Waar,	  zo	  kijk	  je	  naar	  de	  punten	  waar	  je	  feedback	  op	  hebt	  gekregen	  en	  daar	  let	  je	  op	  en	  je	  kijkt	  of	  je	  
het	  kunt	  gebruiken.	  
Mike:	  Niet	  waar,	  ik	  vind	  als	  leraren	  streng	  zijn,	  dat	  een	  betere	  indruk	  op	  mij	  maakt.	  
Coen:	  Waar,	  omdat	  anderen	  heel	  anders	  er	  naar	  kijken	  en	  kunnen	  zeggen	  wat	  ze	  er	  van	  vinden.	  
Liz:	  Waar,	  want	  ik	  zie	  dingen	  die	  ik	  eerst	  niet	  zag	  en	  zet	  je	  op	  een	  andere	  manier	  aan	  het	  denken.	  
Elise:	  Waar,	  als	  het	  goed	  en	  opbouwend	  wordt	  gegeven.	  
Melissa:	  Waar,	  je	  gaat	  strenger	  naar	  je	  zelf	  kijken	  door	  de	  “look”	  van	  andere	  te	  luisteren	  en	  observeren.	  
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Lesvoorbereiding  

Naam docent: Jeroen Meisner Lesbrief 1, bij Les 1 

School: Mediacollege Amsterdam Datum lesuitvoering: 14 januari 2014 

Klas: GV4, 32 studenten Duur van de les: 2 uur 

Inhoud van de les: fases van Peerfeedback Aan de orde kan komen: onderwerp, globale omschrijving 
van de stof, methode, werkwijze, grootte van de klas. 

Ik maak deze les studenten bewust van de verschillende fases van feedback en peerfeedback. 
Ik gebruik hiervoor een power-point beeld waar de verschillende fases staan afgebeeld (met beeld) 
 
Aan het einde van de les wil ik feedback op de door mij gegeven les. 

Doelstellingen  Concreet (in waarneembaar leerlinggedrag, b.v. 
opschrijven, noemen, uitrekenen, tekenen, etc.) 
Beheersingsniveau’s (let op juist gebruik van 
werkwoorden: weten, inzien, toepassen, integreren) 

 
- Student ontdekt verschillende fases van peerfeedback 
- Student wordt zich bewust van de waarde van peerfeedback 
- Student wordt zich bewust van zijn eigen en ontvangen peerfeedback 
- Student wordt zich bewust van hoe hij feedback geeft en hoe het anders kan 
- Student weet het verschil tussen een compliment, kritiek een constructieve feedback. 
- Student krijgt inzicht dat hij feedback geeft op het werk of proces en niet op de persoon (klasgenoot) 
 
- Studenten maken een film van de fase van feedback om deze te laten zien in de klas. 
- Studenten krijgen allemaal een andere peerfeedback-fase om te laten zien 
- ik kom kijken hoe jullie het proces van het filmpje maken bekijken 
- uitslag van de goed antwoorden noteren 
Ben nu een maand bezig met peerfeedback, kun je aan een klasgenoot merken dat hij daar kennis van heeft en anders reageert. Kun je 
merken dat je aan een klasgenoot ander feedback gaat geven. Merk je dat ik het onderwerp heb geïntroduceerd. 
 

Beginsituatie  Klas, niveau, aantal leerlingen, apparatuur, etc. 
Voorkennis/vaardigheden/houdingen  

De student zit midden in het project het magazine 
De student heeft de druk van een deadline van GV 
 
Van uit eerdere onderzoeken heb ik gelezen dat het moeite gaat kosten om de studenten gemotiveerd te krijgen en te houden voor deze 
les. 
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Lesfasering 
(tijd:   ±  120 min) 

Leeractiviteiten 
(zie doelformulering en wat doet de leerling tijdens 
de les) 

Leerkracht activiteiten 
(Didactische werkvormen) 

Introductie:  (± 10 min) 
- onderwerp 
- lijn van de les 
- doelen 
- nut 
 
 
 
 

Student heeft de laptop gesloten. 
 
 

• Ik open de les en vraag de aandacht van ll 
• ik neem de absenties op. 
• Vertel ik dat ik speciaal in deze klas het ga 
hebben over peerfeedback. 

Verwerving:  (± 10 min) 
Aanbrengen van kennis en 
vaardigheden d.m.v. bepaalde 
didactische werkvormen, b.v. 
uitleggen, demonstreren, 
onderwijsleergesprek 
 
 
 

Student kijkt en luistert naar wat ik vertel 
 
 
Studenten vormen groepjes van 5 personen. 
Studenten krijgen een briefje met daarop de fase 
van peerfeedback. 
 
 
 
 

Ik vraag of iemand iets kan vertellen over 
peerfeedback op school. Hoe ervaren zij dat 
waar kennen zij het van 
 
Zij krijgen van mij de 5 fases van 
peerfeedback. 
Ik leg de verschillen uit. 
 
Studenten krijgen willekeurig per 5 studenten 
de taak een kortfilmpje te maken over 1 fase 
van het geven van peerfeedback.  

Verwerking: (± 30 min) 
Leerlingen gaan oefenen met de 
verworven kennis en 
vaardigheden 
 
 

Studenten zijn groepsgewijs aan het werk met de 
opdrachten. 
Zij maken binnen 30 minuten een filmpje tussen de 
30 seconden en max 1 minuut, met hun telefoon of 
camera. 
Dat kan ik de klas zijn maar dat mag ook elders 
binnen de school. 
Studenten plaatsen filmpjes op you-tube kanaal of 
iets anders zodat het afspeelbaar is via de beamer. 
 
 

Studenten gaan ik groepje uiteen om zich voor 
te bereiden 
 
Ik loop rond en informeer hoe het gaat. 
Ik let erop dat er gewerkt wordt. 
 

Evaluatie:  (± 70 min) 
Controle of doelen bereikt zijn, 
eventueel samenvatten van de 
les en peilen wat de leerlingen er 
van vonden 
 
 

Per groep worden de filmpjes getoond. 
Studenten raden via hun mobiel welk filmpje welke 
feedback fase is. 
 
 

Ik heb een wedstrijdschema gemaakt in 
mentimeter. Alle studenten kunnen raden 
welk filmpje welke fase uitbeeld. 
 
Door het spel en de interactie laten de 
studenten elkaar zien dat de beginselen van 
de verschillende fases van peerfeedback 
begrepen zijn. 
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1 niet gradeerbaar, [het ziet er mooi uit]

2 gescand, [ergens zit een foutje]

3 gelezen, [op pagina 2 links onderin ontbreekt een punt]

4 begrepen, [je denkt ook mee in het concept]

5 analyse, [je geeft ook een verbetervoorstel dat past binnen het concept/gebruikte 
techniek en verklaard waarom dat zo is]
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JEROEN MEISNER

Peerfeedback/Checklist Kerntaak2

Project 3   GV4

Geef een introductie waardoor je klasgenoot die jou peerfeedback gaat geven, begrijpt welk 
product hij/zij te zien krijgt. (Welk product is het? Voor welke doelgroep is het gemaakt?)

Geef hieronder toelichting waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, zodat je klasgenoot en je 
docent de reden of achtergrond van je keuzes begrijpen. (bijvoorbeeld over een extra kleur of 
afwijkend formaat)

Dit project is van:

Feedback gegeven door:

Deze opdracht en  

peerfeedbackchecklist 

invullen en inleveren 

bij je docent

DEADLINE  

vrijdag 9 januari 2015

aan het einde van  

de dag 
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JEROEN MEISNER

 

Peerfeedback/Checklist Kerntaak2

Project 3  GV4

Voorbereiding 
Kerntaak 2.1

Controle 
Kerntaak 2.2

Technische 
kennis 
Kerntaak 2.3

Deze opdracht en  

peerfeedbackchecklist 

invullen en inleveren 

bij je docent

DEADLINE  

vrijdag 9 januari 2015

aan het einde van  

de dag 

* Zijn alleen van toepassing indien nodig

Ga verder 

op de  

achterzijde

Docent checklist  Student checklist
Aangetoond   niet aangetoond  Aangetoond  niet aangetoond
               Je hebt beoordeeld of de materialen en bestanden bruikbaar zijn. 
                Je hebt hebt de materialen die je gaat gebruiken verzameld in een 

map ‘aangeleverd’ en deze ingeleverd bij je pakketmap.
               Je hebt bestanden of elementen aangepast voor de media uiting.   

Aangetoond   niet aangetoond  Aangetoond  niet aangetoond
               Je hebt dit formulier zelf ingevuld met jouw bevindingen
                Je hebt een toelichting of opmerking over jouw ingeleverde werk 

genoteerd bij kerntaak 2.5.
                Je hebt met een ingestelde preflight je InDesign doc. gecontroleerd.

Aangetoond   niet aangetoond  Aangetoond  niet aangetoond
               Je hebt minimaal 3 alineastijlen toegepast.
                Je hebt tekenstijlen binnen alineastijlen (geneste stijl) toegepast.* 
                Je hebt de plattetekst op de basislijn vastgezet. 
               Je hebt gebruik gemaakt van zelf ingestelde tab’s en inspring.* 
                Je hebt de interlinie van de tekst bewust ingesteld.
               Je hebt de letter spatiering aangepast*
                Je tekstkaders in het plattetekst gedeelte zijn gekoppeld.
                Je woordafbrekingen zijn ingesteld op afbreken van min. 3 letters. 
                Je afbrekingen zijn ingesteld op max. 3 afbrekingen onder elkaar. 
               Je document bevat alleen CMYK kleuren.
               Je geplaatste beelden zijn proportioneel geschaald.
               Je koppelingen/links zijn intact.
               Je geplaatste beelden staan in de CMYK kleurmodus.
               Je geplaatste beelden zijn psd, tiff of ai opgeslagen.
               Je geplaatste beelden hebben een effectieve resolutie van 300ppi.
               Je geplaatste beelden zijn op kleur gecorrigeerd.

Beschrijf hier jouw feedback voor Kerntaak 2.3 aan je klasgenoot.
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Peerfeedback/Checklist Kerntaak2

Project 3  GV4

Communicatie 
overdracht 
Kerntaak 2.4

Aanlevering  
Kerntaak 2.5

Nu ben je klaar  

en geef je dit  

peerfeedbackpapier  

aan je klasgenoot  

zodat het project  

aangepast kan  

worden

Docent checklist  Student checklist
Aangetoond   niet aangetoond  Aangetoond  niet aangetoond
               Je digitale werk is op Vrijdag 9 januari 2015 einde dag ingeleverd. 
               Je hebt een gecertificeerde (c-)pdf aangeleverd.
               Je c-pdf bestaat uit losse pagina’s (geen spreads).
               Je c-pdf bevat snijlijnen.
               Je c-pdf heeft 3 mm afloop.
               Je c-pdf heeft een ISO coated v2 profiel.
                Je hebt je c-pdf gecontroleerd met o.a. ‘uitvoervoorbeeld’.

Aangetoond   niet aangetoond  Aangetoond  niet aangetoond
                Je naamgeving van je mappen en documenten is volgens afspraak  

GV4x_Voornaam_Achternaam_Project3
               Je hebt een pakket vanuit Indesign met een c-pdf ingeleverd. 

Beschrijf hier jouw feedback voor Kerntaak 2.4 en 2.5 aan je klasgenoot.
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JEROEN MEISNER

Peerfeedback/Checklist Kerntaak2

Project 3  GV4

Deze opdracht en  

peerfeedbackchecklist 

invullen en inleveren 

bij je docent

DEADLINE  

vrijdag 9 januari 2015

aan het einde van  

de dag 

Je hebt de na de peerfeedback misschien wel wijzigingen aangebracht.
Omschrijf  welke wijzigingen/aanpassingen je hebt aangebracht. n.a.v. de peerfeedback van je 
klasgenoot.
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Lesvoorbereiding  

Naam docent: Jeroen Meisner Lesbrief 1, bij Les 1 

School: Mediacollege Amsterdam Datum lesuitvoering: 2 februari 2015 

Klas: GV4, 32 studenten Duur van de les: 2 uur 

Inhoud van de les: Peerfeedback vormgeving Aan de orde kan komen: onderwerp, globale omschrijving 
van de stof, methode, werkwijze, grootte van de klas. 

Ik maak deze les studenten bewust van de verschillende fases van peerfeedback. 
Ik gebruik hiervoor 3 vragen feed up, feed back en feed forward 

1. Feed Up - Waar gaat de student naar toe? 
2. Feed Back - Wat heeft de student gedaan? 
3. Feed Forward - Wat is de volgende stap? 

 

Doelstellingen  Concreet (in waarneembaar leerlinggedrag, b.v. 
opschrijven, noemen, uitrekenen, tekenen, etc.) 
Beheersingsniveau’s (let op juist gebruik van 
werkwoorden: weten, inzien, toepassen, integreren) 

 
- Student wordt zich bewust van de drie verschillende stappen van peerfeedback 
- Student wordt zich bewust van de waarde van peerfeedback 
- Student wordt zich bewust van zijn eigen en ontvangen peerfeedback en dat hij deze kan toepassen in zijn eigen werk 
- Student wordt zich bewust van hoe hij feedback geeft en hoe het anders kan 
- Student krijgt inzicht dat hij feedback geeft op het taak-, proces-, zelfregulerend- of persoonlijk niveau. 
 
Student past de volgende drie vragen toe op een lopend project ‘Fuck Print’ 

- Waar gaat je klasgenoot naar toe? 
- Wat heeft je klasgenoot gedaan? 
- Wat is de volgende stap? 

Vervolgens kan de student de antwoorden onderverdelen in taak-, proces-, zelf-regulerend- of persoonlijk niveau 
 

 

Beginsituatie  Klas, niveau, aantal leerlingen, apparatuur, etc. 
Voorkennis/vaardigheden/houdingen  

De student heeft de druk van het halen van de deadline van Fuck Print 
 
Beginsituatie Jeroen 
Ik schrijf voor de les op het bord;  
wat de bedoeling is als je binnen komt 
een tijdsplanning en  
de leeractiviteit peerfeedback met de drie suggesties: feed up, feed back en feed forward. 
 
Ik heb neergelegd formulieren waarop de peerfeedback geschreven wordt 
Ik heb de klas onder verdeel in groepjes tafeltjes voor 4 studenten. 
Ik heb de namen van de studenten bij het tafel groepje gelegd. 
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Lesfasering 
(tijd:   ±  120 min) 

Leeractiviteiten 
(zie doelformulering en wat doet de leerling tijdens 
de les) 

Leerkracht activiteiten 
(Didactische werkvormen) 

Introductie:  (± 10 min) 
- onderwerp 
- lijn van de les 
- doelen 
- nut 

Student sluit zijn laptop.  
Ik haal met de studenten de voorkennis op van de 
afgelopen lessen peerfeedback 
Student bestudeert het bordgebruik 
Student leest het feedbackformulier dat ik op tafel 
heb gelegd. 
Student bedenkt peerfeedback vragen die de 
student kan stellen aan zijn klasgenoot 
 

• Ik open de les en vraag de aandacht van ll 
• Rondlopen en contact maken 
• ik neem de absenties op. 
• Vertel ik dat ik speciaal in deze klas het ga 
hebben over peerfeedback en laat de klas de 
afbeeldingen zien uit de vorige les en vraag 
welke fase daarbij hoort. (voorkennis ophalen) 
Nieuw zijn nu de drie fases feed up,feed back, 
en feed forward. 

Verwerving:  (± 10 min) 
Aanbrengen van kennis en 
vaardigheden d.m.v. bepaalde 
didactische werkvormen, b.v. 
uitleggen, demonstreren, 
onderwijsleergesprek 
 
 

Student kijkt en luistert naar wat ik vertel 
 
Studenten vormen groepjes van 4 personen. 
1 Met een vragen notulist  
2 Een antwoorden notulist 
3 Een presentator die zijn concept presenteert 
4 Een vragensteller 
(5 In geval dat het niet uitkomt Een observator) 
De studenten rouleren na 10 minuten na een 
seintje van mij 
Ik doe navraag door een student te laten vertellen 
welke rol hij heeft en wat hij moet doen. 

Ik laat de studenten vragen bedenken en 
stellen op een online platform dat via de 
beamer geprojecteerd wordt. Dan kunnen 
andere studenten deze vragen ook gebruiken. 
Zij krijgen van mij de 3 vragen die helpen 
deelvragen te bedenken: 

- Waar gaat je klasgenoot naar toe? 
- Wat heeft je klasgenoot gedaan? 
- Wat is de volgende stap? 

Ik leg de rollen uit (zie 4 rollen hiernaast) 
 

Verwerking: (± 50 min) 
Leerlingen gaan oefenen met de 
verworven kennis en 
vaardigheden 
 
 

Studenten zijn groepsgewijs aan het werk met de 
opdrachten. 
Studenten krijgen een briefje met daarop de drie 
vragen en de fase van feedback. 

- Waar gaat de student naar toe? Feed Up 
- Wat heeft de student gedaan? Feed Back 
- Wat is de volgende stap? Feed Forward 

Welke vragen kun je hierbij bedenken 
Iedere student krijgt in een ronde 10 minuten de tijd 
om de gestelde vragen te beantwoorden. 
Nadat iedereen zijn beurt heeft gehad en er is nog 
tijd dan gaat de student de antwoorden onder 
verdelen in  

1. taak- niveau 
2. proces- niveau 
3. zelf-regulerend-niveau  
4. persoonlijk niveau 

Studenten gaan ik groepje uiteen om de 
peerfeedback rondes bij elkaar toe te passen. 
Ik vraag om begrip voor de notulisten zodat zij 
de tijd hebben om te notuleren 
 
Ik loop rond en informeer hoe het gaat. 
Ik let erop dat er gewerkt wordt. 
 
Op de beamer staan de vragen die bedacht 
zijn door de klas. 
 
Ik geef iedere 10 minuten een stop signaal . 
Hoe gaat het? 
Is er een tip? 
en geef aan dat de studenten van rol moeten 
wisselen. 
 

Evaluatie:  (± 50 min) 
Controle of doelen bereikt zijn, 
eventueel samenvatten van de 
les en peilen wat de leerlingen er 
van vonden 
 

Per groep bespreek ik de notities en de uitkomsten. 
Daarna kunnen de studenten hun geschreven 
notities inleveren en hun ontvangen peerfeedback 
verwerken in hun project. 
 
Tijdens het afrondingsgesprek reageren de 
studenten op de door mij gestelde vragen. 
 

Per groep bespreek ik de notities en de 
uitkomsten. 
Wat ga je doen met de PFB 
Hoe ga je de PFB toepassen op je concept 
 
Ik neem de antwoorden op. 
 
Ik verwacht een betere samenwerking 
motivatie en beter werk. 
 
Heb je anders gewerkt dan in andere lessen 
waarbij je aan je project kunt werken? 
 
Ik ga jullie antwoorden inventariseren en kom 
volgende week terug met de resultaten. 
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Mijn groepje bestaat uit:

1. Naam van de vragennotulist: 

2. Naam van de antwoordennotulist: 

3. Naam van de feedbackgever: 

4. Naam van de presentator: 

Dit is ronde:  je hebt één formulier voor de vragen-notulist en één voor de antwoorden-notulist

Dit formulier is voor de vragen-notulist die de gestelde vragen nauwkeurig opschrijft: 
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Mijn groepje bestaat uit:

1. Naam van de vragennotulist: 

2. Naam van de antwoordennotulist: 

3. Naam van de feedbackgever: 

4. Naam van de presentator: 

Dit is ronde:  je hebt één formulier voor de vragen-notulist en één voor de antwoorden-notulist

Dit formulier is voor de antwoorden-notulist die de antwoorden nauwkeurig opschrijft: 
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Notities	  n.a.v.	  het	  lesbezoek	  van	  Emilie	  van	  de	  Raa	  (coach)	  aan	  de	  les	  van	  Jeroen	  Meisner	  
Op	  2	  februari	  2015	  aan	  klas	  GV4C	  10.45	  –	  11.30	  (les	  ging	  nog	  door)	  
	  
Jeroen	  begon	  zijn	  les	  met	  originele	  beelden	  waarmee	  hij	  situaties	  aanduidde	  waarin	  
feedback	  werd	  gegeven	  op	  verschillende	  manieren.	  De	  verschillen	  in	  gradaties	  kwamen	  in	  
beeld.	  Ik	  vond	  het	  erg	  origineel	  gedaan.	  Hij	  had	  daardoor	  veel	  aandacht	  van	  de	  groep.	  
Door	  vragen	  te	  stellen,	  wist	  hij	  de	  beelden	  te	  verbinden	  met	  hun	  voorkennis.	  
Zodra	  de	  studenten	  begrepen	  wat	  de	  opdracht	  was,	  begonnen	  ze	  enthousiast	  de	  rollen	  te	  
verdelen,	  zonder	  nog	  verdere	  instructie	  af	  te	  wachten.	  Het	  begin	  van	  deze	  les	  was	  super	  
dynamisch	  te	  noemen,	  ik	  heb	  zelden	  zoiets	  meegemaakt,	  het	  enthousiasme	  spatte	  er	  af.	  	  
Ik	  heb	  mezelf	  ingedeeld	  bij	  een	  groepje	  zodat	  ik	  deze	  groep	  vol	  maakte	  tot	  een	  groep	  van	  
vier	  personen.	  
	  
Ik	  notuleerde	  in	  de	  eerste	  ronde	  de	  vragen,	  iemand	  anders	  deed	  de	  antwoorden.	  Er	  
ontstonden	  bijzonder	  boeiende	  gesprekken.	  Ik	  verloor	  daardoor	  het	  zicht	  op	  het	  totaal,	  maar	  
het	  leek	  me	  goed	  om	  ook	  eens	  zo	  in	  detail	  mee	  te	  gaan	  met	  1	  groepje.	  
	  
Het	  viel	  mij	  op	  hoe	  hoog	  de	  kwaliteit	  was	  van	  de	  bijdrage	  en	  hoe	  gelijkwaardig	  de	  studenten	  
met	  elkaar	  om	  gingen.	  Het	  luisteren	  ging	  heel	  aandachtig.	  Ik	  maakte	  drie	  rolwisselingen	  mee.	  
De	  waarde	  van	  de	  opbrengst	  van	  het	  gesprek	  vond	  ik	  erg	  hoog.	  
De	  studenten	  gave	  aan	  hoe	  verhelderend	  het	  voor	  henzelf	  was	  om	  hardop	  te	  verwoorden	  
wat	  hun	  plan	  was	  wen	  hoe	  ze	  het	  uitvoerden.	  
Er	  werd	  nergens	  afbrekende	  kritiek	  gegeven.	  
	  
De	  rol	  van	  Jeroen	  was	  niet	  meer	  klassikaal.	  Hij	  kwam	  langs	  om	  per	  groepje	  nog	  verder	  bij	  te	  
sturen.	  De	  klas	  ging	  helemaal	  op	  eigen	  kracht	  door.	  
	  
Ik	  was	  erg	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  zelfwerkzaamheid	  van	  de	  klas	  en	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
feedback.	  Dit	  resultaat	  moet	  wel	  de	  uitkomst	  zijn	  van	  een	  inspanning	  op	  lange	  termijn.	  
	  
Ik	  wil	  Jeroen	  dan	  ook	  feliciteren	  met	  deze	  bereikte	  mijlpaal.	  
	  
Emilie	  van	  de	  Raa	  
	  
	  
	  
	  

70 - BIJLAGE  ONTDEK DE KENNIS TUSSEN DE STUDENTEN – 2015 – JEROEN MEISNER



11

Bijlage

Peerfeedback	  vragenlijst	  
	  

1. Helpen	  de	  peerfeedback	  oefeningen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  meer	  zelfvertrouwen?	  Zo	  ja	  leg	  uit;	  
2. Wat	  heb	  je	  van	  peerfeedback	  geleerd?	  
3. Wil	  je	  peerfeedback	  vaker	  toepassen?	  Zo	  ja,	  wanneer	  en	  waarop?	  
4. Denk	  je	  peerfeedback	  zonder	  tussenkomst	  van	  de	  docent	  te	  gaan	  gebruiken?	  Zo	  ja,	  hoe	  ga	  je	  dat	  aanpakken?	  
5. Wat	  vond	  je	  van	  de	  lessen	  in	  het	  geven	  van	  peerfeedback?	  
6. Wat	  is	  je	  het	  meest	  bijgebleven	  of	  wat	  kun	  je	  je	  nog	  herinneren?	  
7. Vind	  je	  dat	  je	  nu	  inhoudelijker	  en	  beter	  over	  je	  werk	  kan	  praten	  dan	  voorheen?	  Zo	  ja,	  waar	  komt	  dat	  door?	  
8. Wat	  is	  er	  veranderd	  na	  het	  horen	  en	  verwerken	  van	  de	  peerfeedback	  aan	  je	  eindpresentatie?	  
9. Heb	  je	  presentatie	  van	  je	  project	  nu	  anders	  voorbereidt?	  Zo	  ja,	  wat	  heb	  je	  anders	  gedaan?	  
10. Geef	  een	  voorbeeld	  hoe	  je	  de	  invloeden	  van	  peerfeedback	  wellicht	  bent	  gaan	  toepassen	  in	  je	  persoonlijk	  leven?	  
11. Welke	  invloed	  hebben	  de	  peerfeedback	  lessen	  gehad	  op	  de	  samenwerking	  met	  klasgenoten	  die	  niet	  tot	  je	  directe	  

vriendengroep	  behoren?	  
12. Beschrijf	  een	  voorbeeld	  van	  jouw	  beste	  peerfeedback	  moment.	  
13. Benoem	  de	  verschillende	  fase	  van	  peerfeedback	  die	  je	  nog	  weet.	  (Mag	  ook	  in	  je	  eigen	  woorden.)	  
14. Hoe	  gebruik	  je	  de	  verschillende	  fasen	  van	  peerfeedback?	  
15. Hoe	  gebruik/hanteer	  je	  die	  begrippen	  als	  je	  peerfeedback	  aan	  een	  ander	  geeft?	  
16. Benoem	  waar	  je	  op	  let	  als	  je	  peerfeedback	  geeft?	  
17. Welke	  peerfeedback	  vind	  jij	  moeilijker	  om	  te	  geven	  techniek	  of	  vormgeving/concept?	  Geef	  aan	  hoe	  het	  komt	  dat	  jij	  

dat	  zo	  ervaart?	  
18. Wat	  heb	  je	  geleerd	  tijdens	  het	  geven	  of	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  over	  het	  vormgeef	  proces	  van	  een	  

klasgenoot?	  
19. Wat	  doet	  deze	  klasgenoot	  anders	  dan	  jij	  bij	  het	  vormgeven?	  
20. Welke	  inzichten	  bij	  concept	  en	  vormgeving	  veranderd	  ten	  opzichte	  van	  voorheen.	  
21. In	  welk	  opzicht	  vind	  je	  dat	  je	  gegroeid	  bent	  door	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  in	  je	  vormgeving?	  
22. Welke	  omstandigheden	  dragen	  bij	  aan	  constructief	  peerfeedback	  geven	  volgens	  jouw?	  
23. Welke	  omstandigheden	  dragen	  bij	  aan	  constructief	  peerfeedback	  ontvangen	  volgens	  jouw?	  
24. Welke	  voorbereiding	  is	  nodig	  van	  de	  docent?	  
25. Hoe	  zou	  het	  lokaal	  ingericht	  moeten	  zijn	  om	  optimaal	  peerfeedback	  te	  kunnen	  geven?	  
26. Welke	  voorbereiding	  is	  nodig	  bij	  jezelf	  als	  je	  peerfeedback	  wilt	  geven?	  
27. Welke	  voorbereiding	  is	  nodig	  bij	  jezelf	  als	  je	  peerfeedback	  gaat	  ontvangen?	  
28. Welke	  actie	  onderneem	  jij	  bij	  een	  peerfeedback	  gevende	  klasgenoot	  om	  bruikbare	  peerfeedback	  te	  ontvangen?	  
29. Welke	  actie	  onderneem	  jij	  bij	  een	  peerfeedback	  ontvangende	  klasgenoot	  om	  bruikbare	  peerfeedback	  te	  geven?	  
30. Voel	  je	  je	  vrijer	  (veiliger)	  dan	  voorheen	  om	  peerfeedback	  te	  geven?	  Leg	  uit	  hoe	  dat	  komt.	  
31. Durf	  je	  kritischer	  dan	  voorheen	  peerfeedback	  te	  geven	  op	  je	  klasgenoot?	  Noem	  een	  voorbeeld.	  
32. Kun	  je	  nu	  beter	  reflecteren	  op	  je	  eigen	  werk,	  werkproces,	  vormgeving	  dan	  voorheen?	  
33. Waaruit	  blijkt	  dat	  je	  wel	  of	  niet	  beter	  peerfeedback	  kunt	  geven	  op	  de	  gebruikte	  technieken	  dan	  voorheen?	  
34. Waaruit	  blijkt	  dat	  je	  wel	  of	  niet	  beter	  peerfeedback	  kunt	  geven	  op	  de	  vormgeving/concept	  dan	  voorheen?	  
35. Waaruit	  blijkt	  dat	  je	  wel	  of	  niet	  constructiever	  peerfeedback	  kunt	  geven	  dan	  voorheen?	  
36. Ontvang	  je	  bruikbaardere	  peerfeedback	  dan	  voorheen?	  Zo	  ja,	  waar	  blijkt	  dat	  uit?	  
37. Voel	  je	  je	  persoonlijk	  aangesproken	  bij	  het	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  op	  je	  proces,	  taak,	  techniek	  of	  planning?	  
38. Welke	  verandering	  valt	  je	  op	  in	  de	  manier	  waarop	  klasgenoten	  peerfeedback	  geven	  op	  jouw	  werk?	  
39. Ben	  je	  op	  een	  andere	  manier	  naar	  je	  eigen	  gemaakte	  werk	  gaan	  kijken	  na	  deze	  peerfeedback	  ervaringen?	  
40. Wat	  heeft	  deze	  peerfeedback	  ervaring/verandering	  met	  jouw	  gedaan	  als	  persoon	  binnen	  school?	  
41. Wat	  heeft	  deze	  peerfeedback	  ervaring/verandering	  met	  jouw	  gedaan	  als	  persoon	  buiten	  school?	  
42. Hoe	  is	  het	  geven	  en	  ontvangen	  van	  peerfeedback	  aan	  te	  leren	  aan	  studenten	  GV4?	  
43. Wil	  je	  meer	  of	  beter	  leren	  peerfeedback	  geven	  en	  ontvangen	  tussen	  klasgenoten?	  
44. Vind	  je	  dat	  er	  meer	  of	  minder	  aandacht	  moet	  zijn	  voor	  peerfeeback.	  Geef	  aan	  waarom	  je	  dat	  vind.	  
45. Gebruik	  je	  social-‐,	  of	  digitalemedia	  bij	  peerfeedback?	  Zo	  ja	  welke	  en	  hoe?	  
46. Wat	  moet	  ik	  verder	  nog	  weten	  van	  jouw	  peerfeedback?	  Misschien	  is	  er	  informatie	  over	  jouw	  peerfeedback	  die	  ik	  nog	  

niet	  weet	  en	  waarvan	  jij	  denkt	  dat	  deze	  relevant	  kan	  zijn	  voor	  mijn	  onderzoek.	  
47. Noteer	  hier	  je	  naam,	  ik	  doe	  er	  verder	  niets	  mee	  maar	  dat	  bewijst	  dat	  ik	  de	  antwoorden	  niet	  zelf	  heb	  bedacht.	  
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Helpen de peerfeedback oefeningen bij het verkrijgen 
van meer zelfvertrouwen? Zo ja leg uit.
Ja zeker, het voelt nu normaler en makkelijker om mensen uit 
de klas die je normaal minder spreekt om feedback te vragen.
Ja, want zo kan ik mijn werk verbeteren.
Ja, want zo krijg je meer verschillende ideeën.
Jazeker, omdat als je feedback van anderen kan gebruiken, je 
werk kan verbeteren, wat tot een beter product leid, dus meer 
zelfvertrouwen in je eigen werk.
Zeker, want bij de peerfeedback leer je ook hoe je zelf beter 
over je concept kunt denken en het voelt ook beter om over na 
te denken.
Het vergeven van peerfeedback aan mensen die je normaal 
niet zo snel spreekt of helemaal niet spreekt, laten je anders 
feedback geven. Of je er meer zelfvertrouwen van krijgt ver-
schilt denk ik per persoon. Mensen die gemakkelijk praten zul-
len het minder moeilijk vinden dan de zwijgzame mensen in 
onze samenleving.
Ja, voor je het inlevert heeft er minimaal al 1 extra persoon 
naar gekeken, dat voelt wel goed.
Helaas viel er weinig technisch aan te merken op mijn werk, al 
vind ik peerfeedback op vormgeving altijd wel prettig.
Ja, je krijgt het gevoel dat er serieus naar je werk gekeken 
wordt en dat mensen je willen helpen. Op deze manier krijg je 
een gevoel dat het werk wat je maakt wel interessant is.
Ja, want zo krijg je nog meer verschillende meningen te horen 
en weet je ook sneller waar je staat met je project.
Ja, je durft eerder je mening te geven over het werk van 
iemand. Ook geven anderen jou veel sneller opbouwend com-
mentaar of complimenten. Hierdoor krijg je meer 
zelfvertrouwen.

Wat heb je van peerfeedback geleerd?
Kijken naar andermans werk een gewoonte te maken.
Ik heb geleerd om feedback te geven op een manier wat ik zelf 
wil ontvangen. Ik kan nu op een betere manier naar het werk 
van een ander kijken.
Dat je zowel peerfeedback kunt krijgen als peerfeedback 
geven.
Ik heb geleerd dat het goed is met anderen je werk te overleg-
gen en het zo te verbeteren, en zelf ook goede opbouwende 
feedback te geven waar mijn medestudenten iets mee kunnen.
Dat het een mooie mogelijkheid is om ook anders na te gaan 
denken over hoe je iemand helpt.
Ik heb het geven van peerfeedback al geleerd op een cursus 
vorig jaar.
Ik heb geleerd om vanuit een minder persoonlijk perspectief 
feedback te geven, aangezien je soms hard moet zijn op je 
mede klasgenoten. Ook heb ik geleerd om feedback minder
persoonlijk op te vatten omdat anderen je alleen maar willen 
helpen.
Dat eerlijk te zijn over het werk van iemand anders veel beter 
is dan alleen maar complimenten geven.
Om kritiek niet altijd maar negatief op te vatten.
Dat het niet alleen belangrijk is om peerfeedback te vragen 
maar ook dat het belangrijk is om te kijken hoe je je peerfeed-
back geeft aan andere.

Wil je peerfeedback vaker toepassen? Zo ja, wanneer en 
waarop?
Ja, ik zal het vaker toepassen tijdens schoolprojecten maar ook 
met eigen werk en eigen projecten.
Ik doe het niet heel erg veel met peerfeedback maar bij gra-
fisch vormgeven vind ik het een fijne methode van feedback.

Ja, voornamelijk op vormgeving.
Ja, maar dat deden we zowiezo al onderling. Ik zal het wel 
meer gaan gebruiken omdat ik nu ook beter de juiste vormen 
begrijp.
Ja, bij tussenpresentaties zoals concept en ontwerp.
Ik denk dat ik automatisch peerfeedback ga toepassen. Ik denk 
dat ik dit namelijk ga doen tijdens de vervolgopleiding en ook 
uiteindelijk als je in teamverband werkt. Het samen kritisch
naar je werk kijken, zorgt ervoor dat meerdere partijen er 
beter van worden.
Ik zou het wel bij elk project willen gebruiken omdat zoals ik al 
eerder vermeldde het je werk beter maakt.
Jazeker, op mijn eigen werk en op werk wat ik voor klanten 
doe.
Ja, als ik later in het bedrijfsleven met een klant bepaalde keu-
zes wil doorvoeren kan ik deze op een betere manier 
verwoorden.
Ja, maar dat doen wij al onderling.

Denk je peerfeedback zonder tussenkomst van de docent 
te gaan gebruiken? Zo ja, hoe ga je dat aanpakken?
Dat denk ik wel, het is altijd handig voor iemand om nieuwe 
ideeën op te doen en te weten wat misschien anders zou 
kunnen.
Dat weet ik nog niet, met de leraar erbij doe je het toch sneller 
dan zonder leraar.
Ik probeer het nu al te doen, en ik vraag achteraf of mijn mede-
student er iets aan heeft.
Ja, je vraagt regelmatig naar elkaars mening tijdens schoolpro-
jecten. Nu krijg je slechts 1 keer per week feedback van je 
docent. Peerfeedback van klasgenoten helpt je de week door te
komen als je ergens op vastloopt.
Gewoon af en toe werk overleggen met een mede klasgenoot.
Veel studenten doen het al veel automatisch. Misschien in een 
te kleine kring, maar het wordt wel gedaan. Dat een docent 
hier naartoe stuurt heb ik dus al niet meer zo nodig.
Als we het examen hebben dan krijg je volgens mij geen docent 
hulp. In deze situatie moet ik dus wel peerfeedback zonder 
tussenkomst van een docent gaan gebruiken. Ik moet er voor
zorgen dat ik de juiste klasgenoten uitkies. Niet alleen van mijn 
algemene vrienden groep.
Ja ik denk dat ik tijdens concept en ontwerpfases meer buiten 
mijn normale vriendengroep zal vragen om feedback, omdat 
iedere kijk anders is en iedereen weer andere dingen ziet.
We gebruiken peerfeedback onderling. Door een groepsge-
sprek die we hebben op whats-app.
Ja, ik kan het net zo toepassen als wanneer je het aan een 
docent hebt gevraagd.

Wat vond je van de lessen in het geven van peerfeedback?
Ik vond ze goed, alleen het waren er wel veel. Veel lessen 
bedoel ik.
Ik vond ze goed, maar veel te laat gegeven. Les in peerfb. zal 
goed werken, als het in het eerste of tweede schooljaar wordt 
gegeven. Als dit helemaal aan het einde van het laatste school-
jaar wordt gedaan, hebben de studenten hun eigen manier van 
feedback geven en nemen ontwikkeld.
Erg behulpzaam. Vooral omdat niet iedereen er gebruik van 
maakt. En nu wordt je ook sneller actief in het vragen van 
feedback.
Ik vond het erg nuttig om te doen, ik vind alleen wel dat er erg 
veel lessen aan gewijd zijn.
Leerzaam. Moet eigenlijk al in de eerste klas geleerd worden 
aan de leerlingen.
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Wel handig, maar voor mijn groep was het met het Fuckprint 
project helaas net op het verkeerde moment omdat we de dag 
ervoor al ontwerppresentatie hadden gehad.
Ik vond ze heel handig en het loonde echt, volgens mij was 
iedereen er enthousiast over.
Ik vond het wel goed, want zo krijg je verschillende feedback 
van wat je wel en niet moet doen.
Het is wel een leerzame ervaring, maar toch erg moeilijk om te 
geven. Vaak zeg je al snel wat in je opkomt.
Wel interessant, voornamelijk omdat we het nog niet ingele-
verde werk nog eens konden nakijken. Het invulblaadje vond 
ik zelf een klein beetje overbodig omdat de meesten 4de jaars
dit zouden moeten instuderen.

Wat is je het meest bijgebleven of wat kun je je nog 
herinneren?
Wanneer ik een klasgenoot om feedback vroeg, en zei dat het 
helemaal niks was. Hierdoor ben ik opnieuw begonnen en 
daardoor iets veel beters neergezet.
Het verwijderen van de overtollige rommel om het document 
heen, tijdens de eerste correctie ronden, voor deze les begon.
Dat we, in voor gemaakte groepen (met klasgenoten waar je 
normaliter niet zo snel contact mee zou zoeken), feedback aan 
elkaar gaven.
Het gesprek met zes mensen om de tafel.
Dat we over ons project vertelden en dat we daar van klasge-
noten feedback kregen.
Dat het in begin erg ongemakkelijk was om een ander com-
mentaar te geven ook al was dit niet altijd even positief.
Dat er verschillende vormen van feedback zijn. De beste is 
waar je goed analyseert en feedback geeft op punten en tege-
lijk het werk begrijpt. Waar niemand wat aan heeft, is wanneer 
je alleen zegt; goed of slecht.
Dat iedereen op elkaars laptop het werk ging beoordelen in 
groepjes.
Dat er verschillende categorieën van feedback geven zijn.

Vind je dat je nu inhoudelijker en beter over je werk kan 
praten dan voorheen?  
Zo ja, waar komt dat door?
Ik denk dat ik daarin het zelfde ben, omdat ik dit al deed. 
Misschien kan ik het nu wel beter buiten mijn vrienden groep.
Peerfeedback gebruikten wij al onderling. dus daar is niks aan 
veranderd.
Ja, omdat de hele klas het doet is het normaal. Als er weinig 
mensen dit doen ben je snel geneigd om zelf ook niks te 
zeggen.
Dat denk ik wel, ik weet nu beter wat ik fout doe en wat ik goed 
doe.
Nee, hier merk ik geen verschil van. Ik ben vanzelfsprekend al 
kritisch op mijn werk.
Ja dat vind ik wel, dit komt dan wel weer door de vele lessen. 
Wat ik al eerder zei, misschien waren het te veel lessen maar 
hierdoor kan je er wel weer beter over praten.
Ja, omdat we goed in de les hebben besproken wanneer iets 
goede feedback is.
Ik denk dat ik nu sneller een stap terug van mijn werk kan 
nemen en met een kritischer oog ernaar kan kijken en daar-
door er ook met een andere blik over kan vertellen.
Ja, omdat ik ook weet waar ik naar moet vragen als ik weet 
waar andere mensen aan denken.
Bij mij is het op hetzelfde niveau gebleven.

Wat is er veranderd na het horen en verwerken van de 
peerfeedback aan je eindpresentatie?
Kritischer naar mijn eigen werk en naar het werk van andere 
kijken.
Ik heb geen peerfeedback gehad op presentatie wijzen. Deze 
probeer ik zelfstandig te verbeteren door manieren uit te tes-
ten in de tussen presentaties.
Ik heb mijn hele app opnieuw gedaan door feedback en tips 
van een klasgenoot en daardoor een veel beter product 
gemaakt.
Ik heb geen feedback van leerlingen gekregen, maar alleen van 
docenten. Waar ik het gedeeltelijk mee eens ben omtrent mijn 
werk.
Ik heb mijn typografie aangepast in een project dankzij 
peerfeedback.
Niet erg veel, want ik heb geen peerfeedback gehad van de 
leraren.
Ik heb wat aan de tekst veranderd.
Na de peerfeedback heb ik dingen kunnen aanpassen.
Ik laat mijn presentaties nu controleren door een klasgenoot 
waardoor de meeste fouten er van te voren uit worden 
gehaald.
Ik heb constant tussendoor feedback gevraagd dus er is niet 
ineens een drastische verandering geweest maar de hele tijd 
kleine aanpassingen.

Heb je presentatie van je project nu anders voorbereid? 
Zo ja, wat heb je anders gedaan?
Nee niet echt. Het ging dit keer ook slechter dan normaal door 
technische probleempjes.
Nee, het was hetzelfde.
Ik heb bepaalde onderdelen van mijn app anders aangepakt 
qua vormgeving.
Nee, dat niet maar ik ga later om veel feedback vragen.
Ik heb mijn presentatie gemaakt en daarna doorgenomen met 
een klasgenoot en samen hebben we er aanpassingen op 
gemaakt in bijvoorbeeld volgorde en tekst.
Nee dat niet.
Presentatie logischer en dynamischer in elkaar te zetten.
Nee, eigenlijk niet.
Ja, je vraagt nu gewoon vanaf het begin om commentaar van je 
klasgenoten ipv dat je een eindproduct hebt en dan pas vraagt 
hoe mijn klasgenoot het vindt 
Nee, ik heb dat wel op dezelfde manier gedaan zoals ik nor-
maal doe.

Geef een voorbeeld hoe je de invloeden van peerfeedback 
wellicht bent gaan toepassen in je persoonlijk leven?
Wanneer ik nu ideeën bedenk voor persoonlijke projecten ver-
tel ik deze gelijk aan vrienden of familie zodat zij erop kunnen 
reflecteren en helpen meedenken.
Bij het geven van (peer) feedback denk ik om de toon en ik 
gebruik altijd zoiets als:”ik vind, ik denk” of “persoonlijk vind 
ik”. Daarnaast gebruik ik ook het systeem. Goed punt, verbeter-
punt (met tips) en dan weer een goed punt of een 
aanmoediging.
Nee, heb ik niet gedaan. Ik geef geen opbouwend commentaar 
aan anderen in mijn dagelijkse leven tenzij ik aan het werk 
ben.
Het kritisch bekijken van bepaalde dingen.
Dit heb ik niet.
Ik kijk ook anders naar mensen hun werk, ook al heeft het 
niets met vormgeven te maken.
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Bijvoorbeeld als mijn zusje mij vraagt te helpen met haar 
huiswerk.
Ik kan nu beter met argumenten voor onderwerpen komen 
dan eerst.
N.v.t. (geen idee)
Goed luisteren naar wat voor peerfeedback er gegeven wordt. 
En dat toepassen.
Mijn moeder was aan het koken en ik kwam met andere ideeën 
om er bij te doen.

Welke invloed hebben de peerfeedback lessen gehad op 
de samenwerking met klasgenoten die niet tot je directe 
vriendengroep behoren?
Dat deze persoon wat extra kennis heeft op het gebied van 
afloop en tekst uitvullen.
Gaat prima.
Ik praat nu meer met andere klasgenoten over mijn werk en 
het werk van anderen, iets wat ik eerst niet echt durfde / 
wilde.
Het is wel makkelijker en beter om hun feedback te geven 
omdat je weet dat ze er iets aan hebben.
Hetzelfde als de directe vriendengroep omdat als je eenmaal 
eerlijk tegen elkaar bent het niet meer uitmaakt of het nou 
vrienden zijn of niet.
Je zal eerder buiten je eigen vriendengroep stappen voor 
feedback.
Ik heb nu contact gehad met leerlingen die ik anders niet 
spreek over werk. Helaas heeft het mij niet heel veel opgele-
verd. Ze bevestigde meer van wat ik zelf ook dacht en 
voorstelde.
Maar dat kan natuurlijk ook aan het moment en het samenge-
stelde groepje liggen. (En ik ben de afgelopen tijd tijdens de 
lessen van Peerfb. afwezig geweest).
Je krijgt feedback uit een heel ander gezichtspunt, wat je vaak 
beter kan toepassen omdat het een hele nieuwe frisse blik is. 
Deze mensen hebben namelijk ook je project niet gezien vanaf
het begin en weten dus ook niet waar het overgaat waardoor je 
beter kan zien of bepaalde dingen werken of niet.
Je hoort dan andere dingen, want van mijn directe vrienden-
groep heb je het al weer eerder gehoord.
Dat vond ik erg leuk, om ook gewoon eens het werk te zien van 
andere mensen. Want wat je vrienden maken dat zie je eigen-
lijk dagelijks. En nu zag je dus ook eens wat anderen maakten
dat was leuk!
Beschrijf een voorbeeld van jouw beste peerfeedback moment.
Ik kreeg op mijn project Glamcult hele goede tips te horen, ik 
heb het daarna aangepast.
Ik weet niet meer met wie en wanneer, maar als ik iemand een 
idee kan geven waar hij of zij uiteindelijk ontzettend blij mee is 
en iets heel moois kan maken, word ik daar zelf ook altijd
heel blij van.
Ik zat vast in mijn project en liet aan een klasgenoot zien waar 
ik tot nu toe was met mijn idee.
Ze knoopte mijn gevonden stukjes aan elkaar vast en zo had ik 
een mooi goed idee.
Dat ik in mijn werk een bepaalde sfeer graag over wilde laten 
komen maar dat dat nog niet echt lukte. Toen zaten we in dat 
groepje en kreeg ik verschillende dingen te horen over hoe ik
dat wel kon doen. Dat was leuk.
Tijdens de les, wanneer we in groepjes zaten.
Ik heb aan 4 vrienden en familieleden een idee gepitcht waar 
zij allemaal iets anders aan hadden bij te brengen of op aan te 
merken zodat ik nu een heel duidelijk beeld heb van hoe ik
aan de slag wil gaan.

Toen ik aan een klasgenoot vroeg wat hij van mijn app vond en 
zei dat ik het beter anders kon aanpakken omdat de manier 
waar ik het toen op had niet de boodschap overbracht.
Toen iemand mij erop wees dat mijn typografie niet goed 
gespatieerd stond en ik dat pas aan het einde van het project 
ontdekte. Ik kon het nog net op tijd veranderen.
Klasgenoot uitleggen hoe tabs werken en hoe hij deze het 
beste kan toepassen.
Toen mijn klasgenoot heel blij was met het idee dat ik haar gaf 
voor het concept en ze het wilde gebruiken.

Benoem de verschillende fase van peerfeedback die je 
nog weet. (Mag ook in je eigen woorden.)
- hoe ziet het werk er nu uit? - Wat voor punten kun je 
daarop geven en waar gaat het concept
heen? - Feedback hoe je naar dat punt zou kunnen gaan.
Haha die weet ik niet meer (sorry)
Poeh, ik weet nummer 1 nog: Alleen afkraken en geen argu-
ment geven. 2: Verbeterpunt noemen en een suggestie geven 
over hoe je het kunt verbeteren. Ik vind vooral belangrijk dat
je mensen niet afkraakt, positief benaderen en hulp bieden.
1. ziet er leuk uit 2. mooi of niet mooi 3. tips geven 4. nalezen 
en met ideeën komen 5. zware analyse.
1. “het is helemaal goed” 2. “Er is iets loos maar heb geen idee 
wat” 3. “die komma moet een punt zijn” 4. Meedenken in het 
concept “waarom heb je die kleur gebruikt en zou je niet
beter...” 5. nog iets..... (vergeten)
Commentaar geven zonder duidelijke uitleg analyse correctie
1. korte feedback “goed” en “slecht” 2. analytisch, inzoomen op 
het werk en bijv tekstuele fouten eruit halen. 3. begrijpen, het 
begrijpen van het concept/werk en zo feedback kunnen geven. 
(ik weet dat dit ze niet allemaal zijn maar wel de 
belangrijkste.)
Dat weet ik niet meer.
1. niet gradeerbaar 2. analyse 3. correctiefase 4.? 5. meedenken 
in concept?
(Concept beoordelen of deze wel klopt.) Op vormgeving kri-
tisch letten en hier wat over schrijven. Specificaties controle-
ren en vakjes aankruisen van het invulformulier en extra 
feedback geven mocht dat nodig zijn. Vervolgens de status van 
het product beoordelen en laten weten welke soort feedback je 
hebt gegeven.

Hoe gebruik je de verschillende fasen van peerfeedback?
Geen idee ??
Op mijn gevoel af en ik kijk naar de persoon. Als iemand het 
vraagt maar eigenlijk alleen maar goede dingen wilt horen en 
je anders een dodelijke blik geeft, kijk ik heel snel en niet diep, 
of praat ik met die persoon mee. Ik steek liever mijn tijd in 
mensen die er wel voor gaan. En de persoon die peerfb geeft, 
mag ook wel wat respect krijgen want die steekt zijn of haar 
tijd erook in. En als dat niet het geval is, dan houdt het voor mij 
snel op.
Ik probeer alleen de laatste fase te gebruiken?
Wanneer iemand mij snel iets laat zien en vraagt wat er beter 
kan zal ik het scannen en wat fouten op tekstueel gebied, spati-
ering en uitlijning eruit halen. Wanneer iemand mij vraagt om
mee te denken, of echt om mijn mening vraagt (meestal in de 
concept/ontwerpfase) zal ik gaan meedenken in het concept 
en dieper erop in gaan.
Die fases kan ik me even niet voor halen in volgorde die hier-
boven beschreven staat.
Ligt er aan wat voor feedback je geeft.
Dat weet ik niet meer.
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Door deze op een chronologische wijzen toe te passen op het 
product. Dus eerst naar het concept kijken, daarna de vormge-
ving en vervolgens de specificaties. Die fases bedoel je toch????
Ligt er aan in welke situatie je zit.
Hoe gebruik/hanteer je die begrippen als je peerfeedback aan 
een ander geeft?
Geen idee ??
Vaak op gevoel.
/
Ik denk eraan dat ik alles gradeerbaar maak, en ook meedenk 
met het concept, ik neem geen genoegen meer met een “ziet er 
goed uit”, aangezien je daar vrij weinig aan hebt.
In mijn eigen woorden, maar ik ga eigenlijk die stappen af 
Zogezegd: Ik vraag eerst waar ik naar moet kijken. Vervolgens 
geef ik aan waar het mij niet helemaal lekker zit. Als deze per-
soon daar aantekeningen van wilt moet deze dat zelf aangeven.
Dat weet ik niet meer.
Ligt er aan wat die persoon van me vraagt; “ kun je even naar 
mijn tekst kijken?” of “ wat vind je van mijn kleur keuzes?” 
Daar heb je al twee verschillende vormen van feedback 
gegeven.

Benoem waar je op let als je peerfeedback geeft?
Ik let er ten eerste op of het verhaal klopt ten opzichte van het 
ontwerp. Ook za ik snel teksten scannen op taal fouten en spa-
tiëring. Daarna zal ik kijken of beeldredactie en kleuren klop-
penmet het verhaal /ontwerp en dan meedenken in wat er 
beter kan qua concept, ontwerp en vormgeving.
Dat het wel opbouwend is en met goede argumenten.
Of het concept dat je hebt wel echt goed overkomt.
Ik probeer de andere persoon goede tips te geven waardoor 
diegene verder kan met zijn project.
Of het meegaand is in het concept. 
Op het niveau van de persoon die ik moet beoordelen en hoe ik 
hem of haar kan helpen om het te verbeteren en daarbij pro-
beer ik zoveel mogelijk opties te noemen. Maar waar ik vooral
op let is of ik:” ik vind, of ik denk “ gebruik, want dan blijft het 
altijd mijn mening en bestempel ik niet iets als feit.
Of ik feedback geef waar diegene ook werkelijk wat aan heeft.
Standaard alleen DTP en vormgeving. En concept alleen als 
daar om gevraagd word.
Het hangt er van af. Welke technieken van peerfeedback je 
toepast.
Ja

Welke peerfeedback vind jij moeilijker om te geven: 
techniek of vormgeving/concept? Geef aan hoe het komt 
dat jij dat zo ervaart?
Vormgeving/concept omdat ik zelf niet altijd weet hoe ik mee 
moet gaan in een concept.
Dat verschilt echt per project dat op dat moment behandeld 
wordt. Ik ben bijv helemaal niet van de onderliggende techniek 
van websites, maar heb het nodige geleerd van de vormgeving 
tijdens mijn stage. Het kan natuurlijk ook dat je het concept 
niet snapt, omdat je er niet bij je aansluit, maar je snapt de 
technieken die worden toegepast.
Vormgeving/concept. Omdat bij vormgeving vaak je persoon-
lijke mening komt kijken. Je moet bekijken of de vormgeving 
aansluit bij het concept en niet je eigen mening laten 
overheersen.
Vormgeving/concept omdat dat de kern van het product is en 
daardoor wat moeilijker om feedback op te geven.
Vormgeving/concept, want techniek weet je of weet je niet en 
bij vormgeving/concept is het meer een mening.

Ik vind techniek moeilijker omdat ik minder goed ben in tech-
nieken en zelf vaak niet weet hoe ik dingen aan moet pakken, 
ik kan beter feedback geven op concept omdat ik concepten 
vaak snel bedenk en daar beter in ben.
Ik vind het soms moeilijker om feedback te geven op vormge-
ving. Dit ligt er aan hoe diegene het presenteert.(hoe trots) 
Want als diegene al heel trots is dan is het moeilijk om strenge
feedback te geven. Dan ben ik meestal iets voorzichtiger.
De technieken weet ik niet meer Vormgeving vind ik het moei-
lijkst, omdat je dan gelijk met iets moet komen hoe je het 
anders zou moeten doen.
Vormgeving/concept vind ik lastig, omdat daar vaak menings-
verschillen over ontstaan. Daar hebben sommige leraren ook 
baat bij, dus best wel logisch.

Wat heb je geleerd tijdens het geven of ontvangen 
van peerfeedback over het vormgeef proces van een 
klasgenoot?
-
Je kijkt er anders naar, kritischer.
sommige mensen werken sneller of juist langzamer waardoor 
nog niet iedereen even ver is.
Hoe ik beter op mijn vormgeving kan letten. Ik ben niet altijd 
even secuur.
Ik heb eigenlijk niet echte vormgeef peerfeedback gehad. Al 
heb ik deze wel gegeven en daar bij mijn mening gegeven. Ik 
heb daar persoonlijk niet veel van geleerd, behalve dan het
durven geven van deze mening. Al deed ik dat hier voor ook 
wel.
Dat er ideeën vrij komen die je beide niet alleen had kunnen 
bedenken.
Dat sommige het heel goed oppakken, anderen wel op feed-
back vragen maar het er niets mee doen omdat ze hun werk 
wel goed vinden (of dat daadwerkelijk het geval is, is natuur-
lijk ook een mening), weer anderen het niet accepteren en 
boos worden en er zijn er zelfs een aantal die niets vragen 
maar daardoor ook in de problemen raken.
Iedereen begint op een andere manier en haalt inspiratie uit 
andere dingen.
Ik heb geleerd dat je bepaalde punten heel goed kan verbete-
ren met die feedback en ook op welke punten je moet letten als 
je feedback geeft.
Mijn klasgenoot heeft wel eens zijn sfeer van het project veran-
derd. Dat laat zien dat er ook naar je commentaar geluisterd 
wordt.

Wat doet deze klasgenoot anders dan jij bij het 
vormgeven?
Meer onderzoek doen en daar de vormgeving op baseren, ik ga 
meestal gelijk aan de slag.
Hij heeft andere ideeën en oplossingen bij vormgeving dan dat 
ik heb.
Sommigen halen inspiratie van websites e.d. anderen maken 
woordspinnen, inspiratie vellen, schetsen, anderen gaan 
meteen digitaal aan de slag.
Deze klasgenoot is secuurder.
Ik luister en vraag naar meningen van anderen, maar ik wil wel 
een opbouwende reden daar achter horen. Een antwoord als: 
ik vind dat mooier. Tja, daar heb je niets aan.
Die doen veel meer onderzoek dan ik.
Begint met hele andere onderdelen dan dat ik zou doen.
Meestal heb je allebei een andere stijl van vormgeven of den-
ken/ analyseren.
Iedereen heeft zijn eigen styl.
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Zij is erg goed in compositie waar ik behoorlijk slecht in ben. 
Maar ze heeft het wel snel in elkaar gezet dus ik had wel een 
hoop commentaar, waarvan ik niet weet wat ze nou wel en
niet zelfstandig beter had kunnen maken. (in verband met dat 
het nog niet af was)

Welke inzichten bij concept en vormgeving veranderd ten 
opzichte van voorheen?
Niet heel veel eigenlijk.
Ik doe beter onderzoek en maak het concept sterker zodat ik 
daaraan mijn vormgeving kan hangen.
Je krijgt andere ideeën.
Niet veel want ik werk al met peerfeedback en weet hoe gun-
stig het is in je denkproces.
Ik ben alles gaan uitschetsen en opschrijven en bijhouden 
waardoor het overzicht makkelijker wordt voor jezelf en ande-
ren. Zo kan je ook aan anderen laten zien waar je idee vandaan
komt.
Ik probeer nu eerst goed het concept te begrijpen zodat ik via 
dat veel beter feedback kan geven.
Ik denk meer na over het toepassen van mijn concept in mijn 
vormgeving.
Ik heb geleerd met out off the box te denken en geleerd hoe je 
bepaalde dingen in vormgeving beter aan te pakken zijn. Ook 
heb ik wat technische dingen geleerd (how to’s in Indesign)
Voor mij niet veel.
Ik denk dat ik wel een beetje getraind heb op het kijken naar 
detail, maar niet op grote schaal.

In welk opzicht vind je dat je gegroeid bent door het 
geven en ontvangen van peerfeedback in je vormgeving?
Het kritischer bekijken.
Niet veel, want ik werk al met peerfeedback en weet hoe gun-
stig het is in je denkproces.
Ik kan beter feedback geven, en ik heb geleerd om hard te zijn. 
Je kan beter echt zeggen wat je vindt van iets dan om te liegen 
zodat je iemand niet kwetst. Zo heb ik ook geleerd dat
feedback soms hard kan zijn maar je het niet persoonlijk moet 
opvatten.
Toen ik het leerde ben ik sterker in communicatie geworden 
naar mensen toe van verschillende groepen. Ik pas het name-
lijk niet alleen op school toe, maar ook in groepen met ouderen 
en kinderen van verschillende denkniveaus.
Ik kan beter argumenten toepassen als iemand mij die geeft en 
ben niet zo eigenwijs dat ik alles maar zelf wil doen.
Door sneller klasgenoten feedback te vragen, en daardoor uit-
eindelijk een beter product neer te zetten.
Ik ben er echt naar gaan luisteren en ook gaan toepassen. Eerst 
zei ik wel ja maar deed ik nee.
Ik denk meer na over het toepassen van mijn concept in mijn 
vormgeving en ook probeer ik dingen meer uit.
Concept.
Zo als hier boven, het kijken naar detail.

Welke omstandigheden dragen bij aan constructief 
peerfeedback geven volgens jouw?
Het moet wel vriendelijk zijn.
Een goede plek met een grote tafel waar je je dingen kan laten 
zien - goede opbouwende kritiek van de persoon.
Als diegene hulp nodig heeft, of als je ziet dat het niet klopt.
Op een moment dat je al wel een goede basis hebt maar er nog 
tijd is voor genoeg aanpassingen, iemand die anders denkt en 
andere kwaliteiten heeft als jijzelf en genoeg ruimte voor dis-
cussie maken. De rest komt vanzelf.

De opdracht en het werk begrijpen. Niet alleen globaal maar 
ook analytisch naar het werk kijken. Feedback geven waar 
iemand wat aan heeft en niet alleen “goed” of “slecht”.
Als iemand jou feedback geeft is het bijna een plicht om dat 
ook voor die ander te doen. De ene persoon helpt de ander en 
andersom.
Dat de persoon je concept moet kennen.
??
Door de specificaties van de producten door te nemen. Het uit 
te voeren op een rustig moment. Misschien een stroomschema 
om de opdracht te ondersteunen en die dan voor de
tweede keer zonder te doen.
Dat mensen wel echt serieus naar je werk kijken en het goed 
observeren.

Welke omstandigheden dragen bij aan constructief 
peerfeedback ontvangen volgens jouw?
Een goede plek met een grote tafel waar je je dingen kan laten 
zien - goede opbouwende kritiek van de persoon.
-
Doordat de persoon zijn peerfeedback duidelijk uitlegt met 
goede verantwoordingen. ------- Een mailtje in plaats van een 
papiertje. (die raak ik altijd zo snel kwijt)
Tijdens dat je er niet meer uit komt.
Een stille en optimale omgeving, misschien is groepsgericht 
ook beter aangezien je dan van meerdere kanten feedback 
krijgt.
Zie bovenstaande ^
??
Het moet je kunnen helpen, en niet bijvoorbeeld alleen achter 
af gezegd worden.
Zie vorige.
Openstaan voor alle soorten reacties. De feedback niet per-
soonlijk maar professioneel opvatten.

Welke voorbereiding is nodig van de docent?
De gebruikelijk voorbereiding, maar het lijkt mij dat dit ver-
schilt per onderwerp waar feedback op moet worden gegeven.
Die blaadjes met de verschillende fases zijn handig.
De groepen.
In de eerste klas al gelijk leren wat peerfeedback is en wat de 
voordelen zijn. Als je de voordelen niet weet, ga je het ook niet 
toepassen. Daarnaast moet het eigenlijk gewoon verplicht zijn 
tijdens beoordelingen. Er moet gewoon een aparte map op de 
inlevermap komen en aan het einde van het jaar moeten er 
minstens 5 peerfeedbacks in zitten.
Groepen gemaakt met leerlingen die niet zo snel met elkaar in 
contact staan, en vooral de tijd geven. Je moet op een goed 
moment in je concept/ontwerp fase zitten dus niet de 2e dag 
van het project maar de 2e en 3e week.
Dat de docent, de leerlingen in groepjes deelt.
Tijd in te plannen waarin dat mogelijk is om feedback uit te 
wisselen
Dat een docent weet hoe hij feedback moet geven (bij de 
presentaties)
Als het goed is informeer jij zelf de docent als hij je feedback 
moet geven?
Stroomschema. Indeling aanwezige leerlingen. Opdracht for-
mulieren uitgeprint.

Hoe zou het lokaal ingericht moeten zijn om optimaal 
peerfeedback te kunnen geven?
In groepjes.
Die tafels die in groepen stonden waren handig.
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Rustig en waar een groep de ruimte heeft. En een koele en 
goed geventileerde ruimte als ik toch bezig ben. Maar dat geldt 
voor ieder leslokaal.
Grote tafels waar iedereen aan kan zitten en makkelijk ieder-
een zijn spullen op neergelegd kan worden.
In groepen zodat je gelijk kan beginnen.
Kleine groepsopstelling (4/5 leerlingen).
In groepen van 4.
Zoals eerder in de les in groepjes verdeeld, is wel handig.
Nee dat hoeft niet naar mijn mening. Dit zou allemaal digitaal 
uitgevoerd kunnen worden waar bij de inrichting niet zoveel 
uit maakt. Al moet je wel naast elkaar moeten kunnen zitten, 
om deze nog eens mondelingen te kunnen uitvoeren.
In groepjes?

Welke voorbereiding is nodig bij jezelf als je 
peerfeedback wilt geven?
Dat je de tijd krijgt om naar het werk te krijgen en je eventuele 
vragen krijgt van de andere persoon.
Je moet weten wat het is en een blaadje om het commentaar op 
de schrijven.
Niets eigenlijk denk ik.
Ik kan niet echt een punt noemen, ik kom daar pas mee wan-
neer ik het werk echt zie van een ander.
Je moet iemands concept begrijpen dus een uitleg krijgen over 
zijn/haar project en er alles van weten voordat je daarop feed-
back gaat geven.
Dat je weet welk werk je gaat beoordelen of dat je het concept 
weet.
Goed informeren over het werk. Je moet het begrijpen om het 
te kunnen beoordelen.
Iets om aantekeningen op te maken / invulformulier.
Ik moet goed weten waar het project over gaat zodat ik mij 
helemaal kan inleven in het werk van een ander.
Dat het van tevoren wordt aangegeven, zodat diegene zich kan 
voorbereiden van wat hij/zij gaat laten zien.

Welke voorbereiding is nodig bij jezelf als je 
peerfeedback gaat ontvangen?
Werk moet ingekeken worden, dus het moet zichtbaar zijn. 
Desnoods je laptop aan diegene die peerfeedback geeft, geven.
ik moet mijn werk al open hebben staan.
Dat je je werk dat je beoordeeld wilt hebben klaar staat.
Ik kan niet echt een punt noemen, ik kom daar pas mee wan-
neer ik het werk echt zie van een ander.
Ik moet openstaan voor elke reactie. En natuurlijk een 
notitieboekje.
Je moet zorgen dat de feedback genoteerd word. Kan je zelf 
doen, of iemand uit de groep, maar 1 persoon is voldoende. De 
vorige keer moesten 2 leerlingen notuleren, 1 iemand vraagt
en 1 iemand antwoordde en dat stoorde vond ik. Ook moet je 
wel echt open staan voor verbeteringen, en er moet tijd zijn 
om verbeteringen aan te passen, dus in de laatste week feed-
back ontvangen is erg storend omdat er dan geen tijd meer is 
om alle feedback toe te passen.
Ik moet het werk dat ik beoordeeld wilt hebben klaar hebben 
liggen en dat ik vragen bedenk of dingen op papier zet waar ik 
zelf mee zit, want wie weet kan de ander met een oplossing 
komen.
Je laptop met je werk.
Dat het van tevoren wordt aangegeven, zodat je al je project 
klaar hebt staan.
Je moet werk hebben dat je kunt laten zien aan je klasgenoten.

Welke actie onderneem jij bij een peerfeedback gevende 
klasgenoot om bruikbare peerfeedback te ontvangen?
Goed over mijn project te vertellen, zodat ze goed peerfeed-
back kunnen geven.
Vragen stellen. En diegene verzekeren dat je eerlijk moet zijn.
Vragen om argumenten.
Vragen stellen en mijn werk klaar leggen dat ik beoordeeld wil 
hebben en ook dat er iets te beoordelen is.
Doorvragen, als iemand iets vindt ook vragen waarom hij/zij 
dat vindt. Zo kun je soms uit een opmerking heel veel halen 
dan 1 aandachtspuntje.
Mijn mail adres geven en goed opletten tijdens de mondelin-
gen feedback.
Het blaadje waar de feedback op wordt geschreven die neem ik 
grondig door en voer ik toe op mijn werk.
Ik schrijf het op door duidelijk uit te leggen wat ik aan het doen 
ben en waar ik feedback op wil hebben.
Vragen stellen.

Welke actie onderneem jij bij een peerfeedback 
ontvangende klasgenoot om bruikbare peerfeedback te 
geven?
Meedenken, sparren met ideeën, het is ook best leuk om 
andermans concepten te horen en daarin mee te denken, en te 
kijken hoe je echt alles uit een concept haalt.
Door goed na te denken en met opbouwende kritiek te komen 
waarmee de klasgenoot iets kan en voorbeelden te laten zien 
als dat nodig zou moeten zijn.
-
Ondertussen vragen stellen. Goed nadenken voor je wat zegt 
anders kan iemand in de war raken of verkeerde informatie 
gebruiken.
Ik zorg dat ik duidelijk genoeg spreek zodat ze het kunnen 
noteren.
Zo veel mogelijk vertellen
De feedback mailen en mondeling deze overbrengen, indien 
onduidelijkheden.
Goed luisteren naar wat ze vertellen, zodat ik peerfeedback er 
op kan geven.
Het geven van goede argumenten.
Ik zorg dat ik de dingen die mij zijn gegeven heb en die beoor-
deel en ik zet mij in tijdens het beoordelen, want zoiets ver-
wacht ik ook van anderen. Maar ik ga er niet achteraan hollen.

Voel je je vrijer (veiliger) dan voorheen om peerfeedback 
te geven? Leg uit hoe dat komt.
In de klas denk ik wel. Je zit namelijk toch met elkaar een lange 
tijd in de klas en je wilt geen negatieve fronten vormen. Je weet 
niet hoe anderen tegenover sommige punten van feedback 
staan, en nu we die lessen hebben gehad maakt het wel iets 
transparanter. Toch mijd ik sommige personen zoveel moge-
lijk, maar dat komt meer omdat ik mijn tijd liever in anderen 
steek.
Nee, dit was ook niet nodig want ik voel me er al comfortabel 
in.
Ja, omdat ik nu met andere klasgenoten gesproken heb
Nee, niet echt.
Het is gewoon hoe het daar voor was.
Ja, als iedereen het doet is het normaal. Als je het alleen doet 
kom je arrogant over denk ik.
Niet echt eigenlijk. Ik kan wel gewoon feedback geven, ik voel 
me daar wel vrij en veilig bij.
Ja ik denk dat iedereen meer gemotiveerd is om feedback te 
geven en te ontvangen waardoor het ook makkelijker wordt. 
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Het voelt ook alsof iedereen enthousiaster is over elkaars
werk en je ook gemotiveerd bent om bij elkaar te kijken en 
ideeën en inspiratie te verzamelen.
Nee, ik merk niet veel verschil.
Ja ik kan nu makkelijker mijn mening geven.

Durf je kritischer dan voorheen peerfeedback te geven op 
je klasgenoot? Noem een voorbeeld.
Ja, want dat speelt soms in het voordeel van diegene. Je kunt 
eigenwijs blijven en doen wat je zelf het beste vindt. Maar een 
andere klasgenoot kijkt er anders naar.
Dat durfde ik altijd wel, maar dan kijk ik altijd naar de persoon. 
Sommige vragen namelijk naar feedback maar willen eigenlijk 
alleen maar hun eigen gedachtes bevestigd hebben.
/
Ja, bijvoorbeeld toen een klasgenoot aan mij vroeg of het idee 
van haar logo overkwam.
Is eigenlijk nog hetzelfde als eerst.
Ja, je geeft niet alleen meer complimenten omdat je weet dat 
dat niet helpt.
Dat wel, ik ga dan echt op elk detail letten. B.v. Ilona, prijzen 
uitlijnen op de komma’s!
Ja, ik denk dat de meeste “oh dat is wel mooi” en “ohja leuk 
idee” er wel uit zijn. Ik denk dat iedereen wel kritischer is en 
ook durft te zeggen dat het concept wankelt en er veel meer uit 
te halen valt.
Misschien wel iets kritischer maar ik zal nooit super kritisch 
kunnen zijn op mensen die super trots zijn op hun werk. Ik zou 
het dan als tips geven.
Ja want ik had bijvoorbeeld bij iemand gezegd dat ik iets niet 
sterk vond en nu heeft diegene er een sterker project van 
gemaakt

Kun je nu beter reflecteren op je eigen werk, werkproces, 
vormgeving dan voorheen?
Ja en direct toepassen en opnieuw vragen om feedback.
Dat deed ik zowiezo al. Ik ben soms zelfs te kritisch. De feed-
back helpt om me meer zelfvertrouwen te geven. 
Ik zelf niet.
Ja, dat wel. Ik denk kritischer na.
Ja, het is makkelijker om van een afstand naar je werk te kijken 
en tot de conclusie te komen dat helemaal overnieuw te begin-
nen niet zo’n slecht idee is.
Ja, ik kan nu met betere kritiek komen.
Ja dat wel.
Misschien een beetje, maar dat kan ik niet met zekerheid 
zeggen.
Ja, dat gaat beter nu.
Ja.

Waaruit blijkt dat je wel of niet beter peerfeedback kunt 
geven op de gebruikte technieken dan voorheen?
Ik weet nu wanneer het goed of slecht feedback is. Ik zal nooit 
meer alleen zeggen: het is goed.
-
Als mensen hun werk aanpassen omdat ik feedback heb gege-
ven dan zie je dat het werkt.
?
Kon ik al en gaat alleen steeds beter omdat ik zelf meer tech-
nieken leer.
Ik kan nu beter met argumenten komen.
Aan de reacties van de mensen.
Feedback op peerfeedback technieken? Ik kan niet veel met 
deze vraag, deze technieken zijn van jezelf.

Omdat ik nu beter weet waar ik aan moet denken als ik feed-
back geef.
Ik weet nog steeds niet het meest over technieken (wel over 
kleurgebruik, spatiëring, uitlijnen, fonts ect.) maar niet over 
nieuwe technieken en webdesign. Dus ik geef meestal feedback 
over de dingen waar ik wel iets van weet.

Waaruit blijkt dat je wel of niet beter peerfeedback kunt 
geven op de vormgeving/concept dan voorheen?
Ik weet nu wanneer het goed of slecht feedback is. Ik zal nooit 
meer alleen zeggen : het is goed.
-
Als mensen hun werk aanpassen omdat ik feedback heb gege-
ven dan zie je dat het werkt.
?
Kon ik al en het gaat alleen maar beter omdat ik zelf meer leer 
over vormgeving en concept.
Ik denk nu sneller mee met concepten.
Ik kan nu beter met argumenten komen.
Uit mijn eigen werk of door de mening van mijn klasgenoten?
Aan de reacties.
Kan ik niet met zekerheid zeggen, ik weet niet of ik er beter in 
ben. Al geef ik nu wel vaker feedback dan hier voor.

Waaruit blijkt dat je wel of niet constructiever 
peerfeedback kunt geven dan voorheen?
Ik weet nu wanneer het goed of slecht feedback is. Ik zal nooit 
meer alleen zeggen: het is goed.
-
Klasgenoten vragen vaker naar mijn feedback.
?
Ik kan nu beter met argumenten komen.
Je zegt gewoon direct wat je denkt zonder omweg. Niet erom 
heen draaien maar gewoon eerlijk zijn.
??
Uit de reacties
N.v.t.
Omdat ik geleerd heb welke fases er zijn.

Ontvang je bruikbaardere peerfeedback dan voorheen? 
Zo ja, waar blijkt dat uit?
Ja, niet alleen ik vind het goed omdat ik de kleur zo mooi vind. 
Maar er wordt gevraagd naar je concept en of je vormgeving 
aansluit bij datzelfde concept.
Jazeker, helemaal met dit project, omdat ik nu uiteindelijk met 
een beter product ben gekomen dat wat ik eerst had.
Ja dat wel, ik vraag nu ook vaker aan mensen of ze even naar 
mijn werk willen kijken en wat ze er van vinden.
Ja, mensen zijn veel uitgebreider in hun feedback en vragen 
vaak ook wat mijn concept is voordat ze feedback geven.
Ik kreeg altijd al goeie peerfb. Omdat ik het zoveel mogelijk 
aan mensen vraag waarvan ik denk dat ze mij een goeie rich-
ting op kunnen sturen.
Ja ik heb het idee dat iedereen er veel van geleerd heeft
Nee, niet echt. Ik hoor alleen het woord “mooi”, waar ik hele-
maal niks mee kan.
Ik weet dit niet zeker. Ik let wel beter op wat voor feedback ze 
nou geven. Of ze niet te soft zijn.
Ja, uit de reacties van mijn medeklasgenoten.
Ja iedereen is kritischer.
Voel je je persoonlijk aangesproken bij het ontvangen van 
peerfeedback op je proces, taak, techniek of planning?
Nee, eigenlijk niet. Ik zie het meer als een ander z’n mening.
Nee, want het gaat over mijn project.
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Niet meer, je neemt het platonischer op en kunt afstand nemen 
van je eigen werk.
Nee
Nee, Feedback hoort er nou eenmaal bij. Als je er niet tegen 
kan vind ik dat een slechte eigenschap.
Nee
Dat ligt er maar net aan hoe deze persoon dat brengt. Soms wel 
en soms niet. Als het over mijn planning gaat, is dat vaak wel 
het geval.
Dat ligt geheel aan hoe de feedback wordt gegeven. Als het per-
soonlijk wordt, dan wel. Maar als het op de goede manier 
wordt gegeven dan niet, want de ander doet het dan ook om je 
te helpen. En naar mijn mening vatten mensen dingen teveel 
persoonlijk op.
Ja, soms is dat niet altijd even leuk. Maar je klasgenoot pro-
beert je te helpen denk ik dan altijd.

Welke verandering valt je op in de manier waarop 
klasgenoten peerfeedback geven op jouw werk?
Misschien kijken ze sneller naar wat voor fases er ook alweer 
waren.
Ze komen met betere argumenten en feedback die veel bruik-
baarder is.
Ze zijn kritischer.
Ilona geeft vaker feedback, maar aan de andere klasgenoten 
merk ik het niet zo heel sterk.
Mensen zijn veel uitgebreider in hun feedback en vragen vaak 
ook wat mijn concept is voordat ze feedback geven.
Dat ze wat meer durven zeggen dan voorheen. Ze kijken er kri-
tischer naar.
Door de techniek toe te passen die we hebben geleerd.
Het is serieuzer en daardoor ook fijner om te ontvangen.
Ik merk niet veel veranderingen.
Meer argumenten en meer geïnteresseerd wat je hebt 
gemaakt.

Ben je op een andere manier naar je eigen gemaakte 
werk gaan kijken na deze peerfeedback ervaringen?
Nee, er is niets veranderd. Ik denk wel na over mijn werk, maar 
niet erg anders.
Ja, veel kritischer en niet te snel tevreden zijn.
Nee, er is niets veranderd.
Ja, het is makkelijker om van een afstand naar je werk te kijken 
en tot de conclusie te komen dat helemaal overnieuw te begin-
nen niet zo’n slecht idee is.
Ja, ik word zelfverzekerder over waar ik sta met mijn project.
Ja, ik ben anders naar mijn eigen werk gaan kijken namelijk; ik 
ben me dingen gaan afvragen. Hoe ik dat beter zou doen of me 
verplaatsen in hoe een ander dat zou oplossen.
Nee, er is niets veranderd zo ver ik weet.
Ja, ik ben anders naar mijn eigen werk gaan kijken namelijk; ik 
kan nu veel sneller analyseren of bijvoorbeeld het concept er 
sterk in terug komt.
Moeilijk te zeggen omdat ik zowiezo een tijd mijn werk eigen 
werk niet goed kon beoordelen.
Ja, soms vind je zelf iets heel mooi maar je klasgenoot heeft 
daar niet altijd dezelfde mening over. Bij het eindproduct zie je 
pas hoe je vooruit bent gegaan.

Wat heeft deze peerfeedback ervaring/verandering met 
jouw gedaan als persoon binnen school?
Nee niet echt.
Ik ben enthousiaster naar andermans werk en in zekere zin 
creatiever met denken omdat je er meer mee bezig bent aange-

zien je in je vrije tijd ook nog anderen helpt en ook wil helpen.
Deze vraag heb ik al beantwoord. Ik geef vaker feedback op 
Ilona haar werk.
?
nvt
Je gaat niet meer op één enkele mening van een docent af, 
maar vraagt meerdere mensen om feedback. Meestal noemen 
de mensen dezelfde argumenten. Hierdoor weet je zeker dat
je bijv. iets aan je typografie, beeldgebruik en concept moet 
veranderen.
Ik zou eerder andere klasgenoten aanspreken.
Ik heb geen idee.

Wat heeft deze peerfeedback ervaring/verandering met 
jouw gedaan als persoon buiten school?
Niets.
nvt
Niet veel, ik zie dit als school. Misschien dat ik het soms vaker 
toepas op mijn werk. Maar ik ben niet echt een persoon die een 
ander steeds commentaar of feedback gaat geven.
Niet echt iets.
Ik vraag meer aan anderen over ideeën en concepten ook als ze 
geen grafische achtergrond hebben omdat het ook belangrijk 
is om het vanuit zo’n perspectief te bekijken.
Ik kan mezelf beter verantwoorden.
Ik heb geen idee.
Niet.
Nu niet, want ik gebruikte het al.

Wat maakt peerfeedback voor jouw zinvol?
Er komen nieuwe ideeën die je zelf niet had kunnen bedenken 
en je bent meer zelfverzekerd tijdens de presentatie.
Meerdere meningen maken de feedback sterker. Als één 
docent feedback geeft denk je vaak dat het slechts zijn mening 
is en dan blijf je bij je vormgeving of concept. Als je meerdere
meningen krijgt, zie je echt dat je iets moet veranderen.
Minder fouten in mijn werk dat ik in moet leveren.
Het maakt voor mij zinvol dat ik uiteindelijk een beter product 
kan neerzetten.
Nou dat je je werk echt kan verbeteren.
Ik kan dan mijn werk verbeteren.
Het feit dat ik werkelijk wat aan de feedback heb.
Een frisse blik van een ander 
Het brengt mensen bij elkaar, het zorg voor goede en transpa-
rante samenwerking als er goede feedback wordt gegeven en 
men elkaar respecteert. En het zorgt natuurlijk ook dat je beter 
wordt.
Dat je nu ook meningen van andere mensen krijgt. Iedereen 
heeft een eigen stijl, dus iedereen kijkt er anders naar. En 
omdat je er constant mee bezig bent, dan zie je niet meer wat 
goed en fout is.

Wat maakt peerfeedback voor jouw overbodig?
Wanneer er te veel mensen ander feedback geven.
Als je geen argumenten krijgt.
...
Dat het soms erg veel tijd opslokt en tijd is niet iets wat we veel 
hebben op school.
?
Het wordt pas overbodig als er niet goed feedback wordt 
gegeven.
Eigenlijk niets, als deze maar niet heel uitgebreid is.
Als iemand constant feedback geeft op dingen waar ik niet om 
vraag, of als ze het doen zonder dat ik het vraag.
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Feedback is het belangrijkste wat er is dus het is zeker niet 
overbodig.
mening thuis

Hoe is het geven en ontvangen van peerfeedback aan te 
leren aan studenten GV4?
Op dezelfde manier als dat het ons geleerd is.
Zoals het nu wordt toegepast.
Zoals de eerdere lessen. Mensen van verschillende vrienden-
groepen in nieuwe groepjes zetten en ze elkaars werk te laten 
beoordelen.
Dat kun je ze niet leren, het moet met opdrachten zoals we het 
in de lessen hebben gekregen. Maar misschien doen ze het al 
onderling, maar dat weet ik niet.
Door ze het te laten doen? oefenen?
Door ze het te laten doen maar vooral om er eerder mee te 
beginnen. Zo’n drie a vier jaar eerder misschien :P ?
Ik denk dat dat al iets is waarmee je in de 1ste mee moet begin-
nen, want het is een belangrijke eigenschap om te hebben in 
deze sector. Maar er zouden lessen aan besteed kunnen wor-
den of zoals we bij onze eindpresentaties, leerlingen feedback 
laten geven.
Precies opdezelfde manier als hoe we nu les hebben gehad. 
Maar ik vind het beter als je het al in GV1 krijgt.
Veel doen.
Door 30 min. van de les te besteden, om naar het tot nu toe 
gemaakte werk te laten bekijken door een andere student.

Wil je meer of beter leren peerfeedback geven en 
ontvangen tussen klasgenoten?
Nee.
Vooral meer doen.
Nee, denk dat het zo wel goed is, veel verschillende manieren 
er nog bij leren is niet nodig denk ik.
Nee, dat doen wij al automatisch.
Wel beter ja, zodat klasgenoten ook iets hebben aan de 
feedback.
Ja.
Als er nog meer te leren is, zou ik daar graag aan mee willen 
doen. Al moet het wel beknopt zijn.
Nee, ik denk dat we er nu genoeg van weten
Ik vind dit persoonlijk voldoende geweest.
Ik heb er zelf niet heel veel behoefte meer aan, omdat ik het 
over het algemeen wel weet en tevreden ben.

Vind je dat er meer of minder aandacht môet zijn voor pfb. 
Geef aan waarom je dat vindt.
Ik vind dat er meer aandacht aan besteed worden, maar dan 
snel uitvoerbaar moet zijn. Dus geen grote checklist meer, 
maar gewoon kort een mailtje, type met feedback.
Ik denk dat hier niet apart aandacht moet besteed worden. Als 
je op een gegeven moment helemaal vast loopt, dan vraag je al 
automatisch om peerfeedback. Tenminste dat gaat bij mij wel
automatisch.
Ik vind dat er meer aandacht aan moet worden besteed (en tij-
dens de behandeling van deze stof mogen ook een aantal 
docenten meedoen). Als je dit namelijk goed kan, kan je hier 
veel voordelen uit halen en krijgen.
Meer aandacht. Laat zien dat je niet alleen van de mening van 
één docent moet uitgaan maar dat je ook zelf een mening moet 
hebben en aan veel meer mensen feedback moet vragen.
Meer, en meer tijd voor geven en ontvangen.
Ik vind dat het voor mij zo goed is, want ik gebruik het. Voor de 
mensen die het nog niet willen gebruiken moet er aandacht 

aan besteed worden.
Minder, want de lessen waren eigenlijk bedoeld om photoshop 
en dat soort programma’s te leren. En door peerfeedback zijn 
we heel veel lessen eraan kwijt geraakt.
Ik snap deze vraag niet.
Nou ik vind eigenlijk wel dat er zo voldoende wordt gedaan. Ik 
zou het zo laten.

Gebruik je social-, of digitalemedia bij peerfeedback? Zo 
ja welke en hoe?
Ja, meestal als je gewoon thuis aan het werk bent gebruik je 
skype, whatsapp of je telefoneert.
Nee.
Ja, formulieren zoals dit.
Zo min mogelijk doe ik dat via mail, app, sms of iets in die rich-
ting. Misverstanden zijn zo veroorzaakt. Wel is skypecall of iets 
handig als je snel moet reageren en je niet bij elkaar om de 
hoek woont. Ook kan je je scherm delen waardoor je - als je het 
bestand van de ander open hebt staan - precies kan aanwijzen 
wat misschien anders kan. Verder ben ik een grote voorstan-
der van ouderwets babbelen.
Beide. Ik heb mensen over het internet die mij feedback kun-
nen geven.
Pinterest, maar dat is meer voor inspiratie.
Nee.
Nee, ik doe het liever face to face.
Ja soms de schoolmail, dan stuur ik het naar de projectdocent 
of klasgenoot om hun feedback te maken. Ook bel ik vaak met 
vrienden op Skype als we schoolwerk aan het maken zijn, en
daar kunnen we dan onze schermen delen. Tenslotte hebben 
we ook nog een whatsappgroep met klasgenoten.
Nee niet echt, voornamelijk mondeling of via de mail.
Wat moet ik verder nog weten van jouw peerfeedback
Volgens mij is er niks bijzonders aan mijn peerfeedback.
Ik zou naar mogelijkheden gaan kijken waarbij je kort en snel 
feedback kan geven wat kortom max 10 min duurt. Ik hoop dat 
je hier wat aan hebt.
Niks
...
.
-
Het moet een vast ritueel worden binnen deze opleiding. Het 
moet meer vanzelfsprekender worden. Dan is het ook veel 
makkelijker om feedback te geven.
n.v.t.
Ik denk dat ik alles zoveel mogelijk heb uitgetypt. En als er vra-
gen zijn naar waarom ik dat vind en of ik het verder moet toe-
lichten, dan is dat uiteraard woordelijk makkelijker dan dan je 
ze typt.

Noteer hier je naam, ik doe er verder niets mee maar dat 
bewijst dat ik de antwoorden niet zelf heb bedacht.
De studenten die hun naam hebben ingevuld:
Melissa van Doorn, Elise Melanie Gaarthuis, Liz Bekker
Michael Boelsz, Michelle de Leeuw, Merve Cetinkaya
Jorik van Essen.
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Afsluitend	  interview	  3	  maart	  met	  GV4C	  
Aanwezig:	  Jorik	  van	  Essen,	  Jari	  van	  Huizen,	  Michelle	  de	  Leeuw,	  Julius	  Huitema,	  Julie	  van	  de	  Meiden,	  	  
Merve	  Centikaya	  
	  
Jeroen:	  Goedemorgen	  de	  vragenlijst	  is	  door	  bijna	  iedereen	  ingevuld	  en	  ik	  verontschuldig	  mij	  dat	  het	  wel	  veel	  
vragen	  zijn.	  
Veel	  dank	  voor	  het	  invullen	  van	  de	  vragenlijst.	  Het	  heeft	  mij	  heel	  erg	  geholpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  inzichten	  
voor	  mijn	  onderzoek.	  
	  
Jeroen:	  Heb	  je	  meer	  zelf	  vertrouwen	  gekregen	  nu	  we	  meer	  aandacht	  besteden	  aan	  Peerfeedback?	  
	  
Jari:	  Ik	  vind	  niet	  dat	  ik	  meer	  zelfvertrouwen	  heb	  gekregen.	  Het	  is	  wel	  prettig	  dat	  andere	  mensen	  zeggen	  
wat	  ze	  er	  van	  vinden.	  Nee	  je	  krijgt	  er	  niet	  meer	  zelf	  vertrouwen	  van.	  
	  
Jorik:	  Ik	  denk	  dat	  je	  zekerder	  over	  je	  product	  bent	  in	  plaats	  van	  zelfvertrouwen.	  
Julie:	  Ik	  heb	  wel	  meer	  zelfvertrouwen	  dat	  ik	  eerder	  op	  een	  klasgenoot	  afstap	  en	  vraag	  van	  joh	  kun	  jij	  er	  
iets	  over	  zeggen?	  Je	  heb	  nu	  genoeg	  gehoord	  dat	  het	  lelijk	  is.	  
	  
Jeroen:	  Doe	  je	  dat	  nu	  sneller	  bij	  klasgenoten	  die	  je	  eerder	  niet	  sprak?	  
Julie:	  Ja.	  
	  
Julie:	  Ja	  vooral	  na	  het	  moment	  dat	  we	  tijdens	  de	  les	  in	  groepjes	  bij	  elkaar	  gingen	  zitten	  en	  iedereen	  ging	  
kijken	  bij	  het	  werk	  van	  een	  klasgenoot.	  
	  
Jeroen:	  Dus	  als	  ik	  het	  goed	  begrijp	  is	  wat	  jij	  bedoelt:	  Als	  je	  een	  klas	  door	  elkaar	  bij	  elkaar	  in	  kleine	  groepjes	  
Peerfeedback	  op	  elkaar	  laat	  geven,	  dat	  dit	  drempel	  verlagend	  werkt	  om	  zelf	  die	  stap	  te	  zetten	  op	  een	  later	  
moment.	  
Julie:	  Ja,	  ik	  merk	  zelf	  dat	  ik	  nu	  sneller	  ook	  naar	  andere	  mensen	  stap	  en	  dat	  dit	  tot	  een	  gesprek	  leidt.	  
	  
Jeroen:	  Is	  de	  betrokkenheid	  in	  de	  groep	  is	  hechter	  geworden?	  
Julie,	  Jari:	  Ja,	  je	  kent	  elkaar	  wel	  maar	  nu	  kom	  je	  sneller	  in	  contact.	  
	  
Jeroen:	  Wat	  heb	  je	  van	  Peerfeedback	  geleerd	  en	  dan	  met	  name	  op	  het	  proces,	  wat	  heb	  je	  van	  anderen	  
hierover	  geleerd?	  
Julie:	  Wat	  ik	  gezien	  heb,	  is	  dat	  iedereen	  anders	  start.	  De	  een	  met	  woorden	  en	  de	  ander	  met	  schetsen.	  
	  
Jeroen:	  Heb	  je	  dat	  zelf	  ook	  wel	  geprobeerd	  om	  eens	  anders	  te	  starten?	  
Julie:	  Ja	  
Julius:	  Ik	  begin	  nooit	  hetzelfde,	  elke	  keer	  werkt	  het	  niet	  echt.	  
	  
Jeroen:	  dan	  is	  het	  interessant	  om	  te	  kijken	  bij	  de	  klasgenoten	  hoe	  het	  wel	  kan	  werken	  en	  past	  dit	  bij	  jou.	  Dan	  
heb	  je	  het	  over	  het	  startproces	  van	  een	  project.	  Je	  kan	  hier	  uit	  deze	  5	  klasgenoten	  misschien	  wel	  een	  manier	  
halen	  die	  je	  nog	  niet	  geprobeerd	  hebt?	  
Julius:	  Mijn	  probleem	  is	  eigenlijk	  dat	  ik	  al	  te	  snel	  weet	  wat	  ik	  wil.	  En	  dan	  moet	  ik	  het	  zien	  te	  verkopen	  aan	  
de	  docent.	  Dan	  moet	  ik	  een	  schetsboek	  gaan	  maken	  achteraf.	  
Julie:	  Als	  je	  tijdens	  het	  werken	  ook	  schetsen	  maakt,	  dan	  kun	  je	  in	  je	  proces	  ook	  twee	  stappen	  terug	  doen,	  
dat	  is	  het	  prettige	  van	  een	  schetsboek.	  
Jari:	  ik	  denk	  als	  je	  denkt	  dat	  je	  gelijk	  het	  beste	  idee	  hebt,	  dat	  dat	  niet	  zo	  is	  en	  ook	  niet	  de	  beste	  instelling	  is,	  
dus	  dat	  heb	  ik	  ook	  wel	  geleerd.	  Je	  moet	  verder	  onderzoek	  doen,	  dan	  kun	  je	  onderbouwen	  waarom	  dat	  het	  
beste	  idee	  is.	  Je	  kunt	  het	  dan	  veel	  beter	  in	  bouwen.	  
	  
Jeroen:	  Daar	  struikel	  je	  over	  bij	  de	  docent,	  je	  kunt	  niet	  bewijzen	  dat	  dat	  het	  beste	  idee	  is.	  Door	  het	  met	  elkaar	  
te	  delen	  en	  daar	  over	  door	  te	  praten	  en	  te	  denken	  dat	  je	  nog	  veel	  verder	  kan	  komen.	  Over	  het	  proces.	  Jorik	  heb	  
jij	  iets	  gevonden	  in	  het	  proces	  bij	  een	  ander	  dat	  jij	  wilt	  proberen	  of	  ben	  je	  blijven	  hangen	  in	  zoals	  jij	  al	  werkt?	  
Jorik:	  Brayn	  maakt	  tijdens	  zijn	  proces	  gelijk	  de	  onderdelen	  voor	  de	  presentatie.	  Dat	  vind	  ik	  wel	  prettig	  dat	  
je	  tijdens	  het	  proces	  gelijk	  nadenkt	  over	  hoe	  je	  het	  gaat	  presenteren.	  Wat	  je	  gemaakt	  hebt	  kun	  je	  gelijk	  
indelen.	  
	  
Jeroen:	  Dat	  is	  iets	  wat	  ik	  bij	  Brayn	  gezien	  hebt	  en	  dat	  kan	  ik	  ook	  proberen.	  
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Jorik:	  Ja.	  
	  
Jari:	  Ik	  begon	  gelijk	  met	  schetsen	  en	  tekenen.	  Michelle	  begint	  met	  schrijven	  en	  stukjes	  tekst	  en	  dat	  vond	  ik	  
eigenlijk	  wel	  een	  goed	  idee	  en	  dat	  heb	  ik	  zelf	  ook	  gedaan	  en	  zo	  kun	  je	  wel	  beter	  onderbouwen	  en	  het	  
werkt	  ook	  voor	  mij	  en	  het	  ziet	  er	  ook	  wel	  tof	  uit.	  
	  
Jeroen:	  Ga	  je	  ook	  Peerfeedback	  gebruiken	  zonder	  tussen	  komst	  van	  een	  docent.	  Maak	  je	  er	  nu	  meer	  gebruik	  
van?	  	  
Jorik:	  Niet	  meer	  maar	  wel	  kritischer.	  
Merve:	  Ja.	  
Michelle:	  Knikt	  ja.	  
	  
Jeroen:	  Doe	  je	  dat	  ook	  bij	  een	  ander	  of	  blijf	  je	  binnen	  je	  eigen	  groepje?	  
Jorik:	  Ik	  blijf	  wel	  binnen	  mijn	  groepje.	  
Jari:	  Wel	  binnen	  mijn	  groepje.	  Ik	  merk	  wel	  dat	  andere	  mensen	  die	  dat	  wel	  fijn	  vinden.	  Ze	  komen	  wel	  
sneller	  naar	  mij	  toe	  en	  laten	  dan	  hun	  werk	  zien.	  Het	  werkt	  wel	  om	  je	  werk	  aan	  anderen	  te	  laten	  zien.	  Ik	  
vind	  het	  wel	  fijn	  om	  het	  binnen	  mijn	  eigen	  groepje	  te	  houden.	  
	  
Jeroen:	  Dat	  er	  mensen	  naar	  je	  toe	  komen	  om	  Peerfeedback	  te	  vragen?	  
Jari:	  Ja,	  ze	  komen	  wel	  naar	  mij	  buiten	  het	  groepje.	  
	  
Jeroen:	  gebeurt	  dat	  aan	  het	  einde	  van	  het	  project	  of	  meer	  aan	  het	  begin?	  
Jari:	  Meer	  aan	  het	  einde	  meestal.	  
	  
Jeroen:	  Hebben	  jullie	  het	  dan	  nog	  wel	  eens	  over	  het	  proces?	  
Julie:	  Ik	  denk	  dat	  er	  heel	  veel	  mensen	  zijn	  die	  technisch	  nog	  wel	  iets	  willen	  weten.	  Ik	  denk	  dat	  als	  je	  eerder	  
Peerfeedback	  vraagt	  dat	  het	  meer	  over	  het	  concept	  gaat.	  
Jari:	  Voor	  technische	  dingen	  ga	  ik	  naar	  Jorik.	  Je	  ziet	  ook	  dat	  je	  weet	  waar	  iemand	  sterk	  in	  is	  en	  dat	  je	  
daarvoor	  naar	  die	  persoon	  toe	  kan	  gaan.	  
Julie:	  Tegen	  de	  tijd	  dat	  de	  presentaties	  komen,	  gaan	  we	  in	  de	  rij	  staan	  bij	  Brayn.	  
	  
	  
Jeroen:	  Hebben	  jullie	  na	  de	  laatste	  Peerfeedback	  ronde	  nog	  iets	  aangepast	  voor	  de	  presentatie?	  
Jari:	  Als	  dat	  rondje	  er	  niet	  was	  geweest	  dan	  was	  de	  mijne	  zo	  gebleven.	  
Merve:	  Ja	  ik	  heb	  wel	  iets	  aangepast	  
Jari:	  Dat	  komt	  ook	  omdat	  ik	  toch	  tot	  het	  laatste	  ben	  bezig	  geweest.	  
	  
Jeroen:	  we	  hebben	  een	  rondje	  peerfeedback	  gedaan	  met	  andere	  klasgenoten.	  Heeft	  deze	  ervaring	  ook	  buiten	  
de	  school	  effect	  gehad.	  Ben	  je	  anders	  gaan	  kijken?	  
Julie:	  Ik	  merk	  wel	  dat	  ik	  sneller	  een	  mening	  van	  een	  ander	  vraag	  als	  ik	  een	  idee	  heb.	  Bij	  elk	  conceptje	  wat	  
mij	  te	  binnen	  schiet,	  vraag	  ik	  even	  wat	  de	  anderen	  daarvan	  vinden.	  Niet	  alleen	  aan	  klasgenoten	  maar	  ook	  
aan	  vrienden	  buiten	  school	  en	  familie.	  
Julius:	  Zeker.	  
Jari	  knikt	  actief	  jajajajaja.	  
	  
Jeroen:	  Deed	  je	  dat	  voorheen	  niet	  uit	  een	  onzekerheid?	  
Jari:	  Nee	  dat	  niet,	  maar	  nu	  wel	  meer.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  periode	  tegen	  de	  presentatie,	  dan	  wil	  ik	  nog	  wel	  
eens	  iets	  uit	  printen	  en	  dat	  dan	  voor	  leggen	  aan	  mijn	  moeder	  om	  te	  vragen	  wat	  zij	  vindt.	  Ik	  vind	  het	  ook	  
wel	  belangrijk	  dat	  het	  mensen	  aanspreekt	  die	  niet	  zo	  grafisch	  actief	  zijn.	  	  
Julius:	  Mensen	  die	  je	  minder	  goed	  kennen,	  geven	  minder	  kritiek	  dan	  dat	  ze	  zeggen	  oh	  mooi.	  
Jari:	  Eerlijker	  vaak	  ook.	  
	  
Jeroen:	  We	  hebben	  het	  ook	  gehad	  over	  verschillende	  fases	  van	  Peerfeedback.	  Ik	  noem	  de	  fases	  nog	  even	  op.	  
Als	  je	  daarop	  terug	  kijkt	  neem	  je	  dat	  dan	  nog	  mee,	  speelt	  het	  een	  rol?	  
Julius:	  Ik	  zou	  het	  niet	  zo	  gebruiken	  van	  ik	  ga	  die	  soort	  feedback	  geven.	  
	  
Jeroen:	  gaat	  er	  nog	  wel	  ergens	  een	  lampje	  branden?	  
Jari:	  Nou	  wel	  dat	  ik	  denk	  van	  wanneer	  heeft	  iemand	  er	  iets	  aan,	  dus	  ik	  ga	  niet	  zo	  maar	  even	  spuien	  en	  het	  
ligt	  er	  ook	  aan	  wat	  degene	  precies	  vraagt.	  
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Michelle:	  Het	  ligt	  er	  ook	  aan	  wat	  die	  vraagt,	  wil	  je	  naar	  mijn	  tekst	  kijken	  of	  naar	  het	  idee	  kijken.	  
	  
Jeroen:	  dus	  het	  verschilt,	  je	  vraagt	  waar	  moet	  ik	  naar	  kijken?	  
	  
Jorik:	  Standaard	  geef	  ik	  alleen	  Peerfeedback	  op	  vormgeving	  en	  dtp,	  als	  ze	  meer	  willen	  dan	  moeten	  zij	  
erom	  vragen,	  dus	  daar	  houd	  ik	  het	  op.	  
	  
Jeroen:	  Wil	  je	  het	  vaker	  doen	  onder	  leiding	  van	  een	  docent?	  
Julie:	  Ik	  vond	  het	  met	  die	  groepjes	  wel	  erg	  prettig,	  dan	  zonder	  die	  papiertjes	  
Jari:	  Je	  zit	  dan	  met	  zijn	  4-‐en	  en	  1	  laat	  zijn	  werk	  zien	  en	  de	  ander	  geven	  Peerfeedback.	  
	  
Jeroen:	  Ja	  dat	  snap	  ik	  maar	  ik	  wil	  een	  bewijs	  van	  opbrengst.	  
Jari:	  Dat	  schrijven,	  dat	  snap	  ik	  nog	  niet.	  
Julie:	  Als	  iemand	  kort	  de	  tips	  opschrijft,	  dat	  het	  dan	  oke	  is.	  	  
Jorik:	  Ik	  vind	  dat	  het	  Peerfeedback	  geven	  compacter	  moet,	  dat	  je	  er	  sneller	  mee	  klaar	  bent,	  dan	  een	  heel	  
invulformulier.	  
	  
Jeroen:	  Misschien	  zou	  dat	  wel	  anders	  kunnen	  maar	  in	  het	  belang	  van	  het	  onderzoek	  heb	  ik	  nu	  deze	  keuze	  
gemaakt.	  
	  
Jeroen:	  is	  het	  een	  idee	  om	  dit	  eerder	  in	  het	  jaar	  te	  doen	  die	  pf	  rondes	  bij	  de	  projecten?	  
Jari:	  ik	  zou	  dit	  in	  eerdere	  leerjaren	  al	  oppakken.	  Wat	  mij	  betreft	  al	  van	  de	  eerste.	  
	  
Jeroen:	  Stel	  je	  hebt	  een	  lokaal	  waar	  je	  je	  werk	  neer	  kunt	  zitten	  en	  dat	  we	  verschillende	  klassen	  uitwisselen	  en	  
elkaar	  schriftelijk	  Peerfeedback	  op	  schrijven.	  Je	  hebt	  nu	  de	  hele	  dag	  project	  begeleiding,	  er	  zit	  één	  docent	  die	  
jou	  ergens	  10	  min.	  van	  die	  dag	  feedback	  geeft.	  Als	  je	  deze	  uren	  anders	  zou	  inrichten	  dan	  kan	  het	  veel	  
bruikbaarder	  zijn.	  
Jari:	  Daar	  loop	  ik	  nu	  ook	  tegen	  aan	  dat	  ik	  Peter	  wil	  spreken,	  maar	  met	  zijn	  allen	  op	  die	  dag	  wie	  het	  eerst	  
komt	  wie	  het	  eerst	  maalt	  en	  je	  bent	  als	  laatste,	  is	  er	  een	  kans	  dat	  je	  er	  niet	  goed	  over	  hebt	  kunnen	  praten	  
met	  Peter.	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  belangrijk	  is	  die	  docent?	  
Julius:	  Heel	  belangrijk.	  
Jari:	  Ja,	  als	  je	  te	  horen	  krijgt	  dat	  je	  niet	  langs	  bent	  gekomen	  ofzo,	  dan	  een	  beetje	  dubbel.	  
	  
Jeroen:	  Los	  van	  de	  beoordeling	  geeft	  de	  docent	  je	  andere	  feedback	  dan	  je	  klasgenoot?	  
Jari:	  Ja,	  meestal	  beter	  onderbouwd.	  
Julie:	  Ja,	  die	  denkt	  op	  een	  ander	  niveau.	  
Michelle,	  Merve	  en	  Jorik	  knikken	  ja.	  
	  
Jeroen:	  Is	  de	  waarde	  van	  de	  feedback	  van	  de	  docent	  groter	  dan	  die	  van	  je	  klasgenoot?	  
Jari:	  Nou	  anders,	  ik	  ben	  het	  ook	  niet	  altijd	  met	  de	  docent	  eens.	  
Julie:	  Er	  is	  wel	  verschil	  per	  keer.	  
	  
Jeroen:	  Jullie	  worden	  tijdens	  de	  beoordeling	  toch	  ook	  ingezet	  om	  Peerfeedback	  te	  geven?	  
Jari:	  In	  het	  begin	  hebben	  we	  dat	  1	  keer	  gedaan,	  maar	  officieel	  niet.	  We	  hebben	  het	  niet	  zo	  veel	  gedaan.	  
Michelle:	  Nee,	  er	  werd	  gezegd	  dat	  er	  geen	  tijd	  voor	  is.	  
Jari:	  Er	  is	  geen	  tijd	  voor,	  daardoor	  vervallen	  dat	  soort	  dingen.	  Ik	  vind	  de	  feedback	  van	  de	  docent	  wel	  
belangrijk.	  
	  
Jeroen:	  Is	  het	  interessant	  genoeg	  om	  meer	  tijd	  aan	  Peerfeedback	  te	  besteden?	  
Jari:	  Ik	  denk	  van	  wel,	  in	  ieder	  geval	  voor	  de	  eindpresentaties	  dat	  het	  niet	  zo	  gehaast	  hoeft.	  
	  
Jeroen:	  Jullie	  ervaren	  het	  nu	  heel	  gehaast?	  
Michelle,	  Julius,	  Jari:	  Ja.	  
	  
Jeroen:	  Geen	  tijd	  voor	  feedback	  is	  eigenlijk	  vreemd.	  De	  docent	  heeft	  je	  werk	  al	  voor	  een	  groot	  deel	  gezien	  dus	  
de	  feedback	  kan	  bijna	  alleen	  muggeschifterij	  zijn	  en	  geen	  hele	  verhalen.	  
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Dan	  zou	  je	  het	  kunnen	  presenteren.	  Stel	  je	  staat	  bij	  een	  klant	  je	  werk	  te	  presenteren	  en	  er	  komt	  nog	  een	  hele	  
back	  met	  kritiek	  uit	  dan	  heb	  je	  je	  werk	  niet	  goed	  gedaan.	  
Jari:	  Maar	  als	  je	  naar	  een	  klant	  gaat	  dan	  is	  het	  van	  dit	  is	  het	  en…	  
	  
Jeroen:	  maar	  zo	  werkt	  het	  bij	  een	  presentatie	  toch	  ook?	  
	  
Jeroen:	  Zijn	  er	  nog	  dingen	  die	  ik	  moet	  weten?	  
	  
Jorik:	  Via	  de	  mail	  Peerfeedback	  geven.	  Via	  de	  uitwisselmap	  werk	  bekijken	  en	  met	  de	  mail	  Peerfeedback	  
geven.	  
Julie:	  Met	  de	  mail	  dat	  weet	  ik	  niet	  zo,	  maar	  met	  andere	  klassen	  ben	  ik	  wel	  nieuwsgierig.	  
Jari:	  Ik	  weet	  niet	  of	  dat	  haalbaar	  is	  in	  alle	  drukte.	  
Julie:	  Zoals	  we	  dat	  gedaan	  hebben	  met	  onze	  eigen	  klas	  Peerfeedback.	  Maar	  dan	  met	  een	  andere	  klas	  erbij.	  
Jari:	  Ja.	  
	  
	  
Jeroen:	  We	  gaan	  het	  afsluiten	  en	  ik	  wil	  jullie	  bedanken	  voor	  de	  openhartigheid.	  
	  
	  

Afsluitend	  interview	  3	  maart	  met	  GV4E	  
Aanwezig:	  Liz	  Bekker,	  Melissa	  van	  Doorn,	  Elise	  Gaarthuis,	  Remon	  Dekker	  (i.v.m.	  afwezigheid	  van	  Mike	  
Vos)	  Coen	  van	  Egdom	  en	  Michael	  Boelsz	  
	  
Jeroen:	  Goedemorgen,	  de	  vragenlijst	  is	  door	  bijna	  iedereen	  ingevuld	  en	  ik	  verontschuldig	  mij	  dat	  het	  wel	  veel	  
vragen	  zijn.	  
Veel	  dank	  voor	  het	  invullen	  van	  de	  vragenlijst.	  Het	  heeft	  mij	  heel	  erg	  geholpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  inzichten	  
voor	  mijn	  onderzoek.	  
	  
Elise:	  Ik	  vond	  sommige	  vragen	  wel	  een	  beetje	  ingewikkeld,	  wat	  staat	  er	  nou	  en	  wat	  bedoeld	  hij	  nou.	  En	  
dacht	  nee	  daar	  kom	  ik	  niet	  uit.	  
	  
Jeroen:	  Ik	  ben	  niet	  over	  een	  nacht	  ijs	  gegaan	  met	  de	  vragen	  en	  het	  komt	  voor	  dat	  sommige	  vragen	  niet	  geheel	  
perfect	  zijn.	  
	  
Elise:	  Ik	  heb	  vraagtekens	  ingevuld	  bij	  vragen	  die	  ik	  niet	  snapte.	  
	  
Jeroen:	  Jullie	  hebben	  elkaar	  peerfeedback	  gegeven	  tijdens	  de	  les	  en	  hierdoor	  informatie	  met	  elkaar	  gedeeld.	  
Wat	  mij	  opviel	  was	  dat	  er	  niet	  zo	  veel	  aandacht	  besteed	  wordt	  tijdens	  de	  peerfeedback.	  Hoe	  een	  denkproces	  
verloopt	  bij	  het	  maken	  van	  een	  concept,	  of	  je	  ook	  op	  het	  procesgebied	  iets	  van	  elkaar	  kunt	  leren.	  Er	  wordt	  
veel	  gesproken	  over	  hoe	  het	  eruit	  ziet	  en	  dat	  de	  vormgeving	  ook	  anders	  kan,	  maar	  hoe	  je	  dat	  proces	  van	  
verandering	  aanpakt	  daar	  wordt	  niet	  zo	  veel	  over	  gesproken.	  
	  
Op	  veel	  vragen	  hebben	  jullie	  al	  een	  uitgebreid	  antwoord	  gegeven.	  Ik	  ga	  proberen	  wat	  meer	  achtergrond	  
informatie	  uit	  jullie	  antwoorden	  te	  halen	  en	  richt	  mij	  hierbij	  op	  het	  proces.	  Met	  deze	  gegevens	  en	  het	  
interview	  heb	  ik	  dan	  voldoende	  gegevens	  om	  het	  onderzoek	  af	  te	  sluiten.	  
	  
Jeroen:	  Helpen	  de	  feedbackrondes	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  meer	  zelfvertrouwen,	  iedereen	  heeft	  daar	  ja	  op	  
ingevuld,	  is	  hier	  een	  aanvulling	  op?	  
Remon,	  jij	  hebt	  nog	  niets	  ingevuld	  kun	  jij	  er	  nog	  iets	  over	  zeggen	  wat	  het	  bij	  jouw	  heeft	  gedaan?	  Hebben	  de	  
peerfeedback	  rondes	  jouw	  geholpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  meer	  zelfvertrouwen?	  
Remon:	  Hmmm,	  daar	  moet	  ik	  even	  over	  nadenken..	  
Michael:	  Niet	  alleen	  wat	  je	  maakt	  maar	  ook	  dat	  je	  eerder	  je	  mening	  durft	  te	  geven.	  
Coen:	  Dat	  is	  het	  meer.	  
Michael:	  Dat	  je	  niet	  je	  mond	  dicht	  houdt	  en	  zegt	  oh	  dit	  vind	  ik	  er	  wel	  leuk	  uit	  zien.	  En	  dat	  je	  ook	  meedenkt	  
met	  een	  ander	  zijn	  concept.	  Anders	  zeg	  je	  van	  ehh	  nou	  ik	  vind	  het	  er	  wel	  leuk	  uit	  zien.	  Je	  gaat	  nu	  echt	  
kijken	  of	  het	  ook	  bij	  het	  concept	  past.	  
Remon:	  Je	  zit	  nu	  echt	  naar	  werk	  te	  kijken	  
Elise	  in	  de	  lessen	  is	  het	  zo	  dat	  je	  meer	  in	  je	  groepje	  blijft	  hangen	  en	  dan	  geef	  je	  toch	  ander	  peerfeedback	  
dan	  wanneer	  je	  aan	  een	  buitenstaander	  peerfeedback	  geeft.	  Je	  weet	  niet	  hoe	  een	  ander	  kan	  reageren	  en	  
door	  dit	  te	  oefenen	  tijdens	  de	  les	  werd	  meer	  duidelijk	  wie	  je	  kan	  vertrouwen,	  er	  werd	  meer	  vertrouwen	  in	  
de	  klas	  gekweekt.	  
	  
Jeroen:	  Je	  bent	  als	  groep	  gegroeid	  eigenlijk.	  Je	  durft	  nu	  ook	  meer	  opener	  te	  zijn	  naar	  klasgenoten?	  
Elise:	  Eerst	  was	  ik	  een	  beetje	  huiverig	  als	  je	  (een	  klasgenoot)	  mij	  peerfeedback	  geeft,	  dan	  val	  je	  mij	  bijna	  
aan	  en	  door	  de	  lessen	  hebben	  deze	  mensen	  ook	  geleerd	  om	  rustig	  te	  blijven	  en	  zich	  niet	  persoonlijk	  
aangevallen	  te	  voelen,	  daardoor	  geef	  je	  nu	  makkelijker	  peerfeedback	  aan	  wie	  dan	  ook	  binnen	  de	  klas.	  Dat	  
vind	  ik	  wel	  fijn	  aan	  dit	  soort	  lessen.	  
	  
Jeroen:	  als	  ik	  het	  mag	  samenvatten	  vertel	  je	  dat	  de	  drempel	  om	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  te	  ontvangen	  lager	  
is	  geworden	  
Elise:	  Ja,	  het	  is	  transparanter.	  
Michael:	  Ja,	  omdat	  iedereen	  dat	  doet.	  
Melissa:	  En	  je	  vraagt	  ook	  sneller	  peerfeedback	  als	  je	  weet	  hoe	  iemand	  peerfeedback	  geeft	  en	  dat	  je	  er	  iets	  
aan	  hebt	  vraag	  je	  het	  ook	  sneller.	  
Coen:	  Maar	  ik	  heb	  wel	  dat	  ik	  binnen	  hetzelfde	  groepje	  peerfeedback	  blijf	  vragen.	  Dat	  heeft	  er	  niets	  mee	  te	  
maken	  dat	  ik	  bang	  ben	  wat	  andere	  mensen	  zeggen	  ofzo,	  maar	  ik	  heb	  gewoon	  niks	  met	  die	  mensen,	  dus	  
interesseert	  die	  mening	  mij	  niet	  heel	  erg.	  Het	  klinkt	  misschien	  een	  beetje	  lullig	  maar	  ik	  bedoel	  het	  wel	  zo.	  
Elise:	  je	  pakt	  de	  mensen	  eruit	  waar	  je	  naar	  je	  gevoel	  wat	  aan	  hebt	  
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Afsluitend	  interview	  3	  maart	  met	  GV4E	  
Aanwezig:	  Liz	  Bekker,	  Melissa	  van	  Doorn,	  Elise	  Gaarthuis,	  Remon	  Dekker	  (i.v.m.	  afwezigheid	  van	  Mike	  
Vos)	  Coen	  van	  Egdom	  en	  Michael	  Boelsz	  
	  
Jeroen:	  Goedemorgen,	  de	  vragenlijst	  is	  door	  bijna	  iedereen	  ingevuld	  en	  ik	  verontschuldig	  mij	  dat	  het	  wel	  veel	  
vragen	  zijn.	  
Veel	  dank	  voor	  het	  invullen	  van	  de	  vragenlijst.	  Het	  heeft	  mij	  heel	  erg	  geholpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  inzichten	  
voor	  mijn	  onderzoek.	  
	  
Elise:	  Ik	  vond	  sommige	  vragen	  wel	  een	  beetje	  ingewikkeld,	  wat	  staat	  er	  nou	  en	  wat	  bedoeld	  hij	  nou.	  En	  
dacht	  nee	  daar	  kom	  ik	  niet	  uit.	  
	  
Jeroen:	  Ik	  ben	  niet	  over	  een	  nacht	  ijs	  gegaan	  met	  de	  vragen	  en	  het	  komt	  voor	  dat	  sommige	  vragen	  niet	  geheel	  
perfect	  zijn.	  
	  
Elise:	  Ik	  heb	  vraagtekens	  ingevuld	  bij	  vragen	  die	  ik	  niet	  snapte.	  
	  
Jeroen:	  Jullie	  hebben	  elkaar	  peerfeedback	  gegeven	  tijdens	  de	  les	  en	  hierdoor	  informatie	  met	  elkaar	  gedeeld.	  
Wat	  mij	  opviel	  was	  dat	  er	  niet	  zo	  veel	  aandacht	  besteed	  wordt	  tijdens	  de	  peerfeedback.	  Hoe	  een	  denkproces	  
verloopt	  bij	  het	  maken	  van	  een	  concept,	  of	  je	  ook	  op	  het	  procesgebied	  iets	  van	  elkaar	  kunt	  leren.	  Er	  wordt	  
veel	  gesproken	  over	  hoe	  het	  eruit	  ziet	  en	  dat	  de	  vormgeving	  ook	  anders	  kan,	  maar	  hoe	  je	  dat	  proces	  van	  
verandering	  aanpakt	  daar	  wordt	  niet	  zo	  veel	  over	  gesproken.	  
	  
Op	  veel	  vragen	  hebben	  jullie	  al	  een	  uitgebreid	  antwoord	  gegeven.	  Ik	  ga	  proberen	  wat	  meer	  achtergrond	  
informatie	  uit	  jullie	  antwoorden	  te	  halen	  en	  richt	  mij	  hierbij	  op	  het	  proces.	  Met	  deze	  gegevens	  en	  het	  
interview	  heb	  ik	  dan	  voldoende	  gegevens	  om	  het	  onderzoek	  af	  te	  sluiten.	  
	  
Jeroen:	  Helpen	  de	  feedbackrondes	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  meer	  zelfvertrouwen,	  iedereen	  heeft	  daar	  ja	  op	  
ingevuld,	  is	  hier	  een	  aanvulling	  op?	  
Remon,	  jij	  hebt	  nog	  niets	  ingevuld	  kun	  jij	  er	  nog	  iets	  over	  zeggen	  wat	  het	  bij	  jouw	  heeft	  gedaan?	  Hebben	  de	  
peerfeedback	  rondes	  jouw	  geholpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  meer	  zelfvertrouwen?	  
Remon:	  Hmmm,	  daar	  moet	  ik	  even	  over	  nadenken..	  
Michael:	  Niet	  alleen	  wat	  je	  maakt	  maar	  ook	  dat	  je	  eerder	  je	  mening	  durft	  te	  geven.	  
Coen:	  Dat	  is	  het	  meer.	  
Michael:	  Dat	  je	  niet	  je	  mond	  dicht	  houdt	  en	  zegt	  oh	  dit	  vind	  ik	  er	  wel	  leuk	  uit	  zien.	  En	  dat	  je	  ook	  meedenkt	  
met	  een	  ander	  zijn	  concept.	  Anders	  zeg	  je	  van	  ehh	  nou	  ik	  vind	  het	  er	  wel	  leuk	  uit	  zien.	  Je	  gaat	  nu	  echt	  
kijken	  of	  het	  ook	  bij	  het	  concept	  past.	  
Remon:	  Je	  zit	  nu	  echt	  naar	  werk	  te	  kijken	  
Elise	  in	  de	  lessen	  is	  het	  zo	  dat	  je	  meer	  in	  je	  groepje	  blijft	  hangen	  en	  dan	  geef	  je	  toch	  ander	  peerfeedback	  
dan	  wanneer	  je	  aan	  een	  buitenstaander	  peerfeedback	  geeft.	  Je	  weet	  niet	  hoe	  een	  ander	  kan	  reageren	  en	  
door	  dit	  te	  oefenen	  tijdens	  de	  les	  werd	  meer	  duidelijk	  wie	  je	  kan	  vertrouwen,	  er	  werd	  meer	  vertrouwen	  in	  
de	  klas	  gekweekt.	  
	  
Jeroen:	  Je	  bent	  als	  groep	  gegroeid	  eigenlijk.	  Je	  durft	  nu	  ook	  meer	  opener	  te	  zijn	  naar	  klasgenoten?	  
Elise:	  Eerst	  was	  ik	  een	  beetje	  huiverig	  als	  je	  (een	  klasgenoot)	  mij	  peerfeedback	  geeft,	  dan	  val	  je	  mij	  bijna	  
aan	  en	  door	  de	  lessen	  hebben	  deze	  mensen	  ook	  geleerd	  om	  rustig	  te	  blijven	  en	  zich	  niet	  persoonlijk	  
aangevallen	  te	  voelen,	  daardoor	  geef	  je	  nu	  makkelijker	  peerfeedback	  aan	  wie	  dan	  ook	  binnen	  de	  klas.	  Dat	  
vind	  ik	  wel	  fijn	  aan	  dit	  soort	  lessen.	  
	  
Jeroen:	  als	  ik	  het	  mag	  samenvatten	  vertel	  je	  dat	  de	  drempel	  om	  peerfeedback	  te	  geven	  en	  te	  ontvangen	  lager	  
is	  geworden	  
Elise:	  Ja,	  het	  is	  transparanter.	  
Michael:	  Ja,	  omdat	  iedereen	  dat	  doet.	  
Melissa:	  En	  je	  vraagt	  ook	  sneller	  peerfeedback	  als	  je	  weet	  hoe	  iemand	  peerfeedback	  geeft	  en	  dat	  je	  er	  iets	  
aan	  hebt	  vraag	  je	  het	  ook	  sneller.	  
Coen:	  Maar	  ik	  heb	  wel	  dat	  ik	  binnen	  hetzelfde	  groepje	  peerfeedback	  blijf	  vragen.	  Dat	  heeft	  er	  niets	  mee	  te	  
maken	  dat	  ik	  bang	  ben	  wat	  andere	  mensen	  zeggen	  ofzo,	  maar	  ik	  heb	  gewoon	  niks	  met	  die	  mensen,	  dus	  
interesseert	  die	  mening	  mij	  niet	  heel	  erg.	  Het	  klinkt	  misschien	  een	  beetje	  lullig	  maar	  ik	  bedoel	  het	  wel	  zo.	  
Elise:	  je	  pakt	  de	  mensen	  eruit	  waar	  je	  naar	  je	  gevoel	  wat	  aan	  hebt	  
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Coen:	  aan	  jullie	  zou	  ik	  wel	  peerfeedback	  vragen	  maar	  een	  ander	  zou	  niet	  snel	  zeggen	  nou	  dat	  is	  niet	  mooi	  
en	  niet	  onderbouwd.	  
	  
Jeroen:	  En	  als	  ik	  je	  nu	  naast	  willekeurige	  klasgenoten	  zet	  enzij	  	  jouw	  gaan	  voorzien	  van	  peerfeedback?	  
Coen:	  Nou	  dat	  werkt	  wel	  en	  dat	  komt	  dan	  omdat	  iedereen	  willekeurig	  is.	  Als	  je	  ons	  bij	  elkaar	  zou	  zetten	  
met	  iemand	  anders	  dan	  zou	  het	  al	  anders	  zijn,	  met	  vier	  willekeurige	  personen,	  heeft	  iedereen	  het	  een	  
beetje	  dus	  dan	  maakt	  het	  niet	  uit.	  
Melissa:	  Met	  verschillende	  personen	  krijg	  je	  ook	  wel	  eens	  van	  tja	  ik	  weet	  het	  niet	  of	  ik	  vind	  het	  wel	  mooi	  
dus	  en	  het	  is	  ook	  nog	  wel	  fijn	  om	  het	  in	  je	  eigen	  groepje	  te	  vragen	  omdat	  je	  weet	  dat	  mensen	  eerlijk	  
peerfeedback	  gaven	  
Michael:	  Het	  groepje	  waar	  je	  mee	  zit	  volgt	  ook	  het	  proces	  dus	  je	  weet	  ook	  dat	  als	  je	  het	  voor	  de	  derde	  keer	  
aan	  dezelfde	  persoon	  vraagt	  waar	  je	  mee	  bezig	  bent	  enzo.	  
Coen:	  Je	  kan	  veel	  makkelijker	  meedenken	  met	  het	  concept.	  
Elise:	  Ik	  zat	  bijvoorbeeld	  in	  een	  groepje	  met	  Fabian,	  daarmee	  had	  ik	  echt	  goed	  peerfeedback	  en	  alles.	  De	  
ene	  had	  niks	  dus	  je	  kan	  dan	  ook	  geen	  peerfeedback	  geven.	  Je	  wordt	  bij	  een	  groep	  gezet	  en	  je	  krijgt	  ook	  de	  
mensen	  die	  helemaal	  niet	  meewerken.	  Ik	  had	  zelf	  in	  een	  peerfeedback	  ronde	  vrij	  weinig	  aan	  hun	  
peerfeedback,	  eigenlijk	  alleen	  van	  Fabian,	  ik	  weet	  niet	  wie	  er	  nog	  meer	  bij	  zat	  maar	  eh	  terwijl	  ik	  wel	  een	  
van	  de	  verste	  was.	  Ze	  konden	  zichzelf	  er	  ook	  niet	  voor	  inzetten	  en	  dat	  is	  dan	  wel	  weer	  het	  jammere	  ervan.	  
Als	  je	  zelf	  kiest	  dan	  kies	  je	  ook	  de	  mensen	  die	  mij	  ook	  helpen.	  Ik	  wil	  diegene	  ook	  helpen,	  het	  komt	  dan	  van	  
twee	  kanten	  af.	  
	  
Jeroen:	  Het	  zou	  dan	  meer	  op	  een	  soort	  inschrijving	  moeten	  zijn	  wie	  wil	  hieraan	  deelnemen?	  
Elise:	  Het	  is	  net	  als	  je	  groepjes	  gaat	  vormen	  je	  ziet	  op	  een	  gegeven	  moment	  dat	  heel	  snel	  groepen	  bij	  elkaar	  
komen	  en	  dat	  er	  een	  aantal	  over	  blijven	  die	  ook	  vaak	  buiten	  de	  groep	  vallen,	  dat	  zijn	  ook	  vaak	  de	  mensen	  
die	  zich	  niet	  in	  willen	  zetten.	  
Liz:	  Soms	  vind	  ik	  het	  ook	  best	  fijn	  om	  wel	  peerfeedback	  te	  vragen	  aan	  iemand	  die	  het	  nog	  helemaal	  niet	  
gezien	  heb,	  vanaf	  het	  begin,	  want	  je	  hebt	  nog	  altijd	  een	  boodschap	  die	  je	  over	  wilt	  brengen	  en	  iemand	  die	  
nog	  niet	  weet	  wat	  jij	  gedaan	  hebt	  en	  niet	  weet	  wat	  jouw	  concept	  is	  kan	  dan	  wel	  zien	  of	  jouw	  boodschap	  
overkomt	  of	  niet.	  Dus	  het	  is	  wel	  eens	  fijn	  om	  het	  aan	  iemand	  te	  vragen	  waar	  je	  normaal	  totaal	  niet	  mee	  zit.	  
Coen:	  daarom	  is	  het	  ook	  wel	  fijn	  om	  in	  de	  les	  van	  Peter	  (docent	  =vormgeving	  GV)	  dat	  er	  oud	  leerlingen	  
zijn	  van	  het	  Ma	  die	  kijken	  naar	  jouw	  werk.	  Zoals	  Liz	  zegt,	  die	  weten	  gewoon	  niet	  wat	  de	  boodschap	  is	  ,	  dan	  
krijg	  je	  toch	  een	  heel	  ander	  soort	  peerfeedback.	  
	  
Jeroen:	  dan	  moet	  je	  opnieuw	  je	  verhaal	  doen?	  
Liz:	  Je	  hebt	  al	  je	  concept	  waar	  je	  de	  hele	  week	  mee	  bezig	  bent,	  dus	  je	  weet	  dat	  het	  daarop	  slaat	  maar	  
mensen	  die	  het	  zien	  die	  weten	  niet	  dat	  dat	  je	  concept	  is.	  Ik	  denk	  dat	  het	  je	  helpt	  in	  je	  communicatie.	  
Elise:	  Maar	  wat	  jij	  zegt	  liz,	  dat	  jij	  naar	  iemand	  toe	  gaat,	  heb	  je	  de	  regie	  zelf	  in	  handen,	  naar	  wie	  ga	  ik	  toe	  dat	  
is	  het	  fijne	  als	  je	  zelf	  kan	  kiezen	  i.p.v.	  dat	  je	  bij	  elkaar	  wordt	  gezet.	  
Liz:	  Ja	  dat	  is	  wel	  zo	  bijvoorbeeld	  als	  ik	  iemand	  kies	  die	  mijn	  werk	  nog	  niet	  gezien	  heb	  dan	  kies	  ik	  wel	  voor	  
iemand	  waar	  ik	  het	  mee	  kan	  hebben	  dan	  iemand	  die	  er	  helemaal	  geen	  zin	  heeft	  om	  naar	  mijn	  werk	  te	  
kijken.	  
	  
Jeroen:	  ben	  je	  niet	  bang	  dat...	  misschien	  dwalen	  we	  een	  beetje	  af...	  bij	  vormgeving	  gaat	  het	  wellicht	  anders	  
dan	  bij	  de	  digitale	  technieken.	  Wat	  daar	  erg	  opvallend	  was,	  als	  ik	  vrienden	  en	  vriendinnen	  van	  elkaars	  werk	  
laat	  bekijken	  dat	  die	  elkaars	  fouten	  er	  niet	  uit	  halen.	  Dat	  was	  een	  opvallend	  gegeven,	  daardoor	  ben	  ik	  gaan	  
bepalen	  wie	  elkaars	  werk	  gaat	  bekijken	  en	  dat	  werkt	  veel	  beter.	  
Michael:	  Als	  je	  samen	  dezelfde	  opdracht	  maakt,	  heb	  je	  het	  idee	  dat	  je	  ook	  samen	  dezelfde	  fouten	  maakt.	  
Dan	  denk	  je	  van	  te	  voren	  al	  van	  hij	  heeft	  de	  kleuren	  wel	  in	  de	  goede	  vorm	  gezet	  en	  niet	  in	  rgb	  omdat	  ik	  dat	  
ook	  heb	  gedaan.	  We	  hebben	  het	  samen	  gemaakt	  en	  dat	  kan	  hij	  dan	  vergeten	  zijn	  (wijzen	  naar	  Coen).	  
Elise:	  Er	  is	  altijd	  nog	  een	  verschil	  tussen	  vrienden	  en	  mensen	  die	  je	  wel	  vertrouwd	  om	  te	  vragen	  wil	  je	  
naar	  mijn	  werk	  kijken.	  
	  
Jeroen:	  Op	  technisch	  gebied	  was	  dit	  zeer	  opvallend,	  maakt	  de	  ene	  een	  fout	  dan	  maakte	  de	  andere	  deze	  zelfde	  
simpele	  fout	  ook.	  Dat	  had	  ik	  niet	  verwacht.	  
Elise:	  Ik	  zou	  niet	  naar	  iemand	  gaan	  die	  continue	  te	  laat	  komt,	  niet	  naar	  lessen	  komt	  of	  continue	  te	  mooi	  
werk	  levert	  of	  hele	  lage	  cijfers	  haalt.	  Ik	  ga	  dan	  toch	  een	  beetje	  kijken	  wie	  haalt	  de	  goede	  cijfers.	  Mees	  en	  ik	  
zijn	  geen	  goede	  vrienden	  we	  zitten	  bij	  elkaar	  in	  de	  klas	  dat	  is	  het.	  Maar	  ik	  denk	  dat	  mees	  mij	  wel	  een	  keer	  
kan	  helpen	  als	  ik	  naar	  hem	  toeloop	  en	  vraag	  of	  die	  naar	  mijn	  werk	  wil	  kijken	  omdat	  hij	  op	  een	  heel	  andere	  
manier	  denkt	  dan	  ik	  dat	  doe.	  
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Jeroen:	  Durf	  je	  dat	  nu	  eerder	  te	  doen	  omdat	  we	  daar	  aandacht	  aan	  besteed	  hebben	  of	  zou	  je	  dat	  anders	  naar	  
mees	  toe	  ook	  gedaan	  hebben?	  
Elise:	  Ik	  denk	  dat	  ik	  het	  sowieso	  wel	  gedaan	  zou	  hebben.	  
Michael:	  Ik	  denk	  dat	  het	  vanaf	  de	  eerste	  klas	  normaal	  gemaakt	  moet	  worden	  dat	  je	  peerfeedback	  vraagt.	  
Net	  zo	  normaal	  als	  je	  dat	  aan	  leraren	  zou	  vragen.	  Het	  is	  nu	  echt	  leerling	  leraar	  die	  beoordeeld,	  klaar	  punt	  
uit.	  
Liz:	  Eigenlijk	  beginnen	  we	  hier	  te	  laat	  mee.	  
Melissa:	  Jammer	  dat	  dit	  pas	  in	  de	  4de	  gebeurd.	  
	  
Jeroen:	  Ja	  dat	  is	  helaas	  met	  meer	  dingen	  zo.	  Maar	  je	  moet	  je	  ook	  voorstellen	  als	  je	  hier	  in	  de	  eerste	  binnen	  
komt	  dat	  er	  al	  heel	  veel	  op	  je	  af	  komt	  en	  moet	  leren	  dit	  past	  daar	  op	  dat	  moment	  niet	  nog	  eens	  bij.	  Misschien	  
in	  de	  derde	  leerjaar?	  
Elise:	  Wat	  ik	  bedoel	  is	  dat	  je	  onderling	  van	  elkaar	  kunt	  leren	  hoe	  je	  peerfeedback	  kan	  geven	  op	  welke	  
manier	  je	  dat	  doet.	  Dus	  niet	  ik	  vind	  die	  kleur	  niet	  mooi.	  Of	  die	  past	  er	  niet	  bij.	  Dat	  de	  betreffende	  leerling	  
zich	  niet	  gelijk	  persoonlijk	  aangevallen	  voelt.	  
Nu	  krijgen	  we	  aan	  het	  einde	  van	  het	  4de	  jaar.	  We	  hebben	  ons	  een	  eigen	  systeem	  aangeleerd	  om	  elkaar	  
peerfeedback	  te	  geven	  en	  dat	  is	  al	  veel	  te	  laat.	  Het	  had	  eigenlijk	  max	  aan	  het	  begin	  van	  het	  4de	  jaar	  moeten	  
zijn.	  Dat	  wij	  beoordelen	  samen	  met	  de	  eindbeoordeling	  dat	  hoeft	  nog	  niet	  in	  de	  tweede,	  maar	  wel	  dat	  ze	  
het	  aanleren.	  Dan	  wordt	  de	  band	  onderling	  in	  de	  klas	  ook	  transparanter.	  
	  
Jeroen:	  Het	  is	  een	  zijpaadje,	  maar	  ik	  hoor	  je	  zeggen	  dat	  jullie	  elkaar	  ook	  beoordelen,	  jullie	  geven	  elkaar	  dan	  
ook	  cijfers?	  
Elise:	  Ja.	  
	  
Jeroen:	  vinden	  jullie	  dat	  niet	  gek?	  
Elise	  en	  Liz:	  Nee.	  
Melissa:	  Ik	  vind	  het	  juist	  fijn.	  
Elise:	  Wij	  zijn	  natuurlijk	  de	  jongere	  generatie	  en	  de	  docenten	  zijn	  al	  zo	  lang	  het	  vak	  uit	  en	  die	  denken	  heel	  
anders.	  
	  
Jeroen	  Jullie	  ervaren	  dat	  niet	  als	  vervelend?	  
Allen:	  Nee.	  
Elise:	  Dan	  gaat	  het	  juist	  weer	  over	  de	  manier	  waarop	  wij	  peerfeedback	  gaven/	  als	  klasgenoten	  op	  een	  rot	  
manier	  peerfeedback	  geven	  dan	  hoef	  ik	  die	  echt	  niet	  meer	  bij	  mijn	  presentatie	  te	  hebben.	  
	  
Jeroen:	  Zou	  peerfeedback	  anders	  zijn	  als	  je	  geen	  cijfer	  hoeft	  te	  geven?	  
Allen:	  Nee,	  hetzelfde.	  
	  
Jeroen:	  Maken	  de	  cijfers	  het	  aantrekkelijker	  om	  peerfeedback	  te	  geven?	  
Elise:	  Het	  is	  juist	  zo	  dat	  je	  er	  zit	  voor	  de	  leerling	  die	  daar	  presenteert	  om	  hem	  omhoog	  te	  werken	  en	  tips	  	  
krijgt	  waar	  die	  wat	  mee	  kan,	  je	  bent	  er	  niet	  om	  iemand	  af	  te	  branden.	  
Michael:	  Met	  cijfers	  geven	  vind	  ik	  het	  wel	  lastig	  om	  te	  doen	  
Melissa,	  Remon:	  Ik	  vindt	  dat	  ook	  lastig.	  
Michael:	  Er	  wordt	  niet	  gezegd	  wie	  die	  cijfers	  heeft	  gegeven	  dat	  wel.	  Je	  weet	  wel	  welk	  groepje	  je	  heeft	  
beoordeeld	  en	  dat	  vind	  ik	  wel	  prettig.	  Ik	  vind	  het	  niet	  prettig	  dat	  de	  ene	  docent	  het	  wel	  op	  deze	  manier	  
doet	  en	  een	  andere	  docent	  weer	  niet.	  Zodat	  je	  niet	  weet	  wat	  je	  kunt	  verwachten.	  
Melissa:	  In	  de	  eerste	  periode	  werd	  het	  erg	  benadrukt	  dat	  leerlingen	  mee	  beoordeelden	  en	  nu	  lijkt	  dat	  
gewoon	  weggevallen.	  Nu	  beoordeeld	  de	  leraar	  maar	  en	  jammer	  dan.	  
Elise:	  Tijdens	  het	  laatste	  project	  kregen	  we	  Rutger	  er	  in	  ene	  bij	  en	  die	  heeft	  nooit	  bij	  ons	  project	  gezeten	  
en	  die	  heeft	  dan	  bepaalde	  meningen	  en	  ik	  vind	  dat	  daar	  minimaal	  1	  of	  2	  studenten	  bij	  hadden	  gemoeten.	  
Melissa:	  Het	  was	  een	  ophaalproject	  maar	  iedereen	  zijn	  cijfers	  zijn	  omlaag	  gegaan.	  
Elise:	  Als	  je	  het	  ieder	  project	  wel	  doet	  en	  zonder	  aankondiging	  bij	  één	  project	  niet,	  dat	  is	  dan	  ook	  weer	  de	  
andere	  kant.	  
Melissa:	  Houd	  het	  vast	  dan.	  
	  
Jeroen:	  Als	  ik	  jullie	  beluister	  vinden	  jullie	  het	  prima	  om	  meer	  te	  peerfeedback-‐en	  en	  cijfers	  te	  geven,	  alleen	  
moet	  er	  niet	  onaangekondigd	  mee	  gestopt	  worden?	  
Allen	  mee	  eens.	  
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Jeroen:	  Wat	  heb	  je	  tijdens	  de	  peerfeedback	  lessen	  geleerd	  in	  je	  denk	  proces?	  Heb	  je	  je	  werk	  aangepast	  na	  
aanleiding	  van	  de	  werkwijze	  van	  een	  klasgenoot?	  
Michael:	  Ja	  Melissa	  en	  Liz	  doen	  meer	  onderzoek	  dan	  ik	  en	  dat	  ga	  ik	  ook	  toepassen	  in	  het	  komende	  project.	  
Daar	  heb	  ik	  naar	  zitten	  kijken	  en	  dat	  dacht	  ik	  dat	  kan	  ik	  ook	  wel	  gaan	  doen.	  
Coen	  en	  Remon:	  Dat	  heb	  ik	  ook.	  
Michael:	  Dat	  is	  misschien	  handiger.	  
	  
Jeroen:	  Heb	  je	  het	  idee	  dat	  je	  er	  iets	  mee	  bereikt	  hebt	  door	  het	  anders	  aan	  te	  pakken?	  
Michael:	  Ja,	  want	  mijn	  App	  was	  totaal	  anders	  dan	  ik	  hem	  had	  gepresenteerd.	  Ik	  had	  alles	  af	  en	  door	  mij	  
opnieuw	  te	  verdiepen	  en	  beter	  voor	  onderzoek	  te	  gaan	  doen.	  Na	  de	  peerfeedback	  van	  Melissa	  en	  Liz	  heb	  
ik	  een	  compleet	  nieuwe	  App	  gemaakt	  waar	  ik	  de	  hele	  nacht	  aan	  heb	  door	  gewerkt	  en	  het	  resultaat	  is	  echt	  
vele	  malen	  beter	  dan	  de	  eerste	  app.	  
Elise:	  Dat	  vond	  ik	  ook,	  het	  was	  gewoon	  eng,	  zo	  goed.	  
Liz:	  Je	  hebt	  er	  echt	  een	  hele	  berg	  werk	  in	  zitten.	  
Melissa:	  Ja,	  beter.	  
	  
Jeroen:	  Ga	  je	  peerfeedback	  ook	  gebruiken	  zonder	  tussenkomst	  van	  docenten.	  Jullie	  hebben	  eerder	  al	  
aangegeven	  dat	  bv	  te	  doen	  met	  Whats-‐app.	  Is	  dat	  meer	  geworden	  of	  is	  het	  geklik	  gebleven?	  Hoe	  ervaren	  jullie	  
dat?	  
Liz:	  voor	  mijn	  gevoel	  is	  het	  zelfde	  gebleven.	  Wat	  ik	  wel	  doe	  is	  dat	  ik	  het	  nu	  ook	  aan	  andere	  vraag	  
Melissa:	  Ik	  vind	  dat	  ik	  beter	  ben	  gaan	  peerfeedback	  geven	  
Remon:	  Nu	  is	  het	  meer	  mee	  denken	  in	  het	  concept	  geworden.	  
Elise:	  We	  zijn	  kritischer	  naar	  elkaar	  ook	  omdat	  we	  dat	  van	  elkaar	  verwachten,	  mede	  doordat	  het	  examen	  
voor	  de	  deur	  staat.	  
	  
Jeroen:	  ik	  ben	  nieuwsgierig	  naar	  het	  proces	  tijden	  het	  maken	  van	  een	  project.	  
Spreken	  jullie	  tijdens	  de	  feedback	  nog	  een	  over	  de	  planning?	  
Allen:	  nee	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  kan	  ik	  dat	  anders	  plannen?	  Fotograferen?	  
Coen:	  Ik	  ben	  slecht	  in	  plannen.	  
Elise:	  We	  zetten	  alles	  op	  1	  usb	  stick	  met	  zijn	  allen	  en	  dan	  gaan	  we	  printen.	  Dat	  scheelt	  tijd.	  
Coen:	  We	  helpen	  elkaar	  wel	  te	  herinneren	  om	  te	  printen.	  
Michael:	  Niet	  met	  een	  planning	  wanneer	  je	  wat	  doet.	  
Coen:	  We	  moeten	  overmorgen	  printen,	  vergeet	  het	  niet	  met	  een	  lach,	  zo	  gaat	  het	  wel	  een	  beetje.	  
Elise:	  Als	  ik	  hoor	  dat	  iemand	  nog	  ingewikkelde	  dingen	  wil	  doen	  dan	  geef	  ik	  wel	  aan	  dat	  je	  die	  tijd	  niet	  
meer	  hebt.	  
Melissa:	  Ja,	  ze	  geeft	  wel	  een	  waarschuwing.	  
Liz:	  Soms	  als	  de	  een	  klaar	  is	  helpen	  we	  de	  ander	  bijvoorbeeld	  met	  foam	  bordjes	  plakken.	  
	  
Jeroen:	  waar	  ik	  ook	  nieuwsgierig	  naar	  ben	  is	  het	  reflecteren	  jij	  noemde	  het	  al	  even	  (wijzend	  naar	  Elise).	  Dat	  
als	  je	  klaar	  bent	  nog	  even	  naar	  je	  eigen	  werk	  kijkt	  en	  kritische	  opmerkingen	  maakt	  op	  je	  eigen	  werk.	  Ben	  je	  
anders	  naar	  je	  eigen	  werk	  gaan	  kijken?	  
	  
Even	  stil	  
	  
Liz:	  Soms	  doe	  ik	  wel	  iets	  en	  dan	  kom	  ik	  er	  even	  niet	  uit	  en	  dan	  leg	  ik	  het	  weg.	  Dan	  kijk	  ik	  er	  twee	  dagen	  
later	  nog	  een	  keer	  na	  en	  denk	  ik	  hoe	  zou	  een	  ander	  dit	  oplossen	  en	  dan	  pas	  ik	  wel	  dingen	  aan.	  
Coen:	  Ja	  dat	  heb	  ik	  ook	  wel	  eens…	  Dat	  ik	  een	  avond	  bezig	  ben	  met	  iets	  maken	  en	  dan…	  he	  het	  is	  wel	  gelukt	  
en	  dan	  kijk	  je	  de	  volgende	  dag	  en	  dan	  denk	  je	  okee	  dit	  ziet	  er	  eigenlijk	  gewoon	  echt	  niet	  uit.	  Soms	  is	  het	  
wel	  even	  goed	  om	  even	  zo’n	  break	  er	  tussen	  te	  nemen.	  
Liz:	  Soms	  zie	  je	  het	  niet	  meer.	  
Coen:	  Jaja,	  echt	  niet	  meer	  en	  dan	  ben	  je	  uren	  bezig	  en	  de	  volgende	  dag	  zit	  je	  op	  school	  en	  je	  opent	  het	  effe	  
en	  dan	  denk	  je	  van	  nee	  dat	  is	  het	  gewoon	  niet.	  
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Jeroen:	  Wat	  heb	  je	  tijdens	  de	  peerfeedback	  lessen	  geleerd	  in	  je	  denk	  proces?	  Heb	  je	  je	  werk	  aangepast	  na	  
aanleiding	  van	  de	  werkwijze	  van	  een	  klasgenoot?	  
Michael:	  Ja	  Melissa	  en	  Liz	  doen	  meer	  onderzoek	  dan	  ik	  en	  dat	  ga	  ik	  ook	  toepassen	  in	  het	  komende	  project.	  
Daar	  heb	  ik	  naar	  zitten	  kijken	  en	  dat	  dacht	  ik	  dat	  kan	  ik	  ook	  wel	  gaan	  doen.	  
Coen	  en	  Remon:	  Dat	  heb	  ik	  ook.	  
Michael:	  Dat	  is	  misschien	  handiger.	  
	  
Jeroen:	  Heb	  je	  het	  idee	  dat	  je	  er	  iets	  mee	  bereikt	  hebt	  door	  het	  anders	  aan	  te	  pakken?	  
Michael:	  Ja,	  want	  mijn	  App	  was	  totaal	  anders	  dan	  ik	  hem	  had	  gepresenteerd.	  Ik	  had	  alles	  af	  en	  door	  mij	  
opnieuw	  te	  verdiepen	  en	  beter	  voor	  onderzoek	  te	  gaan	  doen.	  Na	  de	  peerfeedback	  van	  Melissa	  en	  Liz	  heb	  
ik	  een	  compleet	  nieuwe	  App	  gemaakt	  waar	  ik	  de	  hele	  nacht	  aan	  heb	  door	  gewerkt	  en	  het	  resultaat	  is	  echt	  
vele	  malen	  beter	  dan	  de	  eerste	  app.	  
Elise:	  Dat	  vond	  ik	  ook,	  het	  was	  gewoon	  eng,	  zo	  goed.	  
Liz:	  Je	  hebt	  er	  echt	  een	  hele	  berg	  werk	  in	  zitten.	  
Melissa:	  Ja,	  beter.	  
	  
Jeroen:	  Ga	  je	  peerfeedback	  ook	  gebruiken	  zonder	  tussenkomst	  van	  docenten.	  Jullie	  hebben	  eerder	  al	  
aangegeven	  dat	  bv	  te	  doen	  met	  Whats-‐app.	  Is	  dat	  meer	  geworden	  of	  is	  het	  geklik	  gebleven?	  Hoe	  ervaren	  jullie	  
dat?	  
Liz:	  voor	  mijn	  gevoel	  is	  het	  zelfde	  gebleven.	  Wat	  ik	  wel	  doe	  is	  dat	  ik	  het	  nu	  ook	  aan	  andere	  vraag	  
Melissa:	  Ik	  vind	  dat	  ik	  beter	  ben	  gaan	  peerfeedback	  geven	  
Remon:	  Nu	  is	  het	  meer	  mee	  denken	  in	  het	  concept	  geworden.	  
Elise:	  We	  zijn	  kritischer	  naar	  elkaar	  ook	  omdat	  we	  dat	  van	  elkaar	  verwachten,	  mede	  doordat	  het	  examen	  
voor	  de	  deur	  staat.	  
	  
Jeroen:	  ik	  ben	  nieuwsgierig	  naar	  het	  proces	  tijden	  het	  maken	  van	  een	  project.	  
Spreken	  jullie	  tijdens	  de	  feedback	  nog	  een	  over	  de	  planning?	  
Allen:	  nee	  
	  
Jeroen:	  Hoe	  kan	  ik	  dat	  anders	  plannen?	  Fotograferen?	  
Coen:	  Ik	  ben	  slecht	  in	  plannen.	  
Elise:	  We	  zetten	  alles	  op	  1	  usb	  stick	  met	  zijn	  allen	  en	  dan	  gaan	  we	  printen.	  Dat	  scheelt	  tijd.	  
Coen:	  We	  helpen	  elkaar	  wel	  te	  herinneren	  om	  te	  printen.	  
Michael:	  Niet	  met	  een	  planning	  wanneer	  je	  wat	  doet.	  
Coen:	  We	  moeten	  overmorgen	  printen,	  vergeet	  het	  niet	  met	  een	  lach,	  zo	  gaat	  het	  wel	  een	  beetje.	  
Elise:	  Als	  ik	  hoor	  dat	  iemand	  nog	  ingewikkelde	  dingen	  wil	  doen	  dan	  geef	  ik	  wel	  aan	  dat	  je	  die	  tijd	  niet	  
meer	  hebt.	  
Melissa:	  Ja,	  ze	  geeft	  wel	  een	  waarschuwing.	  
Liz:	  Soms	  als	  de	  een	  klaar	  is	  helpen	  we	  de	  ander	  bijvoorbeeld	  met	  foam	  bordjes	  plakken.	  
	  
Jeroen:	  waar	  ik	  ook	  nieuwsgierig	  naar	  ben	  is	  het	  reflecteren	  jij	  noemde	  het	  al	  even	  (wijzend	  naar	  Elise).	  Dat	  
als	  je	  klaar	  bent	  nog	  even	  naar	  je	  eigen	  werk	  kijkt	  en	  kritische	  opmerkingen	  maakt	  op	  je	  eigen	  werk.	  Ben	  je	  
anders	  naar	  je	  eigen	  werk	  gaan	  kijken?	  
	  
Even	  stil	  
	  
Liz:	  Soms	  doe	  ik	  wel	  iets	  en	  dan	  kom	  ik	  er	  even	  niet	  uit	  en	  dan	  leg	  ik	  het	  weg.	  Dan	  kijk	  ik	  er	  twee	  dagen	  
later	  nog	  een	  keer	  na	  en	  denk	  ik	  hoe	  zou	  een	  ander	  dit	  oplossen	  en	  dan	  pas	  ik	  wel	  dingen	  aan.	  
Coen:	  Ja	  dat	  heb	  ik	  ook	  wel	  eens…	  Dat	  ik	  een	  avond	  bezig	  ben	  met	  iets	  maken	  en	  dan…	  he	  het	  is	  wel	  gelukt	  
en	  dan	  kijk	  je	  de	  volgende	  dag	  en	  dan	  denk	  je	  okee	  dit	  ziet	  er	  eigenlijk	  gewoon	  echt	  niet	  uit.	  Soms	  is	  het	  
wel	  even	  goed	  om	  even	  zo’n	  break	  er	  tussen	  te	  nemen.	  
Liz:	  Soms	  zie	  je	  het	  niet	  meer.	  
Coen:	  Jaja,	  echt	  niet	  meer	  en	  dan	  ben	  je	  uren	  bezig	  en	  de	  volgende	  dag	  zit	  je	  op	  school	  en	  je	  opent	  het	  effe	  
en	  dan	  denk	  je	  van	  nee	  dat	  is	  het	  gewoon	  niet.	  

	  
	  
Jeroen:	  Stel	  het	  product	  is	  klaar,	  je	  moet	  het	  presenteren,	  je	  hebt	  het	  voor	  je	  staan	  op	  foam	  bordjes.	  Ga	  je	  dan	  
nog	  eens	  kritisch	  kijken	  naar	  je	  eigen	  werk?	  Hoe	  je	  dingen	  anders	  had	  kunnen	  doen?	  
Liz:	  Pas	  na	  de	  presentatie.	  
Michael:	  Bij	  Utrecht	  had	  ik	  dat	  wel,	  alles	  stond	  naast	  elkaar,	  je	  ziet	  het	  eigenlijk	  nooit	  naast	  elkaar	  alles	  
compleet	  en	  toen	  dacht	  ik	  dit	  en	  dit	  had	  wel	  anders	  gekund	  en	  toen	  zei	  Peter	  (docent)	  dat	  ook..	  toen	  dacht	  
ik	  ja	  hij	  heeft	  gelijk	  hahaha	  ik	  kan	  hier	  niets	  tegen	  in	  brengen.	  
	  
Jeroen:	  Is	  de	  kritische	  blik	  toegenomen,	  ben	  je	  kritischer	  geworden	  op	  je	  eigen	  werk?	  
Michael:	  Ja	  vroeger	  in	  het	  proces,	  je	  wacht	  niet	  tot	  je	  een	  ontwerp	  hebt	  en	  dan	  pas	  gaat	  vragen.	  
Melissa:	  Janine	  is	  een	  mooi	  voorbeeld.	  In	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  deed	  zij	  gewoon	  zoals	  zij	  het	  wou,	  de	  
peerfeedback	  werd	  ook	  niet	  opgenomen,	  leuk	  dat	  je	  het	  zegt	  maar	  ik	  doe	  er	  toch	  niks	  aan	  en	  ik	  ben	  het	  er	  
niet	  mee	  eens.	  Nu	  is	  het	  echt,	  ze	  heeft	  alles	  over	  boord	  gegooid	  en	  is	  gaan	  luisteren	  naar	  de	  peerfeedback.	  
Ze	  heeft	  het	  gezegd	  en	  het	  is	  jammer	  dat	  zij	  er	  niet	  is	  maar	  zij	  is	  dankbaar	  dat	  zij	  heeft	  geluisterd	  en	  het	  
aangepakt	  heeft.	  Haar	  werk	  is	  echt	  beter	  geworden.	  	  
Elise:	  Dat	  zag	  je	  heel	  duidelijk	  in	  het	  afgelopen	  project.	  	  Ze	  zat	  echt	  helemaal	  vast,	  echt	  helemaal	  vast	  en	  
toen	  is	  ze	  gaan	  luisteren	  naar	  de	  peerfeedback	  om	  haar	  heen.	  Van	  je	  kan	  die	  en	  die	  kant	  uit,	  ga	  ook	  eens	  
naar	  een	  docent	  toe	  en	  vraag	  wat	  hij	  vindt	  of	  wil	  gaan	  zien.	  Zelfs	  de	  docent	  zag	  	  dat	  zij	  vooruit	  ging.	  
Michael:	  Ik	  denk	  dat	  een	  docent	  alleen	  een	  mening	  geeft,	  wat	  denk	  je	  nou	  je	  zit	  hier	  maar	  en	  je	  bent	  
leerling	  zoveel.	  Maar	  als	  je	  dan	  peerfeedback	  vraagt	  aan	  Melissa	  en	  zij	  noemt	  een	  van	  de	  dingen	  die	  hij	  ook	  
net	  heeft	  genoemd	  dan	  denk	  je	  wel	  van	  dan	  wordt	  zijn	  mening	  wel	  sterker	  als	  meerdere	  mensen	  het	  zelfde	  
zeggen.	  Dan	  denk	  ik	  van	  ik	  moet	  iets	  aanpassen.	  
	  
Jeroen:	  ga	  je	  nu	  meer	  mensen	  peerfeedback	  vragen?	  
Michael	  en	  Coen	  vragen	  dezelfde	  mensen.	  
Coen:	  Gewoon	  omdat	  ik	  niets	  heb	  met	  de	  anderen.	  
	  
Jeroen	  Doe	  je	  het	  vaker	  dan	  voorheen?	  
Melissa:	  Ik	  doe	  het	  wel	  vaker.	  
Coen:	  Ja,	  ik	  denk	  van	  wel.	  
Remon:	  Ik	  ga	  het	  wel	  vaker	  doen.	  
Melissa:	  Je	  merkt	  wel	  dat	  je	  werk	  beter	  wordt	  als	  je	  het	  wel	  doet.	  
Coen:	  Voorheen	  was	  het	  van	  het	  is	  toch	  wel	  goed,	  geen	  zin,	  het	  zal	  wel...	  
Elise:	  Nu	  is	  het	  zo	  daar	  gaat	  die	  waarschijnlijk	  over	  zeuren	  tijdens	  de	  eindpresentatie.	  En	  het	  komt	  uit	  en	  
dat	  gebeurd	  iedereen	  wel	  bij	  een	  punt.	  
Michael:	  Als	  je	  het	  eerder	  vraagt,	  kun	  je	  het	  ook	  eerder	  aanpassen.	  Eén	  keer	  in	  de	  week	  mag	  je	  190	  
minuten	  praten	  misschien	  zelfs	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  omdat	  er	  zoveel	  leerlingen	  zijn	  en	  dan	  vergeet	  je	  
de	  helft	  te	  vragen	  dan	  denk	  je	  wat	  moet	  ik	  hier	  nou	  mee.	  Als	  hij	  dan	  zegt	  dat	  blauw	  moet	  rood	  en	  die	  
vierkantjes	  moeten	  allemaal	  rond,	  dan	  denk	  je	  van	  Jesus	  moet	  ik	  dan	  alles	  gaan	  aanpassen?	  Maar	  als	  je	  het	  
tussendoor	  hebt	  gevraagd	  aan	  leerlingen	  dan	  word	  je	  ook	  wel	  daar	  gebracht	  waar	  je	  moet	  zijn,	  voordat	  je	  
alles	  overboord	  moet	  gooien	  door	  een	  enkele	  mening.	  
	  
Melissa:	  Je	  merkt	  toch	  dat	  klasgenoten	  meer	  opbouwende	  feedback	  geven	  dan	  docenten.	  
Elise:	  Docenten	  kraken	  het	  alleen	  af,	  die	  geven	  niet	  echt	  feedback	  en	  geven	  niet	  precies	  aan	  wat	  er	  aan	  de	  
hand	  is.	  
Melissa:	  De	  docent	  zei	  dit	  is	  niet	  goed	  en	  dat	  ziet	  er	  niet	  uit.	  Achteraf	  bleek	  dat	  het	  alleen	  ging	  om	  de	  
typografie,	  ik	  dacht	  dat	  het	  over	  de	  hele	  pagina	  ging.	  Ik	  gevraagd	  van	  ik	  snap	  uw	  feedback	  niet.	  U	  zegt	  dat	  
het	  fout	  is,	  maar	  verder	  weet	  ik	  eigenlijk	  niets..	  Toen	  vertelde	  hij	  pas	  dat	  het	  alleen	  de	  typografie	  was	  en	  
dat	  ik	  alleen	  het	  lettertype	  moest	  aanpassen..	  Toen	  dacht	  ik	  nou	  hier	  heb	  ik	  dus	  helemaal	  geen	  hol	  aan.	  Een	  
klasgenoot	  legt	  echt	  uitgebreid	  uit	  wat	  ze	  ervan	  vinden.	  Wat	  dat	  betreft	  vind	  in	  feedback	  van	  klasgenoten	  
belangrijker	  dan	  van	  de	  leraar.	  
	  
Jeroen:	  Ben	  je	  kritischer	  gaan	  luisteren	  naar	  feedback	  of	  ga	  je	  meer	  doorvragen?	  
Michael:	  De	  feedback	  is	  vaak	  heel	  zweverig	  ofzo,	  als	  je	  dat	  doet	  met	  die	  kleuren	  enzo	  en	  dit	  op	  de	  
achtergrond...	  tja	  wat	  moet	  ik	  nou	  doen?	  
Elise:	  Als	  je	  pech	  hebt,	  dan	  heb	  je	  twee	  docenten	  die	  lijnrecht	  tegenover	  elkaar	  staan	  in	  hun	  feedback.	  Dan	  
ga	  je	  naar	  je	  zelf	  kijken	  wat	  vind	  ik	  mooi.	  Dat	  zelf	  achter	  staan,	  niet	  zo,	  maar	  aanpassen	  naar	  aanleiding	  
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van	  een	  docent.	  Daarnaast	  kijk	  je	  naar	  de	  feedback	  van	  de	  leerlingen	  om	  je	  heen.	  Dit	  heb	  ik	  gekregen	  van	  
hem	  en	  daar	  en	  daar	  ben	  ik	  het	  mee	  eens.	  Zien	  jullie	  dezelfde	  punten	  die	  hij	  ziet,	  zien	  jullie	  die	  ook?	  
	  
	  
Jeroen:	  Wat	  was	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  school	  jaar	  de	  meest	  belangrijke	  feedback?	  
Was	  dat	  de	  feedback	  van	  de	  docent	  of	  van	  de	  klasgenoot?	  
Allen:	  Aan	  het	  begin	  de	  docent.	  
	  
Jeroen:	  Als	  je	  dat	  nu	  bekijkt	  hoe	  zie	  je	  dat	  nu?	  
	  
Elise:	  Het	  is	  nu	  omgedraaid.	  
Coen:	  Ja.	  
Liz:	  ja	  
Melissa:	  Het	  probleem	  is	  dat	  je	  naar	  de	  feedback	  luistert	  van	  je	  leraar,	  omdat	  hij	  je	  een	  cijfer	  geeft.	  Dat	  is	  
eigenlijk	  de	  grootste	  reden	  dat	  ik	  dat	  doe.	  Dan	  zegt	  de	  docent	  dat	  dat	  de	  verkeerde	  mentaliteit	  is,	  maar	  dat	  
is	  wel	  de	  realiteit.	  Ik	  waardeer	  de	  peerfeedback	  van	  de	  klasgenoten	  gewoon	  meer,	  ik	  heb	  er	  meer	  aan.	  
Elise:	  Als	  je	  van	  de	  ander	  verwacht,	  al	  zeik	  je	  mij	  helemaal	  af,	  het	  is	  goed	  dat	  je	  mij	  dan	  afzeikt.	  Als	  je	  dat	  al	  
tegen	  een	  ander	  durft	  te	  zeggen,	  dat	  ook	  accepteert,	  dan	  kunnen	  mensen	  ook	  veel	  meer	  zeggen.	  Shelley	  
vroeg	  wel	  peerfeedback	  maar	  ze	  wilde	  niet	  dat	  je	  haar	  hele	  werkt	  afkraakt,	  dan	  ga	  je	  er	  niet	  voor	  en	  dan	  
praat	  je	  een	  beetje	  mee.	  Dan	  krijg	  je	  toch	  anders	  peerfeedback	  dan	  wanneer	  Melissa	  vraagt	  brand	  maar	  
helemaal	  af	  als	  het	  kan.	  
Liz:	  Tijdens	  het	  vorige	  project	  kwam	  ik	  er	  maar	  niet	  uit,	  toen	  vroeg	  ik	  aan	  hem	  kun	  je	  mij	  peerfeedback	  
geven.	  Zijn	  (docent)	  reactie	  het	  ziet	  er	  niet	  uit.	  Hihi.	  Dus	  toen	  had	  hij	  wel	  tips	  gegeven	  en	  hoe	  en	  wat	  en	  
waarom	  .	  Ik	  was	  het	  wel	  met	  hem	  eens	  maar	  door	  het	  vorige	  project	  heb	  ik	  nu	  wel	  een	  beter	  ding	  kunnen	  
neerzetten	  dan	  ik	  had,	  het	  is	  wel	  helemaal	  omgeslagen	  en	  ik	  heb	  iets	  veel	  beters	  kunnen	  maken,	  dus	  ik	  had	  
er	  wel	  wat	  aan.	  Soms	  is	  afbranden	  wel	  goed,	  het	  komt	  heel	  hard	  aan,	  maar	  vaak	  kan	  je	  wel	  een	  beter	  
product	  neer	  zetten.	  
Elise:	  Ze	  bedoelen	  het	  ook	  niet	  persoonlijk,	  dat	  moet	  je	  je	  ook	  realiseren.	  
Melissa:	  Ja,	  dat	  moet	  je	  leren.	  
	  
Jeroen:	  Ben	  je	  in	  je	  vormgeef	  talent	  verder	  gegroeid	  of	  boven	  jezelf	  uit	  gestegen	  door	  het	  toepassen	  van	  
peerfeedback?	  
Elise:	  Het	  inspireert	  wel	  
Melissa:	  Ja.	  
Liz:	  Ja.	  
Michael:	  ik	  ben	  heel	  eigenwijs	  en	  ga	  toch	  wel	  mijn	  eigen	  gang	  maar	  dan	  denk	  je	  toch	  wel	  bij	  de	  tussen	  
presentatie	  dit	  is	  het,	  dan	  ga	  ik	  de	  komende	  drie	  weken	  niks	  doen.	  Maar	  je	  gaat	  toch	  iets	  met	  die	  kritiek	  
doen	  en	  uiteindelijk	  krijg	  je	  dan	  toch	  een	  beter	  product.	  Dan	  denk	  je	  van	  tja	  het	  is	  toch	  beter.	  
	  
Jeroen:	  Heeft	  de	  peerfeedback	  nog	  invloed	  gehad	  op	  andere	  zaken	  buiten	  of	  binnen	  school?	  
Elise:	  Het	  heeft	  de	  groep	  wel	  hechter	  gemaakt.	  Het	  was	  eerst	  meer	  jullie	  en	  wij	  (wijzend	  naar	  de	  groepjes	  
in	  de	  klas).	  Nu	  is	  dat	  toch	  meer	  samen	  gekomen,	  omdat	  je	  elkaar	  meer	  opzoekt.	  Je	  vraagt	  elkaar	  naar	  
elkaars	  mening,	  ik	  denk	  wel	  dat	  de	  band	  onderling	  is	  verbeterd.	  Het	  heeft	  de	  klas	  dichter	  naar	  elkaar	  
gebracht	  ook	  al	  zijn	  er	  ook	  mensen	  die	  weer	  zijn	  afgeschoven,	  het	  is	  beide	  kanten	  op	  gegaan.	  
Melissa:	  Knikt	  steeds	  ja.	  
Elise:	  Je	  hebt	  een	  groep	  van	  ja	  daar	  heb	  je	  wat	  aan	  en	  een	  groep	  nee	  die	  hoef	  ik	  niet.	  
	  
Jeroen:	  Ben	  je	  eerlijker	  geworden	  naar	  andere	  toe?	  Heb	  je	  wat	  meer	  lef	  en	  durf?	  
Lis:	  Knikt	  ja.	  
Melissa	  en	  Elise	  schudden	  nee.	  
Coen:	  Bij	  mij	  is	  het	  zelfde	  gebleven.	  
Michael:	  Lacht	  een	  beetje.	  
	  
Jeroen:	  Wil	  je	  meer	  leren	  en	  weten	  over	  peerfeedback	  geven	  tussen	  klasgenoten?	  Ik	  bedoelde	  niet	  dat	  we	  er	  
meer	  lessen	  aan	  zouden	  besteden,	  maar	  wel	  dat	  we	  het	  vaker	  zouden	  toepassen	  onder	  leiding	  van	  een	  
docent?	  
Elise:	  Ja,	  maar	  dan	  eerder	  in	  de	  opleiding.	  
Remon:	  Je	  zou	  het	  wel	  eerder	  kunnen	  doen	  in	  de	  eerste	  om	  het	  te	  introduceren.	  

90 - BIJLAGE  ONTDEK DE KENNIS TUSSEN DE STUDENTEN – 2015 – JEROEN MEISNER



13

Bijlage

Melissa:	  Als	  je	  in	  de	  eerste	  er	  meteen	  mee	  begint,	  als	  ze	  daar	  alleen	  maar	  peerfeedback	  geven	  en	  niet	  
beoordelen	  dan	  leren	  ze	  dat	  alvast	  een	  beetje.	  
Melissa:	  In	  de	  tweede	  was	  het	  echt	  lui,	  je	  maakt	  een	  project	  in	  een	  week	  en	  verder	  prima	  zo	  en	  de	  
docenten	  hadden	  niet	  echt	  een	  mening	  misschien	  een	  beetje	  zo	  en	  zo.	  Wat	  dat	  betreft	  past	  peerfeedback	  
daar	  beter	  bij.	  
Michael:	  Als	  peerfeedback	  niet	  geleidelijk	  wordt	  gebracht,	  wordt	  het	  ook	  niet	  normaal	  gevonden.	  
Melissa	  en	  Michael:	  In	  de	  eerste	  en	  tweede	  is	  er	  geen	  peerfeedback	  gegeven	  tijdens	  de	  beoordelingen.	  
Elise:	  In	  de	  derde	  ga	  je	  op	  stage	  dus	  je	  moet	  weten	  en	  leren	  dat	  er	  iemand	  kan	  zeggen	  het	  is	  gewoon	  niet	  
goed	  en	  mensen	  hebben	  gehoord	  dat	  je	  helemaal	  bent	  afgezeken	  en	  mensen	  voelen	  zich	  dan	  wel	  
persoonlijk	  aangesproken.	  
Melissa:	  Omdat	  ze	  dat	  niet	  hebben	  geleerd.	  
	  
Jeroen:	  We	  gaan	  het	  afsluiten	  en	  ik	  wil	  jullie	  bedanken	  voor	  de	  openhartigheid.	  

BIJLAGE - 91 ONTDEK DE KENNIS TUSSEN DE STUDENTEN – 2015 – JEROEN MEISNER



	   21	  

9. Kritische reflectie 
Het	  doen	  van	  onderzoek	  is	  een	  uitdaging	  waar	  ik	  met	  plezier	  aan	  heb	  gewerkt.	  Het	  theoretisch	  vastleggen	  
van	  de	  gegevens	  blijkt	  voor	  mij	  ingewikkeld	  te	  zijn.	  De	  structuur	  van	  de	  verslaglegging	  en	  het	  indelen	  van	  
de	  interviews	  trokken	  een	  zware	  wissel	  op	  mijn	  gemoedstoestand.	  Het	  plannen	  en	  organiseren	  van	  de	  
lessen	  en	  interviews	  ging	  goed.	  
De	  resultaten	  van	  het	  interview	  en	  de	  peerfeedback	  lessen	  laten	  het	  onderzoek	  balanceren	  tussen	  de	  
ervaring	  van	  peerfeedback	  en	  het	  meetbaar	  maken	  van	  peerfeedback.	  Het	  onderzoek	  verdrinkt	  in	  de	  
nieuwsgierigheid	  van	  mijzelf	  op	  het	  effect	  van	  peerfeedback	  bij	  studenten.	  Hierdoor	  verliest	  het	  
onderzoek	  bijna	  zijn	  validiteit.	  Door	  vooraf	  een	  nog	  duidelijkere	  koers	  te	  bepalen	  had	  dit	  wellicht	  
voorkomen	  kunnen	  worden.	  Door	  uiteindelijk	  te	  blijven	  focussen	  op	  de	  methodes	  van	  Hattie	  en	  Timperley	  
en	  de	  fases	  van	  Van	  Amerongen	  is	  er	  een	  meetbaar	  resultaat	  ontstaan.	  	  
	  
Tijdens	  de	  nulmeting,	  zijn	  de	  vragen	  soms	  samengesteld	  en	  te	  weinig	  gericht	  op	  de	  methode	  van	  Hattie	  en	  
Timperley.	  	  Dit	  maakt	  de	  verwerking	  van	  het	  interview	  ingewikkelder.	  De	  volgende	  keer	  wil	  ik	  
enkelvoudige	  vragen	  maken	  en	  deze	  laten	  aansluiten	  bij	  de	  methode.	  
	  
De	  eerste	  peerfeedback	  les	  was	  mislukt.	  De	  les	  was	  niet	  voldoende	  voorbereid	  en	  de	  werkvorm	  was	  niet	  
uitdagend	  voor	  de	  student.	  Vooraf	  overleg	  met	  een	  collega	  zou	  dit	  kunnen	  voorkomen.	  
	  
Tijdens	  de	  vierde	  peerfeedback	  les	  lukte	  het	  mij	  niet	  om	  een	  goede	  koppeling	  te	  maken	  naar	  de	  vorige	  
peerfeedback	  les.	  Door	  studenten	  zelf	  de	  koppeling	  te	  laten	  verwoorden	  tussen	  peerfeedback	  op	  de	  
techniek	  en	  de	  peerfeedback	  op	  de	  vormgeving	  lukte	  het	  de	  tweede	  keer	  wel.	  	  
	  
Tijdens	  de	  peerfeedbackles	  op	  de	  vormgeving	  ontdekte	  ik	  dat	  de	  peerfeedback	  formulieren	  niet	  aansloten	  
bij	  de	  werkwijze	  van	  de	  studenten.	  Door	  vooraf	  proef	  te	  draaien	  had	  ik	  dit	  kunnen	  voorkomen.	  
De	  korte	  instructie	  over	  feed-‐up,	  feed-‐back	  en	  feed-‐forward	  heeft	  een	  andere	  didactische	  werkvorm	  nodig	  
zodat	  studenten	  deze	  methode	  gaan	  gebruiken	  tijdens	  de	  les.	  
In	  de	  lesvoorbereiding	  heb	  ik	  er	  rekening	  meegehouden	  dat	  er	  één	  persoon	  vragen	  zou	  stellen,	  in	  de	  
praktijk	  werkt	  dit	  niet.	  Binnen	  het	  groepje	  worden	  er	  door	  meerdere	  klasgenoten	  vragen	  gesteld.	  Deze	  
vragen	  kunnen	  nu	  ook	  worden	  opgenomen	  in	  het	  peerfeedback	  formulier.	  
	  
Door	  het	  schrijven	  van	  het	  onderzoek	  zijn	  mijn	  schrijvers	  kwaliteiten	  aanzienlijk	  verbeterd.	  Bij	  het	  geven	  
van	  feedback	  naar	  studenten	  vraag	  ik	  mij	  aldoor	  af	  welke	  soort	  feedback	  ik	  gegeven	  heb,	  was	  het	  eigenlijk	  
wel	  bruikbaar	  voor	  de	  student?	  
	  
Met	  de	  bovenstaande	  verbeteringen	  zou	  het	  onderzoek	  opnieuw	  gedaan	  kunnen	  worden	  met	  een	  
betrouwbaarder	  resultaat.	  
 
 

92  ONTDEK DE KENNIS TUSSEN DE STUDENTEN – 2015 – JEROEN MEISNER



	   22	  

10. Kritische evaluatie  
Tijdens	  de	  nulmeting	  ontdekte	  ik	  een	  verassende	  ‘eye-‐opener’.	  De	  studenten	  zijn	  zelf	  al	  opzoek	  zijn	  naar	  
mogelijkheden	  om	  elkaar	  van	  bruikbare	  peerfeedback	  te	  voorzien.	  Zij	  gebruiken	  hier	  onder	  andere	  
Whats-‐app	  en	  Skype	  voor.	  
	  
De	  peerfeedback	  lessen	  op	  de	  technische	  vaardigheden	  verliepen	  zoals	  ik	  had	  verwacht.	  Door	  studenten	  
peerfeedback	  schriftelijk	  met	  elkaar	  te	  laten	  delen	  heb	  ik	  bruikbare	  informatie	  verzameld	  voor	  het	  
onderzoek.	  Studenten	  zijn	  blij	  met	  een	  checklist	  met	  heldere	  en	  duidelijk	  voorwaarden	  waardoor	  zij	  
precies	  weten	  waar	  hun	  werk	  aan	  moet	  voldoen.	  Het	  werken	  met	  twee	  verschillende	  modellen	  maakt	  het	  
voor	  de	  student	  niet	  overzichtelijk	  om	  zijn	  peerfeedback	  in	  te	  delen.	  Een	  voordeel,	  zeker	  van	  het	  Hattie	  en	  
Timperley	  model	  (2007),	  is	  dat	  het	  bijdraagt	  aan	  een	  veilige	  omgeving.	  Waardoor	  het	  durven	  geven	  van	  
peerfeedback	  alleen	  al	  waardevol	  is.	  Vanuit	  dit	  punt	  is	  de	  overstap	  naar	  de	  meer	  kritische	  benadering	  van	  
peerfeedback	  volgens	  van	  Amerongen	  een	  verdieping	  en	  krijgt	  de	  student	  inzicht	  wat	  de	  welke	  waarde	  
zijn	  peerfeedback	  eigenlijk	  heeft.	  
	  
Het	  nabespreken	  van	  de	  peerfeedback	  tijdens	  de	  derde	  les	  met	  de	  betreffende	  studenten	  heeft	  mij	  
inzichten	  gegeven	  hoe	  studenten	  met	  elkaar	  omgaan	  als	  zij	  peerfeedback	  geven.	  	  
	  
Voor	  de	  vierde	  peerfeedback	  les	  zijn	  de	  peerfeedback	  formulieren	  aangepast	  en	  is	  het	  voor	  de	  student	  nu	  
wel	  duidelijk	  welke	  namen	  ze	  waar	  moeten	  invullen.	  Er	  zou	  nog	  een	  verwijzing	  in	  kunnen	  naar	  feed-‐up,	  
feed-‐back	  en	  feed-‐forward	  om	  de	  studenten	  te	  helpen	  bij	  het	  verzamelen	  van	  peerfeedback	  op	  een	  
logische	  volgorde.	  Dit	  zou	  de	  bruikbaarheid	  van	  de	  ingevulde	  formulieren	  ten	  goede	  komen.	  
Ondanks	  dat	  het	  taakniveau	  belangrijk	  is	  voor	  de	  leeropbrengst	  zie	  ik	  dat	  beperkt	  terug	  in	  het	  onderzoek.	  
Dit	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  vrijheid	  die	  studenten	  krijgen	  om	  een	  opdracht	  creatief	  naar	  eigen	  
inzicht	  te	  ontwikkelen,	  waardoor	  criteria	  door	  docenten	  beperkt	  opgelegd	  zijn.	  Voor	  mij	  is	  dit	  een	  
interessant	  terrein	  om	  verder	  intern	  te	  onderzoeken	  bij	  collega’s.	  
	  
Het	  was	  een	  zinvol	  onderzoek	  bruikbaar	  om	  mijn	  eigen	  kennis	  te	  vergroten	  en	  gedeelten	  hieruit	  te	  
gebruiken	  in	  mijn	  eigen	  lespraktijk.	  
	  
Het	  onderzoek	  is	  van	  grote	  waarde	  geweest	  om	  mijn	  didactiek	  te	  ondersteunen	  waarbij	  ik	  de	  student	  
zelfverantwoordelijk,	  zelflerend,	  zelfsturend,	  zelfregulerend	  wil	  maken	  door	  middel	  van	  verantwoorde,	  
creatieve	  werkvormen.	  
	  
Dit	  onderzoek	  is	  een	  goede	  aanleiding	  om	  peerfeedback	  breed	  toepasbaar	  te	  maken.	  
Ik	  heb	  er	  veel	  tijd	  aan	  besteed,	  maar	  het	  was	  beslist	  de	  moeite	  waard. 
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11. Reflectie op eigen leeropbrengst 
De	  reflectie	  is	  gerangschikt	  naar	  de	  ‘Competentieprofielen	  docent	  Beeldende	  Kunst	  &	  Vormgeving’.	  
	  
Artistieke	  component	  
Bij	  mijn	  vorige	  werkgever	  in	  het	  bedrijfsleven	  controleren	  collega’s	  elkaars	  werk	  voordat	  dit	  bij	  de	  klant	  
terecht	  komt.	  Met	  die	  gedachten	  ben	  ik	  enkele	  jaren	  gelden	  gestart	  met	  peerfeedback.	  	  
	  
Pedagogische	  component	  
De	  reflectie	  is	  gekoppeld	  aan	  het	  competentieprofiel	  Beeldende	  Kunst	  &	  Vormgeving.	  De	  pedagogische	  
competentie	  is	  een	  belangrijke	  drijfveer	  in	  het	  peerfeedback	  onderzoek.	  
	  
Didactische	  component	  
Ik	  heb	  tools	  gevonden	  die	  peerfeedback	  meetbaar,	  inzichtelijk	  en	  beoordeelbaar	  maken.	  Met	  deze	  kennis	  
kan	  ik	  de	  studenten	  medeverantwoordelijk	  maken	  voor	  zijn	  eigen	  leeropbrengst.	  Ik	  zou	  vaker	  de	  rol	  van	  
regisseur	  kunnen	  aannemen	  tijdens	  mijn	  les.	  
	  
Samenwerken	  component	  
Het	  samenwerken	  van	  de	  studenten	  onderling	  onder	  regie	  van	  de	  docent	  is	  de	  kracht	  van	  mijn	  onderzoek.	  
Studenten	  leren,	  zien	  en	  ervaren	  elkaars	  werkwijze	  en	  corrigeren	  elkaar	  waar	  dat	  kan.	  
	  
Reflectief	  component	  
Tijdens	  de	  gegeven	  lessen	  in	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  mij	  telkens	  de	  vraag	  gesteld	  of	  het	  beter	  zou	  kunnen.	  Dit	  
is	  terug	  te	  zien	  in	  de	  aanpassingen	  die	  ik	  heb	  verwerkt	  en	  toegepast	  in	  een	  volgende	  les.	  In	  enkele	  gevallen	  
heb	  ik	  overleg	  gehad	  met	  een	  collega	  of	  coach.	  
	  
Groei	  en	  vernieuwing	  component	  
Door	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  mij	  verdiept	  in	  de	  theorie	  van	  peerfeedback	  en	  ben	  ik	  er	  van	  overtuigd	  dat	  het	  
didactisch	  een	  sterke	  leermethode	  is	  die	  studenten	  aanspreekt.	  Door	  mijn	  enthousiasme	  heb	  ik	  meerdere	  
collega’s	  enthousiast	  gekregen	  voor	  peerfeedback.	  	  
	  
De	  onderbouwing	  uit	  de	  literatuur	  sterkt	  mij	  in	  de	  gedachten	  om	  studenten	  de	  kans	  te	  geven	  zichzelf	  te	  
ontwikkelen	  en	  in	  groepsverband	  te	  werken	  aan	  een	  sociaal	  constructivistisch	  model	  om	  de	  kennis	  te	  
vergroten.	  
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