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Summary
Extensive evaluation of MOOCs can be nearly impossible for teachers due to the immense
amount of work. The most applied evaluation tools in MOOCS therefore comes in the form
of peer assessment. This form of assessment is affected by a multitude of variables, which
have not always been accounted for in existing research. The present study aims to provide
a clear overview of knowledge and gaps on the different variables that affect peer
assessment, by categorizing these into behavioural and structural variables. Specifically, a
lack of knowledge exists on the behavioural variables affecting the peer assessment
process and outcomes. This knowledge is extended by empirical findings. The present
study consists of two parts with two different research methods: the first part provides a
structured overview of variables that affect peer assessment and identifies knowledge gaps
through a systematic literature review. To generate new insights on most particularly the
behavioural variables, three focus group sessions with university students were carried
out. During these focus groups, opinions and experiences with regard to peer assessment
were discussed. These focus group sessions comprise the second part of this research. This
paper especially contributes to existing knowledge by unravelling the variable motivation
and the potential ways to increase student motivations for thoroughly and truthfully
engaging in the peer assessment process. Although this study contributes to determining
how peer assessment is most optimally implemented, many ambiguities still exist around
the optimal implementation of certain variables. Therefore, providing a straightforward
advice for optimal course design is not reasonable, though a clear overview with
recommendations and trade-offs for each variable is given. The present study helps course
designers to decide which identified variables of peer assessment to implement in the
course, and remaining knowledge gaps are identified for which recommendations for future
research are made.
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1 Introduction
Developments in technology provide opportunities for enriching education from the
physical classroom towards more than a physical space. During the COVID-19 pandemic,
online courses have proven to offer great opportunities for distance learning. One method
of online learning comes in the form of MOOCS (short for Massive Open Online Courses),
which has become a popular form of learning among students and teachers (Staubitz,
2020). The amount of students participating in MOOCs can be massive, which makes
extensive evaluation for teachers nearly impossible as it requires an immense amount of
work. This makes them rely on automated grading tools (Gamage, Staubitz & Whiting,
2021).
The most widely applied evaluation tool in MOOCs comes in the form of peer
assessment, which makes evaluation on a large scale possible (Suen, 2014). In this paper,
peer assessment is seen as the implementation of evaluations between students enrolled
in a course (online or offline) which differs from the traditional student evaluation where
only a teacher assesses the students. Topping (1998) defines peer assessment as ‘an
arrangement in which individuals consider the amount, level, value, worth, quality or
success of the products or outcomes of learning of peers of similar status’ (Topping, 1998,
p. 250). Synonyms for peer assessment used throughout this paper are peer evaluation,
peer review and peer feedback. Peer assessment can be implemented in different manners:
it can comprise of providing feedback on assignments throughout the course, ranking
students’ work in relation to each other, determining the final mark or a combination of
these.
The processes and outcomes of students evaluating each other has been studied
substantially. It has often been proven to be beneficial for the student’s learning process,
it helps developing skills at high cognitive levels and it enables teachers to assign tasks
that involve more creative and open-ended questions and answers (Alzaid, 2017; Bostock,
2000; Bouzidi & Jaillet, 2009; Staubitz, Petrick, Bauer, Renz & Meinel, 2016). Gamage,
Fernando and Perrera (2015) state that students prefer learning from each other, rather
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than only learning from a standardized curriculum. Additionally, the use of multiple forms
of assessment is stated to increase e-learner satisfaction significantly (Sun, Tsai, Finger,
Chen and Yeh 2008).

Challenges with respect to peer assessment
Peer assessment comes with multiple challenges and factors that may interfere with the
reliability and the optimalisation of implementation, which are far from solved. An example
of these challenges is that students reported the feeling that they put more effort into
providing feedback to their peers than their fellows in turn did. Kulkarni et al., (2013)
attributed this bias to the superiority effect by (Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning &
Kruger, 2008), which describes the tendency of people to be overly optimistic when it
comes to assessing their own skills, and especially holds for people with poor skills. It is
also commonly known that students and experts often value assignments differently due
to a different level of knowledge and a variation in key aspects they see as important to
assess (Staubitz et al., 2016). Research on these challenges will be discussed extensively
in this paper.
Another challenge is that students might be unsatisfied with the feedback they
receive, due to the superficial or skimmed nature of the review and the small amount of
effort peers put into the reviewing process (Kulkarni et al., 2013). Adding to this, peers
sometimes provide feedback that isn’t correct due to wrong interpretations or lack of
knowledge on the topic of the reviewer (Gamage et al., 2017; Reily, Finnerty & Terveen,
2009). These problems with motivation and fairness of peer assessment require to be
solved, since researchers have not yet reached consensus on the best way to design peer
assessment that overcomes problems with fairness and motivation. An example of the
trade-offs that come with designing a curse involving peer assessment, is the social
accountability for their feedback students might feel or not feel when they assess their
peers (Gamage et al., 2017), due to the design of the reviewing process.
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These issues will be addressed and organized in the literature review of this paper, and
more in-depth knowledge that is currently lacking within the variables will be obtained
empirically in the second part of this research.

1.1 Scientific relevance
Next to the fact that peer assessment comes in multiple forms, it is multidimensional in
nature. It consists of various variables that have their influence on the outcome. No clear
advice is yet given on the design of different variables that affect peer assessment.
Moreover, a clear overview of variables to take into account when designing a course with
peer assessment is lacking. The present study helps clearly portraying these variables and
attempts to give directions on the best way to optimize the design, whenever possible.
This paper contributes to the current state of knowledge by clearly describing the different
variables that peer assessment is affected by, and indicating considerations yet to be made
for the optimal design of peer assessment in an online course.
In this paper, these variables will be categorized as either behavioural or structural
variables. Behavioural variables are considered one of the two dimensions since peer
assessment is performed by students rather than by automated processes. Multiple
behavioural variables contribute to the flow and outcomes of the reviewing process.
Structural variables are more dependent on the design of the course, rather than
the interaction between students. Examples are the way scores are allocated, the use of
assessment tools and the influence of the number of reviewers per product to review.
In this paper, behavioural variables are defined as cognitive, emotional, personal and social
processes or stimuli that underly human behaviour, as stated by the American
Psychological Association (2022). More specifically in this context: behavioural variables
include the interaction, opinions and motivations students have that may alter the
effectiveness of the assessment-system. It assumes that assessment generally has a few
enigmatic components due to human unpredictability and inconsistency in decision making
(Brown & Harris, 2016). Vanderhoven, Raes, Montrieux, Rotsaert & Schellens (2015)
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indicate that the unwelcome social effects of peer assessment that inherently come with
the process require more research attention. These previously described indications about
human unpredictability should not be left out when creating and implementing peer
assessment in educational formats, since humans do not always make rational decisions
(Kahneman & Tversky, 1979) and do not always possess all required knowledge on the
topic that requires evaluation (Luo, Robinson & Park, 2014). It is essential to design peer
assessment in the most optimal way possible, to ensure fair and reliable evaluation of
students’ course-related skills.
Thus far, behavioural variables have been investigated, but the focus has been
mainly on a limited amount of aspects rather than on all the different variables within the
behavioural dimension of peer assessment. Consensus is often lacking on the optimal
applications of the variables within this dimension. The necessity for research on
behavioural aspects in this domain has often been indicated, and substantial knowledge is
said to be lacking (Poon, McNaught, Lam & Kwan, 2009; Kulkarni et al., 2013; Fournier,
Kop & Durand, 2014; Brown & Harris, 2016; Panadero & Alqassab, 2019; Gamage, Staubitz
& Whiting, 2021). Apart from the social context of peer assessment, numerous studies see
peer assessment as a universal concept, where the different variables that comprise the
design of the process have not gotten much attention. Gamage et al. (2015) differentiate
themselves in terms of distinguishing between different variables for effectiveness of
MOOCs, as they take multiple variables within online courses into account. This is
something other studies have often neglected. However, they do not distinctly focus on
designing for effective peer assessment, but rather on the whole design of the course. The
same study indicates that most research has so far used a quantitative approach for
designing online courses, and that a qualitative approach would provide an enhancement
to the abundant amount of knowledge on peer assessment so far. Building up on Gamage
et al. (2015), their colleagues Panadero, Jönsson & Alqassab (2018) acknowledge the need
to determine key variables that determine the effectiveness and how to best design peer
assessment for whom. These researchers indicate that more research is needed on beliefs

6

and emotions and the social aspects of peer assessment, feedback content and on
providing more clarity regarding anonymity. This is exactly what the current study aims to
achieve.
Behavioural variables of peer assessment will be the main focus of this study, due
to the knowledge gaps that have repeatedly been indicated in this area. However,
structural variables of peer assessment will be addressed as well, to provide a complete
overview of all variables within the two dimensions of peer assessment.

1.2 Practical relevance
The contribution of this study is not limited to science, but also helps improving processes
for organizations and universities in optimising the design of a course involving peer
assessment. As stated in the introduction, the workload for teachers when evaluating
students in a MOOC can be extensive, since the amount of students that are simultaneously
taking the course can be substantial. Peer assessment holds the potential to reduce this
workload and therefore leaves more space for the teacher to focus on the quality of the
course.
Additionally, peer assessment is an enrichment of students’ learning processes.
Students gain domain specific knowledge from investigating work from fellow students
while working on their own project (Dannels & Martin, 2008). Besides, it helps students
gain a greater understanding of assessment criteria (Adachi, Tai & Dawson, 2018), which
enables them to focus on the right criteria in their own work. Finally, another benefit of
peer assessment is that it will train students to deal with receiving and giving feedback
(Adachi et al., 2018), which is commonly used in the working field as well.
However, optimal peer assessment design is not as easy, since it entails multiple
variables that contribute to the validity and comfort of the assessment process. A close
look at all different variables within peer assessment should be taken, in order to make
multiple decisions on which components to include and to exclude when designing. This
research is particularly relevant for originator SUE Behavioural Design, as the creation of
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a MOOC is part of their research project ‘Blockchain for the environment: Open
Interdisciplinary Education on Generating Disruptive Change through Impactful DLT’. This
project is carried out in collaboration with two universities: Aalborg Universitet and Tallinna
Tehnikaulikool. This MOOC will be designed for both students with a technical/engineering
background, and with a social sciences/behavioural sciences background. Moreover, the
findings of this study can be used by course designers in general for implementing peer
assessment in an online course optimally.

1.3 Aim and objectives
Taking all indications for future research and knowledge gaps into consideration, this study
uses a qualitative approach to address behavioural and structural variables of online peer
assessment. The aim of this study is to provide insight into the variables within the two
dimensions that comprise peer assessment and providing guidance for the best way to
design peer assessment in online courses. This will be done by creating an overview of
existing research and generating empirical knowledge on behavioural variables that
influence the peer assessment process and its outcomes. Variables are categorized in two
dimensions that play a crucial role in peer assessment practices, consisting of behavioural
and structural variables. This study contributes to improving the implementation of peer
assessment in online courses by creating recommendations on variables to include and not
to include. In order to facilitate reaching this goal, the following research question was
formulated: ‘What are the variables that affect peer assessment and how should the
behavioural variables in peer assessment be accounted for in online courses?. This question
will be answered by means of three objectives:
Objective 1: To provide a systematic overview and understanding of the current state of
literature on peer assessment design.
Objective 2: Outlining the variables that play a role in the peer assessment process,
categorized into behavioural and structural ones.
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Objective 3: To generate empirical data through focus groups on behavioural variables
affecting peer assessment, based on knowledge gaps that were identified in the literature
review.
The present study consists of two separate parts: the first consists of a systematic
literature review and the second consists of three focus groups that were held with
university students. The first part of this study strives to reach objective 1 and 2 through
a literature review, whereas the second part aims to reach objective 3 by asking students
about their experiences and preferences with peer assessment. Finally, findings of both
parts will be combined and discussed after which recommendations for future research will
be made.
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2 Methodology systematic literature review
This section will describe the methods that were used in the first part of this research, in
a way that allows for replication of this study. The data collection method that was used is
a systematic literature review on secondary data. The systematic literature review was
conducted during the first few weeks of the project and was carried out with the aim of
identifying current recommendations and discrepancies in peer assessment design. This
first part of this study strives to reach objective 1 and 2. Findings will be explained by
means of a conceptual framework, divided over two dimensions and lacks in existing
knowledge will be discussed, which can be used later in this research.
As an initial step in the process, the databases Web of Science, APA PsychInfo
(Ovid), Scopus and Google Scholar were used in order to select seemingly relevant articles
on the basis of title and abstract. Initial combinations of search queries were ‘peer
assessment’ ‘peer evaluation; ‘approach’ ‘mooc OR online cours*’ ‘anonymity’ and ‘social
factor*’. The following criteria for evaluating articles were used: Literature must be (a)
written in English, (b) published in the last 25 years and (c) in the case of an article; peer
reviewed, (d) about either online or offline peer assessment. For the last criterion, studies
about offline peer assessment that were inapplicable or irrelevant for online courses were
excluded. One exception for the second criterion (b) is for articles on general theories that
are not specifically about peer assessment: these older references were allowed for further
explaining theories and concepts.
Data was analysed by the method of Miles & Huberman (1994), who argue that
data analysis consists of three steps: data reduction, data display and conclusion drawing.
The first step was scanning documents by title and abstract. Thereafter, if content was
relevant, method and conclusion were read. If articles were relevant enough to read more
thoroughly, they were added into an Excel file where articles were listed. Finally, the whole
article was analysed and important citations were administered in the Excel file. Codes
were allocated to sort articles by identified variables of peer assessment. Characteristics
that were administered in Excel were (a) search method, (b) topic, (c) important citations,
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(d) date of consultation and (e) database where the article was found. Consecutively, when
scanning through articles, the snowball method was used by subtracting relevant
references that were mentioned. This process was iterative, since the use of databases and
the snowball method alternated and stopped when the same articles were found
continuously.
After coding and subtracting important citations from articles, the second step of
analysis was done in the form of a synthesis. Short summaries with relevant findings and
methods were made for each article, whereafter the articles were categorized over the
variables. This formed the basis for the last phase of the analysis, where consistencies,
inconsistencies and interrelations between data were discussed in for each variable and
the conceptual framework was developed.
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3 Results systematic literature review
In this section, the results of the systematic literature review, comprising the first part of
this research, will be discussed. This will be structured by two dimensions: the behavioural
and the structural dimension. Both consist of different variables that were identified in
existing literature, which were categorized over one of the two dimensions. Consistencies
and discrepancies in the current state of literature will be discussed, as well as existing
knowledge gaps. The conceptual framework that was developed on the basis of this
literature review is displayed in Figure 1. And helps going through the different variables
that will be discussed in this chapter.

Behavioural variables

Anonymity
Motivation
Self-assessment

Accuracy and bias
Trust, comfort and
psychological safety

Peer assessment

Structural variables

Gender

Frequency of
assessment

Scale and scoring
Rubrics and guidelines

Figure 1: conceptual framework based on literature
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3.1 Behavioural variables
3.1.1 Anonymity
The variable within peer assessment which received the most research attention is the
concept of anonymity, as it consists of multiple components itself. It is considered a
behavioural variable, since it influences the way peers interact with each other. Anonymity
can be applied in both online and offline education and might take different forms for both
situations, since offline education often includes social interaction and open identities by
default. Anonymous assessment can be applied single-blind or double-blind. With doubleblind reviewing, both the assessor and assessee are unaware whose work they are
reviewing, or who is reviewing their work. With single-blind reviewing, one of two parties
does know who is on the other side of the process.
The components within anonymity that will be discussed are feedback quality,
interpersonal factors (such as the influence of social relationships, peer pressure and
comfort) and the influence of (non-)anonymous assessment on accuracy. A great amount
of contradiction exists in literature on the application of anonymity in peer assessment
design. Research has been done mostly in the form of experiments and secondary data
analyses, but researchers have not reached consensus on whether to use identifiable
assessment or anonymity in MOOCs with peer assessment so far. It has been indicated
that effects of anonymity still need to be unravelled (Panadero et al., 2018).
3.1.1.1 Feedback quality
The first factor researchers continually disagree on is feedback quality when using
anonymous versus non-anonymous assessment. Anonymous feedback has been marked
as less insightful, since reviewers are not socially accountable for their comments (Gamage
et al., 2017). In their experiment, Gamage et al., (2017) found that the content in the
identified reviewing condition was more useful than in the double-blind condition.
Additionally, Lu & Bol, (2007) found in their online e-peer reviewing experiment with 92
college students, that anonymous reviewing resulted in significantly more critical feedback
than in the identifiable e-peer reviewing condition. The operationalization of critical

13

feedback in this study was the amount of negative comments and ratings on a written
draft. However, the authors did not elaborate on the degree to which the work was
adaptable based on the comments, which makes it hard to draw conclusions on the
usability of the feedback for the reviewee. A Danish experiment on a peer review in a
medical journal, carried out by Vinther, Nielsen, Rosenberg, Keiding & Schroeder, (2012)
used the same conditions as the previously mentioned study where participants were
assigned to either an anonymous or identifiable condition. They found no significant
quality-difference in the feedback content between both conditions when reviewing by the
validated Review Quality Instrument. When authors were asked about their perception of
quality of the feedback they received, a significant amount (55% with p < 0.05) of authors
preferred the identifiable reviews over the anonymous ones since they were perceived as
more constructive and helpful. Another study that found no difference in feedback quality
was done by Rotsaert, Panadero & Schellens (2018a). They carried out an experiment
where participants were assigned to provide anonymous feedback in the first phase of the
experiment, and were consecutively asked to provide feedback in an identifiable
framework. Results show that feedback quality was positively developing during the
anonymous phase and feedback in the consecutive identifiable phase was similar. They
conclude in combination with their focus groups that anonymity might be useful in order
to guide students into the process of reviewing peers by helping students diminish the
weight they put on evaluation being anonymous due to practicing with both forms.
A study that encourages the use of non-anonymous peer assessment is Gamage et
al., (2018), where they tested their interface which required peers to first introduce
themselves to the reviewee and subsequently (1) grade three assignments, (2) provide
feedback on three assignments and (3) provide feedback on the comments they received.
After students completed each phase, they received their own grade. In their experiment,
they assumed that word count positively correlates with feedback quality, based on
Kulkarni et al., (2013). The word count in the identifiable condition was almost four times
higher than in the blind condition (1889 vs. 7208 words). When asking students about the
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usefulness of being identifiable during the assessment process, 73% of students reported
they thought being identifiable had a useful effect and increased their interest in reviewing
(Gamage et al., 2018).
3.1.1.2 Interpersonal factors
In contrast with previously mentioned studies, some papers (Peterson & Peterson, 2011;
Reily et al., 2009) were more positive about anonymous feedback, since they state that
removing visible identities automatically takes out the social aspects in peer evaluation
and therefore requires students to focus on the achievement of the reviewee. Reily et al.,
(2009) specifically state that anonymity prevents the major problems in reviewing such as
collusion and retaliation, whereby students work together or deliberately counteract each
other. Additionally, Peterson & Peterson (2011) also report on retaliation and state that
when students provide feedback to each other multiple times, anonymous evaluation takes
out the possibility of a chain reaction in reacting on each other’s criticality in reviewing.
These findings were reported also by Yu, (2012). However, this paper argues that one
should consider the reciprocity effect that might rise with recurrent moments of feedback.
This especially holds for designs where feedback is provided to the same peer continuously,
regardless of the visibility of identities.
In regard to psychological safety, which is defined as a shared belief that one is
emotionally able to express themselves without the fear that these expressions will have
negative repercussions for their status, career and self-image (Kahn, 1990; Zhang, Fang,
Wei & Chen, 2010), researchers have not reached consensus yet. Some studies report that
anonymity and the use of nicknames positively influences the feeling of psychological
safety reported by assessors and assessees (Vanderhoven et al., 2015; Yu & Liu, 2009)
and state that it is used in order to prevent bullying and targeted criticism (Bayne & Ross,
2014). An experiment followed by a questionnaire found positive student-perceptions of
anonymity on comfort and the feeling that they could provide sincere comments on their
peers' work (Li, Steckelberg & Srinivasan, 2009). However, from the literature review by
Panadero & Alqassab (2019), it was concluded that anonymity has a negative influence on
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students’ perspective on peer assessment regarding interpersonal factors, including
psychological safety and perceptions of the assessor. They concluded this based on the
finding that students who conducted peer assessment anonymously reported fewer positive
opinions on peer assessment compared to students who conducted identifiable peer
assessment.
Regarding interpersonal relationships, it remains ambiguous whether hiding the
identity of participants in peer assessment keeps students from shaping their own
constructed identities of the corresponding student. Representations of the corresponding
student are activated which have their influence on the way the feedback will be interpreted
and used, as stated by Panadero & Alqassab (2019). They also conclude that people tend
to trust comments and assessments from someone they know more than feedback from
someone who has a certain presumed level of knowledge on the topic. Strijbos, Ochoa,
Sluijsmans, Segers & Tillema, (2009) reported on a paradox which holds that we are prone
to evaluating familiar people more positively and we are more willing to accept feedback
from someone we know rather than from someone we don’t know. They attribute friendship
to being a potential bias in peer assessment and possibly leading to inflated grades. Brown
& Harris (2016) add to this that specifically in group work, reciprocity occurs where
students inflate the marks of their group members in order to receive higher grades
themselves. An experiment on friendship in peer assessment with 209 participants, carried
out by Panadero, Romero & Strijbos (2013) showed that friendship bias is co-dependent
on the level of friendship the assessor and assessee have with each other. In their result,
they tested whether rubrics increased construct validity of peer assessment, which will be
discussed later, and to which extent the strength of a friendship influenced grades. Their
analysis showed that students with a low and medium level of friendship provide less
inflated grades than students with high levels of friendship do. They assume that low- and
medium-level friends are not afraid to provide realistic answers, supported by the rubric
and high-level friends tend to overlook errors or to be more lenient towards their friends.
However, they suggest that more research on levels of friendship and friendship bias is
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needed. A study that is handled with reservations in this research is a study by Yu (2012)
where they tested peer assessment with different levels of identity disclosure. The different
levels of identity revelation were the use of their real names, the use of nicknames and a
completely anonymous reviewing process. Across different conditions, there was no
difference in perception of other parties and interaction processes. The reason for taking
these results into account with reservations is that participants in the described study were
7th grade students and therefore around 12 years old. It is questionable if these results are
comparable with results generated with university students.
3.1.1.3 Accuracy
Accuracy is an important aspect that should be taken into account when designing a course
with peer assessment, since unnecessary biases should be minimalized and students
should be graded as accurate as possible. Thus far, the amount of research on the effect
that anonymity has on accuracy is not substantial. However, accuracy is not only related
to anonymity, but is interplaying with multiple behavioural and structural variables that
will be discussed later in this review. A study that performed a meta-analysis on the
interplay between accuracy and anonymity was done by Li, H. et al., (2016), where they
found a significant difference in peer-teacher rating correlation between anonymous and
non-anonymous assessment. Correlations in the identifiable assessment condition were
significantly higher than with anonymous assessment which indicates that students ratings
were more similar to teachers’ ratings in this condition than in the anonymous condition.
This finding has also been reported by Vanderhoven et al. (2015), who expected the
opposite. Concluding further from studies that have been discussed earlier regarding
feedback content (Lu & Bol, 2007; Peterson & Peterson, 2011), it has been found that
students who are required to provide scores for their peers provide lower scores in
anonymous assessment than in non-anonymous assessment, which can be considered a
form of bias. This complements the prior statement that students who provide feedback
anonymously are more critical.
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An empirical study that found contradictory results and was directed specifically towards
the effect of anonymity and identity revelation on accuracy of judgment (and on the effect
of assessment-training on accuracy) was performed by Li, L. (2017). In this study, three
groups of university students participated in an experiment. All groups were asked to
perform peer-assessment during a course and pre-peer assessment project results were
controlled for in order to check whether the three groups differed significantly in terms of
review quality. Researchers specifically focused on the differences in review quality
between groups, and not on differences in grades. Results of this experiment show that
accuracy of judgment in the anonymous group - and in the group that received training –
was significantly higher (p < 0.001) than accuracy in the group with visible identities. They
attributed this effect to the same arguments they reported on in their prior research (Li,
L., Steckelberg & Srinivasan, 2009), which reflected students’ perception that anonymity
provided more space and comfort to write honest reviews. There was no significant
difference between the group that received training and the anonymous group of students.
3.1.2 Trust, comfort and psychological safety
Peer assessment is not the most traditional way of assessment in education, and
implementing this form of assessment may not directly feel comfortable for students that
are used to being assessed by an expert, i.e. the teacher. In this study, comfort is seen as
the degree to which a student feels comfortable and at ease with the assessment method.
Dutch researchers van Gennip, Segers & Tillema (2010) carried out an intervention where
they tested students’ perspectives on interpersonal and social variables regarding the use
of peer assessment in a course. They divided a group of students in a control group with
traditional teacher-assessment (evaluated on the same criteria as the experimental group)
and an experimental group where peer assessment was implemented. Students in the
experimental condition reported having more trust in their peers as assessors as the course
passed by, with no difference in their perception of their own ability to assess their peers.
Feelings of psychological safety did not differ between the beginning and the end of the
course. However, feelings of psychological safety and unanimity were higher in the
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experimental group. Feelings of trust were similar between both groups. In addition to
feeling able to assess others, one may say it is important that students perceive peer
assessment in a positive manner, since Brown, Irving, Peterson & Hirschfeld (2009) argued
that the more positive people’s conceptions towards an exercise is, the better they perform.
Something that helps improve students’ perception towards the fairness and consistency
of peer assessment is by clearly explaining criteria that will be graded (Kulkarni et al.,
2013).
Another study that reported on students becoming more comfortable with peer
assessment as students gain more experience with the task was done by van den Berg,
Admiraal & Pilot (2006) where they tested seven course designs with and without peer
assessment, and asked students on their opinions. They found that students felt more
comfortable with assessing their peers and valued the learning aspect of peer feedback
more when their experience with it increased. Strijbos et al. (2009) conclude from this that
peer assessment should be implemented on a more regular basis and that it should be
considered as an integral part of the learning process.
Some studies highlighted some inconveniences that come with peer assessment,
which can be due to the design of the assessment process, or because of behavioural
factors that come into play with human beings regardless of the design. An example of
students who reported feeling uncomfortable with peer assessment which can be ascribed
to the design came forward in an experiment by Cambre, Klemmer & Kulkarni (2018)
where they tested their own peer assessment framework named Juxtapeer. The framework
was tested in an experiment with 476 students where students were assigned to one of
the two following conditions: a condition where students evaluated others’ work one at a
time, or to a condition where they were to compare other students’ work synchronously.
Even though the condition in which students were to compare work resulted in longer and
higher quality evaluations, students in this condition indicated to feel uncomfortable with
making comparisons between their fellow students, regardless of the fact that reviewing
was double-blind.
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A study on another assessment framework was done by Reily et al (2009) where
students submitted their work and received reviews from three other students and the
teacher. They also had to review three other students themselves and could provide
feedback on the reviews they received as well. Regardless of the anonymous nature of the
design, students indicated to be anxious about receiving low scores if they would provide
critical feedback or low scores and therefore feared retaliation. The researchers tested for
retaliation and found a low correlation (r = 0.216, though no information is available on
the significance) and they concluded retaliation did not occur.
These findings on trust and comfort are valuable for designing peer assessment in
a course. Van Zundert, Sluijsmans & Van Merriënboer (2010) indicated the need for more
research where distinctions are to be made regarding being assessed by fellow students
and assessing students yourself. These factors are often taken together whilst they might
elicit different feelings of comfort and perceptions towards peer assessment. Knowledge is
lacking on two additional topics. These are the degree to which students feel able and
comfortable to express their true opinions and perception of psychological safety during
the peer assessment process.
3.1.3 Accuracy and bias
One major aspect to take into account when designing courses with peer assessment is
the reliability and accuracy of students to perform peer assessment activities and therefore
diminish the burden for teachers to evaluate all students. It is important to ensure students
are awarded their study credits on the basis of fair evaluations and not only on biased and
unfair peer assessments. This section will highlight what is known on potential biases and
accuracy in peer assessment so far. Davies (2006) concluded from his data analysis that
students who performed better in the course tended to be more critical in their reviews
than students who were less competent in the course. He ascribes this to multiple reasons:
the better performing students have more confidence regarding the topic, and these
students express hostility to their worse performing fellow students since these fellows are
seen as inferior. Patri (2002) also concluded in her work that students who underperformed
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overestimated their own and their peers’ work, while students who performed well did the
opposite. Overestimation does not only seem to happen with underperforming students,
but seems to happen more often. As discussed before, Panadero et al. (2013) found that
higher levels of friendship in assessment yielded higher levels of bias and that friendship
might be a potential threat to validity. They also found that all 209 university bachelor
students who participated in their study overrated their peers’ performance. Yet, using a
rubric and thereby communicating evaluation standards resulted in a smaller bias. An
additional conclusion, also drawn by Patri (2002) includes the statement that students have
the ability to provide peer assessments that are of similar quality to the teachers’. This is
the case when criteria for assessment are distinctly indicated (e.g. by a rubric). Indicating
assessment criteria will be elaborated later, since it is considered a structural variable. It
has been shown by (Kulkarni et al., 2013) that making students aware about their biases
through giving feedback on their reviews decreases their bias and improves their accuracy.
They did this by comparing 756 students’ evaluations to teachers’ evaluations and
subsequently indicated whether students were grading their peers ‘too low’, ‘too high’ or
‘just right’. Though some biases exist when students assess each other, multiple studies
have found large correlations or no differences between student- and teacher ratings
(Sahin, 2008; Alzaid, 2017), which indicates that peer assessment could be a valid
alternative to solely assessment by a teacher. (Falchikov & Goldfinch, 2000) even
performed a meta-analysis with data from 48 studies on the correlation between teacherand student ratings and found high similarities. A priorly discussed study by Reily et al.
(2009) used teachers as the ultimate standard for correct assessment and tested their
peer assessment framework with 51 students. They found that individual peer ratings
correlated with teachers with a correlation coefficient of r = 0.69, while three combined
peer reviews for the same paper yielded a correlation coefficient of r = 0.769. From this it
can be concluded that more reviews on one paper results in more accurate evaluations.
However, this automatically requires more effort for students since in this way they have
to evaluate more papers. From this experiment it also appeared that students were slightly
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more critical than their teachers were. Students awarded scores that were on average 2.6
units lower (out of 100). Using multiple assessors in order to increase reliability and
teacher-student agreement for grades was suggested by more researchers. Using at least
four assessors for each product that needs to be graded is recommended by Bouzidi &
Jaillet (2009) who explain that peer assessment can be a replacement for teacher
assessment in this way. However, they only denote that this holds for exams involving
calculations and short text answers. Cho, Schunn & Wilson (2006) suggest making sure
that every student will be reviewed by four to six other students, in order to achieve high
reliability and validity. They tested this with 708 students from 16 different countries, with
rubrics and clear incentives in order to make sure student-reviewers would take the task
seriously. Two years later, Cho, Chung, King & Schunn (2008) argued that groups of
students might outperform teachers in grading accuracy, due to shared knowledge bases
and similar linguistics to explain concepts that experts might interpret differently. Using at
least three assessors was suggested by Luo et al. (2014), based on their experiment in a
MOOC context. They found that assessments by students highly correlate with those of
teachers, but inter-rater reliability is low. They ascribe this to the diverse nature of MOOC
students. They can have different background and varying levels in assessment skills, since
little training is generally provided. Therefore, they suggest peer assessment training to
be added to the curriculum as this enhances grading accuracy. Another aspect that can be
considered as enhancing accuracy is practice. Practice is regarded as an important factor
in the quality and perceptions of peer assessment: it has been said to be imperative for
the generation of assessment skills and to make students more inclined to increase their
accuracy in judgments (Panadero, 2016). Rotsaert, Panadero, Schellens & Raes (2018b)
found in their experiment that participating in various assessment sessions enhanced the
quality of the assessment and feedback on different levels, including feedback content,
constructive critique and suggestions for improvement. Practicing helped students to go
beyond simply highlighting the positive aspects of the reviewed work. The benefits of
practicing with peer assessment from a student perspective were highlighted by Rotsaert
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et al. (2018a), where students indicated to feel comfortable with being able to practice
with reviewing in an anonymous way before assessing their peers openly, in order to
increase psychological safety. Research on reliability in specific contexts with different
combinations of variables remains future work, since altering variables in the peer
assessment design may result in different outcomes that one single study cannot deal with.
3.1.4 Self-assessment
With self-assessment, students need to provide feedback or grades on their own work. This
can be done only individually, or compared to other students. Also, rubrics and guidelines
can or cannot be used. Students who perform better tend to assess their own work more
precisely than students who perform worse in the course, who in turn overrate the quality
of their own work (Kay, Li & Fekete, 2006; Sadler & Good, 2006). However, the first named
authors also conclude that students have the ability to provide accurate judgments,
comparable to the judgment of teachers if criteria for good work are clearly pointed out. A
meta-analysis by (Ehrlinger et al., 2008) confirmed the widespread statement that poor
performers overestimate their own work – the so-called and previously discussed
superiority effect. They argue that even good intentions, great effort and incentives did not
yield more accurate results. Students were provided social incentives where they had to
explain their grades to others and even a monetary incentive up to $100 if they would
reach closer to accurately estimating how they performed on a certain exam. None of these
incentives resulted in higher accuracy. Additionally, women tend to be more harsh to
themselves than men when it comes to self-assessment as it was stated that women tend
to be more careful with giving their own work high grades in order to prevent others to
think of them as pretentious (Sadler & Good, 2006). Further gender differences regarding
peer assessment will be discussed later in this review. The same authors argue that
regardless of the challenges self-assessment brings, it does involve a learning experience
in both assessment and the subject itself. Self-assessment is argued not to form a
replacement for peer assessment, as peer assessment seems more valid than selfassessment (Luo et al., 2014). A solution is offered by Bouzidi & Jaillet (2009) who argue
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that a combination of both peer- and self-assessment is the optimal solution for the highest
validity, which again holds for exams with calculations and short text answers. However,
they do not specify on variables to include and exclude in the design of the assessment.
Social components such as opinions on potential discomfort and unaccustomed feelings
that might come with self-assessment have not gotten any research attention so far, which
should be considered an important aspect when trying to incorporate self-assessment into
the process as valid and comfortable as possible.
3.1.5 Motivation
As indicated by Kulkarni et al. (2013), incorporating the concept of motivation in research
remains uncommon yet necessary. Humans have a great amount of empathy and altruism,
but decades of research still question the willingness to help others in a completely selfless
manner (Feigin, Owens & Goodyear-Smith, 2014; Kurzban et al., 2014). Helping close
family members, partners, friends and acquaintances seems to come from a more altruistic
movement with the intention to genuinely help the other, while helping strangers and
people we are less acquainted with is typically more self-centred (Maner & Gailliot, 2007).
Despite the little amount of research on motivation for investing in critically and genuinely
evaluating other students, it has been marked that students sometimes lack this motivation
to evaluate properly (Papinczak et al., 2007) and not treat peer assessment in a serious
manner (Hanrahan & Isaacs, 2001). One way to increase students’ level of motivation to
take responsibility for assessing others’ work thoroughly and truthfully, is to include an
incentive in the peer assessment design. Kali & Ronen (2008) conclude that grading
students for their provided feedback enhances student motivation to perform well.
Bloxham & West (2004) also state that grading feedback provided by students increased
the effort students put into the reviewing and treating the task more seriously. Although
some evidence exists on the motivational aspect of peer assessment, more research in this
field is required for creating a holistic image on the behavioural variables within peer
assessment.
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3.1.6 Gender
The final variable within the behavioural dimension that is left to discuss is gender. This is
a concept that received substantial research attention and has proven to be of influence
on judgments and social situations (Simpson, 2003). Studies have shown that gender has
an influence on peer assessment outcomes, but are inconsistent in answering the question
in which direction the bias goes.
Men have been stated to perceive peer assessment more positively than women,
as reported by Wen & Tsai (2006). They conducted a structured questionnaire, consisting
of 20 items with 280 university students about attitudes on peer assessment in online
courses. This finding was supported by their other study (Wen, Tsai & Chang, 2006) which
was a similar study with teacher training students. Also, women tend to be more humble
than men when it comes to self-assessment (Sadler & Good, 2006). An aspect on which
researchers have found diverging evidence is gender-related bias. Aryadoust (2016)
conducted a study with 66 Asian university students in a class where oral presentations
were the product to be assessed. Each student evaluated 10 to 14 classmates and was
also graded by their teacher. Analysis of provided grades suggested that students
evaluated the opposite gender more highly, while students were more critical of samegender students. This bias was significant, yet very small. The author argues that when
controlling for these gender biases, assessment is very reliable. Also, he suggested that
the overestimation of the opposite gender might be explained by Asian cultural norms.
Different results were found by Langan et al. (2005), who also used oral
presentations as the product to assess. They differentiated themselves by comparing
grades awarded by students to grades awarded by 11 teachers instead of using one teacher
as the golden standard. Contradictory to the previously discussed study, they found that
men slightly but significantly graded the work of other men higher than work of other
women. On the other hand, women did not seem to be affected by the gender of the
presenter. A sidenote on the former two studies is that peer assessment was not
anonymous due to the nature of the assessed product in the form of an oral presentation.
Studies on gender-differences in anonymous assessment have not been found for this
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review. In order to overcome gender bias affecting peer assessment, Peterson & Peterson
(2011) suggested dividing groups of assessors and assessees equally with men and
women.
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3.2 Structural variables
3.2.1 Frequency of assessment
There are multiple variables at play in peer assessment design, where adjusting one single
variable may already have a large impact on the outcome. Apart from behavioural variables
with an outcome dependent on interpersonal factors, there are structural variables on
which human interactions have a limited impact. Research indicates some design aspects
that increase validity and comfort of peer assessment. As discussed before, using multiple
assessors for each submission has been recommended repeatedly (Cho et al., 2006;
Bouzidi & Jaillet, 2009; Reily et al., 2009; Luo et al., 2014; Peterson & Peterson, 2011; F.Y. Yu, 2012). Going one step further and as stated before, a group of students might
outperform teachers in assessment due to shared knowledge bases (Cho et al., 2008). In
order to increase reliability and assessment quality, Kali & Ronen (2008) address using
multiple rounds of assessment as an appropriate solution. More elaboration is required
regarding the influence of behavioural variables on the outcomes of using multiple rounds
of feedback, such as retaliation and reciprocity. Kulkarni et al. (2015) suggest keeping the
time period between submission and feedback-giving and -receiving as short as possible
in order to keep the learning aspect of peer assessment optimal. They substantiate this by
early research that addressed when delaying the provision of feedback, potential learning
gains get lost (Kulik & Kulik, 1988) and with immediate reviewing, the student still has
their own work actively present (Marsh et al., 1996). In a survey that followed their
experiment on peer assessment with MOOC students by Gamage et al., (2018), students
pointed out the preference for different means of communication, including a video or chat
function where they could communicate synchronously. This finding was similar to
empirical research on online courses by Sun et al. (2008), who found a significant positive
relationship between course satisfaction and the use of multiple assessment methods.
However, the reasons behind these preferences remain unclear, but would be fairly useful
when designing a course.
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3.2.2 Scale and scoring
Another structural variable to take into account is the way students assess their fellows in
terms of scale. The question is which form suits this purpose the best; ranking/ordinal
assessment, rating/cardinal assessment, ordinal scale, cardinal scale or feedback in words
only. The scale that is most frequently used in MOOCS is rating (Babik, Gehringer, Kidd,
Pramudianto & Tinapple, 2016). An experiment in a Coursera MOOC on Human Computer
Interaction in order to test which scale should be used in peer assessment by Shah et al.
(2013) was carried out with 1879 students, who together created 7242 evaluations. These
students were asked to compare their classmates’ assignments instead of grading them.
This paper argues that ordinal evaluation (ranking) is better than cardinal evaluation
(rating), and that the first form reduces noise and bias in comparison to the latter.
However, it is not stated what causes this reduction. Also, these authors state that the
potential lack of expertise in students does not have its influence on the outcome when
ordinal evaluation is used. In this study, no differentiation was made between lack of
expertise in assessment or the topic, though this might make a difference.
The tendency that a lack of expertise does not affect the outcome of peer
assessment involving ordinal evaluation, has been explained earlier. Cardinal evaluation
has been said to be more prone to biases such as never giving the highest mark by default
(Babik et al., 2016) and inflated grades (Douceur, 2009). These issues are unlikely to occur
with ordinal assessment since grades are not provided in this type of assessment. Babik,
Stevens & Waters (2019) later had the same hypothesis (ordinal evaluation outperforming
cardinal evaluation) but found opposite results compared to previously discussed studies.
These researchers also compared the two methods in an online course environment, but
tested with simulations instead of human beings. According to their study, rating
outperforms ranking in terms of similarity between real quality of the assessed product
and provided scores. They attribute this to structural effects rather than social effects, but
an explanation for this is lacking in their article. Though providing grades and therefore
rating peers is appealing for MOOCS due to their substantial nature, it has been stated as
too simplistic: details of performance are left out as a grade does not represent
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performance on the specific learning objectives of the course (Strijbos et al., 2009). A
somewhat different but related approach is testing whether comparing multiple
assignments versus evaluating assignments individually is the best scoring method, when
carried out by students. The previously described study on the framework Juxtapeer by
Cambre et al. (2018) studied this difference and found that comparing a set of assignments
yielded feedback of higher quality than individual assessment. Word count was significantly
higher and experts awarded better grades to these evaluations. However, it is important
to keep in mind that with ordinal comparisons, items displayed earlier in the process might
unintentionally receive more attention and might therefore be ranked higher (Babik et al.,
2016).
3.2.3 Rubrics and guidelines
As students are not experts in the domain of assessment, some questions arise about ways
to improve validity and comfort of peer assessment. This section is therefore in close
relation to the section on accuracy. Orsmond, Merry & Reiling (2002) and Patri (2002) each
argue that accuracy of assessment by students comes closer to the assessment of experts
when criteria are distinctly defined, and helps them focus on providing more constructive
feedback. One tool that might be helpful in order to overcome these doubts is by using a
rubric (Suen, 2014), which consists of a sheet with bullets that will be evaluated, and may
come in multiple forms. Sadler & Good (2006) trained four middle school classes for peer
assessment with the help of rubrics and thereafter tested the student-teacher agreement.
Some details worth mentioning are that assessment was anonymous for both students and
teachers, and no training effect was found, which is remarkable since this suggests that
training does not enhance feedback quality. High similarities between students and
teachers were found, with correlation coefficients of 0.91-0.94, which indicates that rubrics
are helpful tools for applying peer assessment in courses. In the earlier discussed study by
Panadero et al. (2013) with 209 university bachelor students, where half used a rubric and
the other half did not, the use of rubrics showed to provide significantly more reliable,
construct valid assessments and to help structuring assessment. However, all students still
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overscored their fellows. It is important to note that in this study, assessment was not
anonymous and the potential impact of friendship bias was another important variable in
this study. The effect of using rubrics while reviewing would have been anonymous in this
particular study remains questionable, though interesting.
The use of rubrics might solve problems of trust in the assessor and reduce the idea
that assessment is a task that remains the teacher’s responsibility, according to a study
that was done during the course of three-years by (Hafner & Hafner, 2003). Students
reported that rubrics provide useful guidelines that help determine what is expected of
them. These researchers assume that the use of rubrics increases student performance.
However, data on student performance before rubrics were introduced in these classes,
was not available. Guidelines that may help but are different from rubrics, are questions
that help students enhance the quality of their feedback (Kulkarni, Bernstein & Klemmer,
2015). Examples are asking the student whether the feedback is usable and using software
that count useful words to suggest elaboration when needed. If the amount of useful words
is minimal, suggestions are made in order to improve the feedback. These questions and
guidelines help even the less skilled students to be able to evaluate their peers (Rieber,
2006).
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4 Conclusion literature review
The literature review was carried out to reach the first two objectives of this study. This
section will sum up different conflicting and congruent findings regarding the variables so
far, and will address the identified gaps in knowledge about these variables. These gaps
will form the basis for the topic list that will be used during the focus groups. The first
conclusions that will be discussed are based on the variables within the behavioural
dimension, whereafter conclusions for the structural dimension will be discussed.
Little consensus exists on the best way to take behavioural variables into account
when designing a course with peer assessment. The variable within the behavioural
dimension which received the most research attention is anonymity, which consists of three
different components: it’s influence on feedback quality, interpersonal factors and accuracy
of assessment. Regarding feedback quality, anonymous assessment seems to result in
more critical feedback, whereas identifiable assessment seems to result in more
constructive feedback. Overall, a slight preference was observed for non-anonymous
feedback, since anonymous feedback has been marked as less insightful. Regarding
accuracy, studies have also lead to a twofold of conclusions. It was argued from a metaanalysis that identifiable assessment results in higher teacher-student correlations, yet it
has also been stated that anonymous assessment yields higher correlations between
teachers and students. The latter was attributed to the higher feelings of comfort to express
one’s true opinions due to the anonymous nature of the reviewing. However, there seems
to be a tendency, observed in the sections about feedback quality and accuracy that
anonymous assessment results in students being more critical lower scores. This tendency
should be taken into account when designing a course.
Regarding interpersonal factors and the feeling of psychological safety that come
with anonymity, it is clear that friendship is seen as a potential form of bias and that peers
tend to evaluate people they know more positively than people they do not know. More
research on this friendship bias is indicated to be necessary, concluding from literature that
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was reviewed for this paper. Studies have argued that anonymous assessment forces
students to focus more on the content rather than on the person behind the product to
review. However, in literature it is also questioned whether students do not automatically
construct identities, regardless of the identifiability of the assessment. The present study
indicates a need for research on potential reciprocity effects that might arise, when
students continually need to evaluate the same peer regardless of the anonymous nature
of assessment.
Taking all three components into account, it is nearly impossible to draw a grounded
conclusion that is in line with all articles reviewed in this study. Regardless of the
substantial amount of research that already exists on anonymity in peer assessment, more
research is needed in order to produce a grounded advice. Research that takes all three
components of anonymity into account might help provide directions for using anonymous
or non-anonymous assessment in a course. When all three components are taken into
account in one study, the circumstances (i.e. sample, research design etc.) are more
similar which makes it easier to compare. Anonymity will be a topic of discussion during
the focus groups.
Concerning the variable trust, comfort and interpersonal factors, it is stated that
students become more comfortable with peer assessment when their experience with it
increases. This is also a general tendency that is observed with human beings in other
areas, since there is a positive relationship between people’s experience with, and their
perception of a task. Therefore, it is advised to implement peer assessment on a more
regular basis rather than occasionally, in order to profit from this effect. This regular
application also helps to increase accuracy, since it allows students to practice with peer
assessment. Anonymity also has a positive effect on feelings of comfort and space to
express one’s honest opinions. However, this literature review indicates a lack of
knowledge on the degree to which students feel able and comfortable to express their
opinions in general. Also, more research is needed on perceived feelings of psychological
safety in peer assessment practices. Lastly, one study indicated that more research is
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needed on the difference between being assessed by fellow students and assessing others
yourself, since this might elicit different feelings of comfort and trust. This distinction has
not been made often.
For the variable accuracy and bias, it is easier to provide recommendations for peer
assessment design. Results of studies on this topic are largely in line with each other:
evidence for peer assessment being a reliable and valid alternative to traditional
assessment is substantial. Similarity between teachers’ and students’ judgments is rather
high, which has been proven with different research designs. It is also generally advised
to use multiple assessors for each product to review, since this helps ruling out individual
differences and biases in reviewing. Also, the use of rubrics is recommended since this
helps students search in the right direction when reviewing. Regarding bias, a tendency
has been observed for lower performing students to overestimate themselves, while this
does not hold for higher performing students. Furthermore, higher performing students
often tend to evaluate their peers more critically. These biases should be kept in mind
when designing courses with peer assessment.
The same tendency for lower performing students to overestimate themselves is
observed for self-assessment, which again does not hold for higher performing students.
These students are found to evaluate themselves more precisely than lower performing
students. Authors who write on this topic advise to use a combination of peer- and selfassessment for the highest validity. However, there is no research available on selfassessment compared to regular peer assessment, where students are required to assess
themselves relative to other students. Also, the social components of self-assessment such
as potential discomfort have not been addressed yet. Both these knowledge gaps will be
discussed during the focus groups.
Another conclusion that can be drawn concerning gender, is that women tend to be
more self-critical than men when performing self-assessment. Regarding peer assessment
in general, it has been found that students evaluate the opposite sex more positively.
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However, this effect was very small and can be attributed to cultural norms of the research
sample. Another study indicated that men tend to evaluate other men more positively, and
that this bias is not measured in women. One advice that was given in this regard is that
where possible, groups of assessors and assessees should be divided as equal as possible
in terms of gender, in order to overcome a gender bias from affecting the outcome. This
advice seems useful regardless of the direction in which the gender bias might go.
It is indicated that students sometimes lack the motivation to truthfully and
thoroughly evaluate their peers. However, substantial knowledge on ways to overcome this
challenge and on reasons behind these low motivations is lacking. Therefore, motivation is
a topic for the focus groups. One thing that can be concluded from literature for the variable
motivation, is that the use of incentives increases the motivation to put effort into
evaluating peers.
Besides the recommendation to assign multiple assessors to each product to review,
it is also advised to implement multiple rounds of feedback in a course. The frequency of
assessment is therefore advised to be more than once. This enhances the quality of the
assessment, as well as the comfort students perceive with peer assessment. Studies have
also indicated a preference for multiple forms of communication. However, knowledge is
lacking on the underlying behavioural variables that might affect the outcome of recurrent
moments of feedback, such as retaliation and cooperation. This will be discussed during
the focus groups as well.
Regarding the best scoring method, studies have again found conflicting results.
Ordinal evaluation (ranking) is seen as more suitable in peer assessment than cardinal
evaluation (rating), since it is said to reduce unwanted effects of noise and bias in the
assessment. Also, a potential lack of expertise of students in assigning grades does not
have an influence on the outcome in this way. If students do not have the ability to properly
evaluate what type of work is worth which grade, ordinal scaling overcomes this problem
since no mark needs to be given. When using cardinal scaling, students might never give
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the highest grade by default or grades can be inflated easily, which should be kept in mind
when using cardinal scaling. Contradictory, cardinal evaluation has also been said to be
better than ordinal evaluation. However, this was stated on the basis of an experiment
using a simulation rather than with actual human participants. Therefore, this paper
recommends using ordinal scaling (ranking) instead of rating. Yet, it is important to keep
in mind that situational preferences when designing a course might result in a different
decision.
Based on the current state of literature, more research on the different dimensions
that peer assessment is comprised of, is needed. These knowledge gaps will be attempted
to be reduced by means of focus groups, which will be discussed below.
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5 Methodology focus groups
In the literature that was reviewed for this paper, it is often stated that qualitative research
on peer assessment is scarce and substantial knowledge is therefore lacking, especially
regarding human factors (Gamage et al., 2015; Gamage et al., 2021; Panadero et al.,
2018). Therefore, the second part of this study aims to reach the third objective by
generating more in-depth knowledge on experiences and preferences of students with
different backgrounds. This was done with the use of a topic list, which was developed on
the basis of knowledge gaps that were identified in the previous chapter. For the topic list,
see Appendix 1.
Three focus group sessions were held. This decision was based on the finding that
three focus group sessions allow for identifying the most important themes (Guest, Namey
& McKenna 2017). Focus groups allow for starting a discussion between participants with
different opinions and experiences, and enables participants to think and speak about
topics they would otherwise not come up with themselves. The official focus group sessions
were preceded by a pilot focus group session. The pilot focus group session was held one
week before the start of the focus group sessions. This session was executed with the
following aims: testing the topic list and the recording equipment, and providing an
opportunity for the researcher to ease into the process of facilitating the discussion while
being responsible for time management as well. The pilot focus group lasted for 60 minutes
and was held with six participants, recruited from personal contacts. After the pilot session,
some changes were made regarding the topic list and the amount of time estimated per
topic.
Participants of the three official sessions had both a slightly heterogenous and
slightly homogeneous nature, in terms of study area: one group consisted of students with
a social or behavioural science background, one group consisted of students with a
technical/engineering background and one group consisted of students with mixed
backgrounds. The latter was done in order to prevent group thinking having too much
influence on the outcome of the focus groups. The choices regarding the study background
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of participants were made regarding the practical implications for this study for SUE
Behavioural Design in their design of a MOOC for technical/engineering- and behavioural
sciences students in which peer assessment will be used. For an overview of participants’
study backgrounds, country of study and gender, see Appendix 2.
Participants were recruited through social media platforms LinkedIn, Facebook,
Instagram, personal contacts and the snowball method where students within the target
group were asked to share the request among their fellow students. Most participants were
not known to the researcher, and many participants were unfamiliar to each other as well.
Only Dutch-speaking university students were eligible to participate. Again, these choices
were made regarding the nature of the MOOC designed by SUE Behavioural Design. Apart
from study type, participants can be considered to have a relatively homogeneous
background, since students were bachelor- or master students at Dutch or Belgian
universities. Each participant received an incentive of €25 to thank for their participation,
which eased the process of gathering participants. Participants received a letter which
included information on the data management, audio recordings, the goal of the session,
and informed consent. This consent was given by each participant through a Qualtricsquestionnaire. Sessions lasted for 60 minutes, with groups consisting of approximately six
participants (18 students in total) and were held online. The decision for online focus group
sessions was made regarding the possible distance students had to travel to a location
which might have impeded voluntary participation and the assumption that current
students have enough computer skills to communicate through video communication
platforms.
The focus group sessions were hosted by the researcher who was responsible for
hosting and directing the meeting. Also, time management was done by the researcher.
The researcher ensured each participant would speak for a comparable amount of time as
much as possible during the session, by giving turns to participants if required. This was
done in order to make sure the input is divided as evenly as possible among all participants.
The semi-structured topic list was developed on the basis of knowledge gaps resulting from
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the literature, and topics were sorted by theme. After the first focus group, slight changes
were made regarding the topic list. This was done in order to make the order of the topics
blend more natural into the conversation and to leave room for more discussion among
participants. Some questions were substituted for statements, on which participants were
asked to react and give arguments why they agreed or disagreed.
At the start of the session, participants were asked whether they had experienced
peer assessment and how their experiences with it were. The most important themes were
discussed first, avoiding spending too much time on less relevant topics. For each topic, a
certain amount of time was predetermined in order to create more structure during the
sessions. However, when a listed or a new and relevant topic came up during the session,
the natural flow of the conversation was not interrupted. To a certain extent, the order of
the topics during the sessions differed from the order in the topic list, since participants
also brought up the topics to discuss on their own. It was up to the researcher to pause
the discussion on that certain topic due to a lack of context that was required for correct
data collection, or if the conversation was relevant, its natural flow was supported. The
researcher only intervened when a conversation went off-topic. Also, the discussion
between participants was encouraged on beforehand and the researcher remained in the
background if participants were discussing independently. However, questions such as
‘why’ were repeatedly asked in order to reach a deeper layer of elaboration than would be
obtained when not asking further.
All three sessions were recorded, for which all participants needed to give their
permission. Focus group-recordings were later transcribed and used for content analysis
in Atlas.ti. Codes were created with a combination of a deductive and inductive approach:
codes were adhered to corresponding parts of the text in the transcript on the basis of the
concepts from the literature review (deductive) and new codes were identified when going
through the transcripts (inductive). This process was iterative. Codes with high frequencies
were split into subcodes and groups of concepts on the same theme were created.
Conclusions were drawn from these codes, whereafter themes were compared with the
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findings from the literature review in order to complement conclusions from the literature
review. Also, in order to create an overview of the multitude of relationships among codes,
a conceptual framework was developed.
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6 Results focus groups
The data resulting from the three focus group sessions will be discussed in this chapter,
structured by the themes that were identified during the coding process. These codes
correspond to the conceptual model in Figure 1 that was created on the basis of the
literature review, and are subdivided in subcodes in order to make analysis more
transparent and convenient. This chapter therefore aims to reach the third objective by
generating empirical data on behavioural variables influencing the peer assessment
process and outcomes through focus groups. A model with relationships between identified
codes was developed in order to display how concepts relate to each other. This model is
displayed in Figure 2 on the next page.
Findings will be clarified by means of quotations from the focus group sessions.
Quotations were translated from Dutch to English. The participants will be represented by
participant names, ranging from 1.1 to 3.7, where the first number represents the focus
group in which the student participated, and the second number represents the participantnumber of the student in that specific session. For participant numbers, study background,
gender and country, see Appendix 2. In the introduction, students were asked if they
already experienced peer assessment before. All participants revealed that they already
experienced peer assessment in their education, in varying forms and amounts of time.
For more quotations and details about the assigned codes, subcodes and experiences of
participants, see Appendix 3.
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Figure 2: Concepts and relationships based on focus groups

6.1 Motivation
A theme that clearly stands out from the analysis is motivation, which was very recurrent
during the sessions and is connected to many other variables that were discussed. Levels
of motivation indicated by students varied to a large extent, as well as their perception of
the degree to which their peers are motivated to produce thorough and honest
assessments.
6.1.1 Intrinsic motivation
Some participants indicated to be intrinsically motivated to actively and thoroughly
participate in peer assessment. This was stated by students who indicated that motivation
has increased while moving through phases of their study. One student underpinned this
by saying ‘when you’re in your master’s, you are more aware of what you want and what
you think is important, which means you have more intrinsic motivation to help other
students and see what is in it for yourself’ (Participant 1.2) and another participant said:
‘I think during a master’s programme everybody is striving to do their best more’
(Participant 1.3). Multiple participants also indicated that peer assessment includes a
learning aspect, and that one is truly curious about the opinion of others which might help
the participants further in their own work. One student indicated that in his opinion,
everyone will benefit from peer assessment if it is taken seriously:
‘One way or another I have the feeling that I can really do my bit with this, and I
would appreciate it if someone else also does it in a serious manner so that we will
all benefit, that’s why I take it seriously.’ (Participant 2.2).
6.1.2 Factors of influence on motivation
Students who indicated to be less motivated, ascribed this to the fact that they were busy
with

extracurricular

activities

and their

student life outside of taking courses.

Complementary, time constraints in general form a large factor that diminishes the time
and effort students put into the evaluation of their peers. Students indicated that their own
work was their priority and the peer assessment was something they quickly want to get
it over with: ‘If you are a little busy, it is one of the first things you rush through’
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(Participant 3.7). Also, it was indicated that reviewing is something that is often postponed,
and on the moment that a student is in shortage of time while their own report is not
finished yet, the review is the first thing to be rushed.
Other reasons why students were less motivated were the ideas that the
reviewee would probably not use the feedback and not attach a lot of value to the
comments. Also, the idea that peers were not as motivated as the student in question
came up a lot during the sessions. One student commented on a bad experience with
receiving feedback while she had put in a decent amount of effort: “I once experienced
that I really tried my best for a person … and then I got something in return where someone
wrote one word, which made me think: ‘dude, it really is more than that.’” (Participant
2.5).
6.1.3 Effort
Regarding effort, students reported on their expectance of mutual effort from themselves
and their peers. If peers put effort in the reviewing process, participants indicated to be
more motivated to provide considered reviews in return. One student indicated that he
perceived himself as a motivated student, and expected the same from others. He
elaborated on this as follows: ‘You are a student at a University or a University of Applied
Science for a reason, so I assume that everyone is able to do that.’ (Participant 3.5).
However, when peers were seen as slackers, it was indicated that the provided feedback
of that particular person would be taken with some scepticism. The idea that everyone is
selfish if there is no consequence attached to the evaluation, came up multiple times as
well. An example: ‘I think everyone is just very selfish if there is nothing in it for them’
(Participant 2.1). However, multiple preferences and possible solutions in order to
overcome the selfishness and the slacking were discussed as well, which will be discussed
in the following section.
6.1.4 Enhancing motivation
The degree to which provided feedback would be used by the recipient, and the influence
of this usefulness on motivation was brought up rather often. Participants indicated that
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their amount of motivation would grow if their provided feedback could possibly be put into
practice. They described this as providing the recipient with the opportunity to utilize
feedback for further improvement. The frustration students felt when their feedback would
not be discussed later and the idea that their feedback could be useless came up several
times. An example:
‘I think that it is important what will be done with it [the feedback] afterwards. If
nothing is done with it afterwards, I will have less motivation. But if we have a
moment to discuss each other’s feedback afterwards, I will reflect on it more and
put more effort into it’ (Participant 3.5).
Many factors that would increase student motivation and improve perceptions of peer
assessment were mentioned throughout all three sessions. These motivations will further
be discussed in the following sections, as they are components of other variables that were
discussed.

6.2 Incentives
Extrinsic motivations in the form of incentives for increasing the effort students put into
reviewing their peers, is one of the previously mentioned factors that were discussed
recurrently. These incentives were divided over multiple components. The first to discuss
and most frequently mentioned incentive is being assessed for feedback. Literature has
already recommended the use of incentives, and this recommendation is supported by
these focus groups.
6.2.1 Assessment for feedback
In each session, it was stated rather often that being graded for one’s provided feedback
would result in students putting more effort into reviewing. One participant who
experienced this explained it by: ‘It really makes a difference if my grade for the whole
course depends on the quality of the feedback I provide. It really helps, I can say from
experience.’ (Participant 2.2). This statement was also mentioned to work if the grade of
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the feedback-recipient would depend on the provided feedback: a participant indicated to
be willing to take the task more seriously as well if only the feedback-recipient would be
graded on the basis of the feedback.
Another statement that came up more than once was about lack of effort by others
and the use of incentives. One student indicated that she would try her best to write a solid
review for someone else if the quality of her feedback influenced her grade. She indicated
to try her best despite a potential lack of effort in reviewing from the other person. If her
review would not have any influence on her grade, she would not bother to try her best for
the other person at all.
Not only did participants mention the potential improvements of being graded for
the provided feedback: participants also indicated that only the idea of someone taking a
look at the comments they provided, would already make them handle the task more
seriously. This idea was labeled as a ‘safety net’. An example for illustration:
‘I have never done it but I think it’s good. In that case you will have the feeling that
someone is watching along with you and then you will kind of have pressure from
outside, and maybe you will take it more seriously and spend more time on it.’
(Participant 3.2)
Another participant indicated that he experienced in a course that the recipient of his
provided feedback was required to provide feedback on his review, which worked well in
his opinion. He explained this by the statement that the feedback usually was of high
quality.
6.2.2 Being identifiable
An indirect incentive was mentioned in the form of anonymity – or rather, the lack thereof.
One participant indicated that being identifiable would result in taking peer assessment
more seriously. This was attributed to potential shame if the reviewee would be unsatisfied
by insufficient feedback. The participant stated:
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“If I know my name will be attached, I will think like: Okay, if this person knows
who I am, and they can possibly make an enquiry with me and they only received
one lame sentence or something… I would feel a little ashamed, so to speak. I would
think like: yeah s***, what if these people come up to me like: ”Hey, didn’t you
have some more to say?”. That is kind of how it works for me.” (Participant 2.5)
6.2.3 Incentives and socially desirable behaviour
This ‘social incentive’ brings us to a possible unwanted effect of using peer assessment in
order to determine grades. Participants indicated to behave differently depending on the
degree to which their feedback has influence on the grade of the reviewee. This was
supported by the following quote: ‘If I know something depends on it, I have no desire to
run somebody down’ (Participant 2.3). This also holds for assessing people they know
versus people they do not know, when incentives are used in the form of grading feedback:
‘…if it really is part of the final grade, I would be more positive for friends sooner than for
people I do not know’ (Participant 2.4).

6.3 Anonymity
Just as researchers could not reach consensus on the question whether to use anonymity
or not, participants varied in their opinion and preferences for the use of anonymity as
well. However, a slight preference for non-anonymous assessment was observed, since
several motivations for the positive effects of being identifiable were mentioned.
Motivations for the use of anonymous assessment were the potential hazards of
socially desirable behaviour resulting from non-anonymous assessment. Students
indicated to hold back when assessment was non-anonymous, which could be attributed
to a lack of comfort and psychological safety. One participant mentioned: “Particularly
when you know your classmates, you’re not going to say: ‘Jesus, you write very badly, or:
couldn’t you have done this differently?’” (Participant 1.6). It was indicated that
anonymous assessment results in more freedom to speak one’s true opinion and being
more straightforward: ‘I think if you don’t see whom you’re reviewing, you are more likely
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to… well... I don’t want to say rude, but you’re more likely to formulate things differently’
(Participant 1.5). All positive motivations for anonymous assessment were observed in the
first focus group.
Motivations for identifiable assessment were more diverse. First of all, participants
attached a negative value to students being more straightforward and critical resulting
from anonymous assessment. One participant addressed the potential miscommunications
that might result from assessment in writing, and provided a solution to overcome this
problem by adding the possibility for face-to-face conversations about the feedback. This
would provide a possibility for nuances and positive effects of intonation in order to transfer
the message more correctly. Another participant pointed out the following: ‘I think it is
good to use non-anonymous assessment, purely because it gives opportunities for
discussion, explanation and nuances’ (Participant 2.5).
The aspects of motivation and (lack of) socially desirable behaviour with anonymous
assessment were brought up in this context as well: ‘I think there are people you might
have reviewed who hand in total crap. That is demotivating, and if they are unreachable…’
(Participant 3.6). On the other hand, the notion that participants themselves would not be
as motivated to put in a lot of effort either, when assessment is anonymous, was also
mentioned. They substantiated this by addressing that anonymous assessment did not
have as many (social) consequences compared to identifiable assessment.

6.4 Bias and socially desirable behaviour
6.4.1 Socially desirable behaviour
The previously descirbed socially desirable behaviour that was mentioned regarding the
use of anonymity, was mentioned in the context of bias as well. Individual participants
across all focus group sessions recurrently brought up the tendency to evaluate peers
positively, in order to be nice and not disadvantage other students. One student in the first
session explained her past experience with this behaviour: ‘I noticed that everyone was at
least providing a 7 (out of 10) or higher, in order to be a little nice.’ (Participant 1.3).
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Another student in the second session expressed a similar and unsatisfactory experience:
‘I once experienced that someone just gave everyone a 9 (out of 10) in order to create
some goodwill I guess, and not wanting to punish everyone.’ (Participant 2.1) . After this
statement he expressed his annoyance due to the presumably incorrect assessment since
in his opinion, nobody benefits from receiving the same artificially high grade.
Furthermore, participants indicated the preference to help other students pass the
course rather than dragging them down. It was stated that students are generally too nice
to each other, which kept them from providing accurate grades and mentioned their
aversion to being critical. When asking about the motivation behind the avoidance of being
critical to peers, one participant said: ‘These are the people whom I will share the
classroom with next year, and I just don’t think that’s chill’ (Participant 1.2). In another
session, this same tendency was motivated by: ‘What am I going to win by being so
critical…’ (Participant 2.5).
6.4.2 Average grades
Complementary to the avoidance of being critical is the provision of average grades and
using an anchor when assessing peers. Multiple students indicated to usually provide
grades that are considered average. One student declared: ‘There is no one who stands
out, so therefore I am actually tempted to just give everyone an average grade’.
(Participant 2.4). Another student elaborated on his way of assessment and his aversion
to disadvantaging others. He stated that he used a certain grade as an initial starting
point. He stated: ‘You’re not going to give someone a 10 [out of 10], not a 9, and neither
a 5 or a 6. So always like a 7. If it’s good: a 7.5. If it’s really bad, a 6.5.’ (Participant
1.6). He indicated that this is the reason why he thinks students should not provide
grades to each other; because they are too friendly to each other. We will elaborate on
students’ perception on the provision of scores by students versus the teacher in a later
section.
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6.4.3 Friendship (bias) and interpersonal relationships
Participants indicated different opinions on providing feedback to friends. It was expressed
that the threshold to express yourself to friends is lower than to strangers and discussion
is easier with friends. This also related to feelings of comfort and psychological safety. Also,
the hazard of the influence of interpersonal relationships when students do not like each
other was mentioned. One student indicated that she was more critical to peers she did
not like than to peers she did like. She stated this as follows: ‘If I had someone about
whom I thought like, yeah, that person is not very nice or something, I’m not only going
to write down the positive things but often also the critical things’ (Participant 1.1). Also,
it was indicated that students sometimes met in previous courses and therefore formed an
opinion on the performance of that particular person. These potential prejudices were
explained as follows: ‘… so then in your head you already formed evaluations and other
people do the same for me, of course.’ (Participant 1.3). During another session, a student
indicated that it is hard to be objective when assessing peers who assessed them badly
before. This student stated: ´If you know someone and don’t like them, because they
previously assessed you poorly, you must be integer to be able to separate that.’
(Participant 3.5).

6.5 Moments of assessment
Another topic that came up across all focus group sessions is the influence that the moment
of assessment has on the perception, used tactics and outcomes of peer assessment. This
can be divided over two main themes. The already briefly mentioned influence of
assessment at the end of the course and when students are required to provide
assessments multiple times during a course.
6.5.1 Assessment afterwards
One of the topics that students expressed the most strong opinions about is a negative
perception towards assessment that happens only at the end or after finishing a course.
An example: ‘I think it’s terrible to provide feedback afterwards and someone cannot do
anything with it anymore’ (Participant 3.7). On this topic, students seemed to speak most
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of all about providing feedback rather than grading. This was mostly motivated by the
statement that after a course, students move on to the next and will not look back and
apply the received feedback anymore. One student motivated this by saying: ‘At least in
my head it works as follows: it’s done, closed in my head and on to the next course. And
then I am not going to read all my feedback and think: oh, what has someone ever said to
me?’ (Participant 2.5). She also said that she prefers feedback earlier on during the course,
because this provides her the opportunity to work with it. This opinion was shared by other
students as well.
Regarding motivation, it was often mentioned that assessment at the end of the
course resulted in less motivation among students: ‘Nobody will ever look at it again so I
will use less energy for that.’ (Participant 2.1). This comes from the idea that providing
feedback is useless since nobody will look at it again and neither will anyone benefit from
it. Participant 2.5 expressed his presumptions as follows: ‘I presume most of it just ends
up in the drawer.’ Another student stated:
‘Imagine it is a final assignment and afterwards you just need to assess, but
afterwards nothing can be changed anymore. In that case it feels less important
than when someone is going to do something with your feedback and has the
opportunity to improve, and I can pull someone’s grade up’ (Participant 3.6).
One student who shared this frequently mentioned, negative opinion about assessment at
the end of the course, also expressed a positive effect of this. He addressed that at the
end of the course, one is more capable of understanding the course material and can
therefore provide more valid feedback to one’s fellow students.
6.5.2 Recurrent moments of feedback
Possible effects that might arise when students are required to provide feedback or grades
multiple times during a course were brought up as well. Students perceived these effects
either as either positive or negative, and these effects might affect the fairness and
accuracy of peer assessment. The most predominant opinions were in favour of multiple
rounds of assessment. The main motivation included that this would provide the
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opportunity to improve one’s work after the first assessments, and to make the student
feel like the reviewing is not useless. Therefore, these recurrent moments of feedback were
thought to have a positive influence on motivation according to participants.
Participants especially indicated that their levels of motivation increased when
students were satisfied about their received peer evaluation. This satisfaction could be
based on positive feedback or on a sufficient amount of effort that was put into the
reviewing. Participant 1.6 motivated this as follows:
‘I think it works two ways. Because I think in that case you will... how do you say
that… be kind and nice to each other if someone else puts in that effort for you and
you can do something with it. Then I think, and maybe also subconscious, that you
will be more helpful to the other person.’ (Participant 1.6).
This perception was also said to work the other way around: when the person who assessed
participants’ work did not take the task seriously, these participants stated to be more
likely to quickly get the reviewing out of the way as well. An example comes from
Participant 1.3:
‘Imagine you have to give someone feedback but that person also needs to provide
you feedback. Because in that case… I really try my best to provide someone with
feedback, and if the other person wrote two comments, the next time I will think:
well… I am going to do this less extensively next time’.
One student experienced a situation with negative effects of recurrent moments of
feedback that went even further. He stated:
‘At a project, I once gave someone a poor grade, whereafter I got a good grade.
Afterwards at the final assessment he gave me a poor grade. Later he admitted
that it was purely because I gave him a poor grade. That he didn’t look at the
content that I wrote, but he simply didn’t like me anymore.’ (Participant 3.3).
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Afterwards, this participant addressed that the person in question also encouraged his
friends to evaluate Participant 3.3 with a poor grade, since they were working together on
a group assignment. These effects can be interpreted as retaliation.
Participants indicated another factor to be cautious about when designing courses
with peer assessment: the implementation of too many rounds of assessment. This was
motivated by the statement that when students are required to provide assessment too
often, they will not treat the task seriously anymore.

6.6 Comfort and psychological safety
Participants reported on several aspects that were related to the degree to which they felt
comfortable with peer assessment. These included their feelings of ability to assess other
students, the awkwardness that they felt with peer assessment and the degree to which
they felt like they could speak their true opinions without being held back by social etiquette
and the aversion of being critical. The influence of friendship has been discussed in the
section about bias.
6.6.1 Comfort
Students indicated that they felt like their ability to assess peers improved correspondingly
with the amount of times they performed this type of assessment. When asking about
feelings of comfort regarding peer assessment, a master student indicated the following:
‘I think it changes. If you have to do something in your first year, you’re like: hmmm… if
I need to assess structure or something. Now I have written so many papers that I am fine
with doing it.’
One student reported to feel more comfortable with anonymous assessment instead
of being identifiable during the process, and attributed this to the fact that she was only in
her first year. Another student reported the following: ‘also a little dependent on someone’s
level [of knowledge] how comfortable I feel with doing it’ (Participant 1.2).
Another recurrent statement was related to the awkwardness that participants feel
regarding peer assessment. A student in the second focus group explained, whereafter
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others agreed: ‘Something I just really notice for myself and also for others, is that
everyone actually thinks it’s very awkward and wants to get though it as quickly as
possible.’ (Participant 2.4). He also spoke about a possible solution to overcome this
awkwardness and feeling more comfortable to give honest reviews. In his opinion,
implementing peer assessment on a more consequent and recurrent basis would help
overcome these feelings of awkwardness and low levels of comfort. Another student
reported on the awkwardness he feels when doing peer assessments when the course is
not finished yet. He stated: ‘It just feels weird to share my work with others you don’t
know and you don’t know where it’s going to end up’ (Participant 3.6).
6.6.2 Psychological safety
The degree to which students feel to be able to speak their minds when assessing, is closely
related to socially desirable behaviour and interpersonal relationships. One student
indicated he once had to review a fellow student, and he was shocked about the poor
English language that was used. Students disagreed on whether they would be honest
about making a comment about this, or if behaving socially desirable and not being harsh
on someone would be best. Participants who agreed with the latter indicated that the
student in question would probably be aware of the poor quality of language that was used
and this would not be something to improve easily. During another session, a student
indicated that being honest when assessing others is something that comes with the job
as an academic professional.
Being careful is a topic that was very recurrent as well. Students indicated to hold
back on being critical, since the possibility exists that students will meet each other again
in a different project. Participant 2.2 stated about this: ‘… you know you will run into these
people again and in other projects you will have to or want to work together. But you don’t
feel like running them into the ground’.
The feelings of comfort and safety when reviewing on paper versus in person were
discussed as well. Opinions were not always pointing in the same direction. A student who
preferred assessment on paper stated the following: ‘In that case you can take your time
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and see what you think of it, and structure it in the way you want to convey the message
to the other.’ (Participant 3.1). A different opinion was expressed by Participant 3.7, who
indicated the form in which he needs to provide the assessment determines how harsh he
can be. His explanation: ‘Because when you put it on paper, it immediately comes across
as very strict. But when you are just speaking like: it’s because of this… I think providing
feedback becomes much more convenient’. Participants in another focus group also shared
the same opinion and felt positive towards the possibility to add intonation to spoken
feedback compared to written feedback.
The most recurrent preference was expressed as a combination of feedback on
paper, in combination with the opportunity for face-to-face discussions about the feedback:
‘Just being able to annotate everything and writing everything down, and thereafter
possibly having a conversation about it. I would like that, though.’ (Participant 3.6).
Motivations for this preference were the freedom to be critical that would be felt with this
form of communication, since face-to-face discussions allowed for nuances.

6.7 Role as assessor and assessee
Feelings of trust in oneself and others as an assessor varied among participants. Beliefs
around the role of assessor, as discussed in the previous chapter, varied to a large extent.
However, it was observed that some students feel able to assess other students, resulting
from their experience with peer assessment.
6.7.1 Trust and expertise
The amount of trust participants have regarding their peers, can vary from person to
person. It was indicated across multiple focus group sessions that previous experiences or
encounters with reviews from other students determined their expectation for their next
review. As indicated before, comments from these students should be taken with some
scepticism and prejudice here plays its part as well. Participant 2.5 stated the following
about being assessed by someone they do not have high expectations from due to past
experiences: ‘On beforehand I can already weary of something like, f***… if that person
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is going to assess me… it’s of no use to me.’. Also, students reported on their doubts
towards others as assessors in general: ‘I always think it’s really hard to trust everyone
who gives feedback. Some give very focused feedback, and others just very superficial.’
(Participant 3.4). The same participant also spoke about the reluctance towards adapting
his own work on the basis of a peer’s feedback:
‘I often don’t use it, actually. Purely because I think: maybe I know better than
they do and maybe they thought about it, but I don’t want to change my whole
piece based on their feedback, while the tutor didn’t take a look at it.’ (Participant
3.4).
On the other hand, not only negative opinions regarding expertise of peers were expressed.
Preconstructed beliefs seem to play a large role regarding the trust that is felt as an
assessor and assessee. Participant 3.6 indicated:
‘You have a preconstructed image of people. For half of them it does not matter,
but there is a particular amount of people for whom you know on beforehand that
there is not much in it for you. But there is also a certain amount of people of whom
you know: okay, my expectations of that persona are high so that person will
probably know something about this.’
It was also indicated that students prefer peer assessments with pairs of students who
work on similar topics. Participant 3.5 stated the following: ‘I think if you really want to
give a decent peer review, you need to pair up people who are kind of working on the same
topic’ (Participant 3.5).
However, a factor that was discussed before seems to have a positive influence on the
degree to which participants trust their peers’ assessments. This factor is the use of an
incentive, whereby participants believe the motivation of themselves and their peers will
increase: ‘It actually ensures that everybody takes it seriously.’ (Participant 2.2).
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6.7.2 Assigning grades
When asking participants about including the provision of grades in peer assessment,
students recurrently expressed negative perceptions, which was shared across all sessions.
Regardless of the previously discussed biases that come along with grading, students
indicated that students were not the ones to provide official grades to each other. One
motivation for this:
‘Eventually, the lecturer is the expert in the course, and we are all pupils. So our
feedback is useful for having a look at your own work. But I think it’s inappropriate
if their criticism has an influence on my grade.’ (Participant 2.2).
Other expressions were: ‘Many students have a hard time to judge what’s decent.’
(Participant 3.1), and ‘I assume students are not qualified to give a final assessment. At
least, most of them are not.’ (Participant 3.4.). The idea that someone who is not familiar
with the course material would be the one to determine the grade of another student was
rejected recurrently. It was stated that this grade might be higher or lower than its true
value. Participants in the focus group sessions of this study indicated that the main purpose
of peer assessment should be helping each other and learning from one another. A quote
for illustration: ‘I think it might be the best to give and receive feedback, but not attach a
grade. Because you give grades between a 6 and an 8 [out of 10]. Because nobody wants
too assessments that are too high or too low.’ (Participant 1.4).

6.8 Self-assessment
Perceptions regarding self-assessment were not only positive. Participants pointed out
several obstacles when thinking about self-assessment. Contradictory to peer assessment,
not all students experienced self-assessment before. Therefore, some statements are
based on expectations rather than experiences.
6.8.1 Accuracy and bias
When asking about past experiences with self-assessment, Participant 1.1 stated: ‘You’re
going to praise yourself because you’re never going to give yourself a fail. You always add
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a little bit more, so I always thought it was a bit unfair.’ (Participant 1.1). In reaction to
this statement, Participant 1.2 said to agree and added: ‘If a grade depends on it, you’re
going to say something positive about yourself, because I assume you just want to pass
the course.’ (Participant 1.2). A student in another focus group added that he would always
give himself a pass, even if his work would be insufficient. Furthermore, he would give
himself a higher grade than he would give others. He motivated this with the following:
‘Because you wrote that piece yourself and did not do that for nothing.’ (Participant 3.4).
The student who indicated to usually assign average grades to peers, also indicated
to do this for himself. Something comparable was expressed by Participant 1.2. She
indicated to always say something positive about herself, but also stated that she would
not always give herself high grades. She stated: ‘I’m not going to give myself a very high
grade, because you want it to seem somewhat reliable’ (Participant 1.2).
Therefore, with self-assessment it seemed that the way the assessment comes
across on others and wanting to pass a course, have the largest influence on the
assessment students in these focus group sessions would give themselves.
6.8.2 Comfort
When asking about feelings of comfort regarding self-assessment, words such as ‘strange’,
‘hard’ and ‘awkward’ came up. It was stated that criticizing oneself is easier than praising
oneself. One student spoke about the difficulty and uncomfortable feelings of selfassessment. He indicated to prefer receiving an assessment from someone else rather than
from himself. Participant 2.1 added to this: ‘It is easier to say what you did wrong than
what you did right.’ (Participant 2.1). During the same session, it was indicated that
feelings of comfort and freedom to be honest was dependent on the context, and that
sometimes indicating points of improvement for yourself would only be something positive
and beneficial.
6.8.3 Value
Students independently brought up the value they assigned to self-assessment. Only
negative associations with the value of self-assessment were expressed: ‘I think doing
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mid-term evaluations for yourself does not add much, since you usually already know
where you are at, what goes well and what needs more attention.’ (Participant 3.1).
Besides, participants also expressed positive associations about self-assessment –
at least, when implemented mid-term. ‘I think mid-term evaluations are valuable. But I
would leave the final assessments to the lecturer.’ (Participant 3.7).
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7 Discussion
The present study aimed to identify different variables within peer assessment, and how
these variables – behavioural variables in particular - should be accounted for in online
courses. This was reached through a systematic literature review and three focus group
sessions. As this study investigated the influence of a considerable number of variables, a
conclusion per variable is displayed in Table 1 below. This is done in order to provide a
clear overview of the findings of this study. Providing definite conclusions for each variable
in this research is troublesome: some variables still require more clarification and
situational preferences and different weights adhered to each variable might result in
different applications. Most remarkable findings and trade-offs (of decisions to make per
variable) that were identified in this study will be discussed more extensively. This section
also discusses the limitations of this study and will make recommendations for future
research as well.
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Table 1: conclusions and recommendations per variable
Behavioural

Conclusion

Side note

variables
Anonymity

Supported
through

No clear recommendation possible.

Slight preference for

Literature and

Up to the designer to decide which

non-anonymous

focus groups

factors are most important in the

assessment was

specific course, and more research

observed in focus groups,

is needed. This is specified in the

due to possibilities for

Discussion

discussion about
feedback and less
motivation resulting from
anonymous assessment.

Trust, comfort

Comfort and trust in self increases

Anonymous assessment

Literature and

and

with experience. More comfort and

results in more

focus groups

psychological

psychological safety when PA is

psychological safety and

safety

applied more consistently. Trust in

freedom to be honest

others depends on prior experiences

and critical, but might

with peers.

result in lower grades
and harsh feedback.

Accuracy and

Using multiple assessors for each

Incentives and being

Literature and

bias

product to review decreases bias

identifiable might result

focus groups

due to differences in expertise,

in socially desirable

interpersonal relationships and past

behaviour. With multiple

experiences. Incentives increase

rounds of feedback, one

motivation for thorough

should be wary of

assessments. Students might

retaliation and reciprocity

deliberately provide average grades.

effects when the same

Anonymous assessment results in

pairs assess each other

lower grades. Accuracy can also be

recurrently. This is

enhanced by the use of rubrics.

specified in the
Discussion.
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Self-

Literature suggests to use a

Literature and

assessment

combination of peer- and self-

focus groups

assessment. Students in the focus
groups feel uncomfortable with selfassessment and indicate to always
assign themselves a sufficiently high
grade to pass the course. They also
indicate that in their opinion, selfassessment is irrelevant.
Motivation

Students sometimes lack motivation

Implementing moments

Literature and

for thorough and truthful reviewing.

of assessment too often

focus groups

Incentives (in the form of grades for

might result in less

feedback, being identifiable and

motivation.

being checked by the lecturer) have
a positive influence on motivation in
several ways. Therefore, the use of
incentives is recommended. This
also holds for using multiple
moments of assessment, as
assessment only at the end of the
course diminishes motivation.
Finally, motivation is enhanced by
providing the opportunity to later
discuss and apply feedback.
Specified in discussion
Gender

It is recommended to divide groups

Literature

of assessors and assessees as equal
as possible in terms of gender,
where possible. This is to prevent a
gender bias from affecting the
outcome.
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Structural

Conclusion

Side note

variables

Supported
through

Frequency of

Recommended to apply multiple

Important to be careful

Literature and

assessment

rounds of feedback. Additionally,

not to implement

focus groups

use multiple assessors per product

moments of assessment

to review, since this increases

too frequently, since this

accuracy and diminishes effects of

might decrease

interpersonal relationships.

motivation. Also, decide
whether to use same
pairs of students (more
motivation due to
investing in mutual
effort) or different pairs
(less prone to bias,
retaliation and
reciprocity). This is
specified in the
discussion

Scale and

Ordinal scaling is recommended.

Dependent on

scoring

This is less susceptible to bias due

assignment if ordinal

to lack of expertise in assigning

scaling is feasible.

grades.

Literature states that

Literature

students might feel
uncomfortable with
making comparisons
between peers.
Rubrics and

The use of rubrics is recommended.

guidelines

It increases accuracy and helps

Literature

students focus on the right criteria.
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The empirical findings from this study provide more understanding of the effect motivation
has on peer assessment. Based on the literature review, a need for more research on the
variable motivation was indicated, as this might have a substantial amount of influence on
the outcome of peer assessment. Through focus groups, this study provided more
knowledge on ways to improve motivation, and it has shown that motivation is interrelated
with multiple components of peer assessment (see Figure 2) that should be accounted for
when designing a course.
The use of incentives has been shown in both literature and focus groups, to
increase motivation. Assessment or feedback on the provided feedback, having the lecturer
take a look at the feedback or being identifiable can all three serve as incentives. However,
the use of incentives also has a downside: it might elicit socially desirable behaviour due
to an aversion of being critical when a grade depends on the provided assessment, as
stated by participants from this study. This study is the first to discuss this potential
unwanted effect. However, the exact effect of incentives on socially desirable behaviour
could not be measured through focus groups.
Another effect for which focus groups could not measure the exact influence is the potential
effect higher levels of motivation might have on accuracy of assessment. This study
hypothesizes that higher motivation leads to higher accuracy, as motivated students might
be more eager to strive their best and provide accurate results. However, this exact effect
requires to be measured through further research.
The use of incentives is not the only component that deserves some thought when
designing a course. Another consideration to be made is the use of recurrent moments of
feedback. In the model, both a positive and negative association are indicated between
recurrent moments of feedback and motivation. It was recurrently stated in focus groups
that this effect depends on the amount of effort the other puts into the reviewing and can
therefore work in both ways. From the focus groups, it can be concluded that the use of
incentives in this case might rule out the negative effect of a lack of effort, due to increased
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motivation to still provide a thorough review.
Regarding motivation and moments of feedback, both literature and focus groups
have indicated that both multiple moments of feedback and the use of multiple assessors
per product to review are preferred. Through literature, this implication is indicated to have
a positive influence on accuracy and decreasing the influence of interpersonal factors on
the assessment. Through focus groups, it was repeatedly addressed that multiple moments
of assessment are preferred. According to participants of this study, assessment at the end
of the course seemed demotivating due to a lack of the possibility to improve work in
response to the feedback. However, a side note that must be made is that asking students
to provide reviews too frequently (due to multiple moments or providing multiple reviews
at once) might decrease motivation as well. Through focus groups, this can be attributed
to having other priorities and the tendency to make peer assessment the first thing to be
scrambled when in a lack of time. This study argues that the use of incentives again might
reduce these issues.
This study is also the first to address a side note that comes with the use of multiple
moments of assessment – despite the fact that it recommends its use: the challenge that
comes with the use of recurrent moments of feedback is that it might result in reciprocity
and retaliation, as found in both literature and focus groups. The consideration this study
wants to address entails the question whether to use the same pairs of students or to use
different pairs for each moment of feedback. Both have their presumable advantages and
disadvantages. With same pairs of reviewers and reviewees during a course, students in
this study stated to invest in mutual effort, which might increase motivation if both parties
provide thorough reviews. However, when either of the parties refrain from putting effort
into the review, students in the focus groups indicated that this lowered their level of
motivation as they did not get mutual effort in return. Another form in which reciprocity
might occur is when students provide inflated grades in return for their received inflated
grades. Retaliation is another unwanted effect that might result from using same pairs
throughout the course. Focus groups have shown the occurrence of revenge when either
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of the two parties provided a negative review while more moments of assessment were to
follow. One way to overcome these issues with reciprocity and retaliation is using different
pairs for each moment of assessment. This method in turn comes with its drawbacks as
well, since this also eliminates the positive effect of mutual effort and therefore might
decrease motivation. So far, the trade-off is up to the preferences of the course-designer.
Future research needs to address this issue with reciprocity and retaliation and provide a
solid answer to the degree to which these challenges occur in practice, which should be
supported by objective data instead of by self-reported answers.
Furthermore, the present study also extends the substantial amount of knowledge on
anonymity. However, the indication for a need for more research proposed by Panadero et
al. (2018), where they state that unravelling the best use of anonymous or non-anonymous
assessment is needed, remains unanswered. Therefore, it is still up to the designer of a
course to decide which factors are the most valuable for that specific case. The effect of
anonymous versus non-anonymous assessment might be smaller in MOOCs with thousands
of students than in a course with one hundred students. The chances of making pairs with
students who are familiar to each other becomes smaller when the size of the MOOC
increases. However, these differences remain an element to take into consideration when
designing a course.
During focus groups, a slight preference was observed for non-anonymous
assessment. This was attributed to the incentive to provide thorough reviews resulting
from being identifiable, and to its allowance for discussion about feedback which was
emphasized

recurrently.

This

paper

therefore

suggests

adding

a

platform

for

communication where written feedback and assessments can be discussed afterwards
through for example video calls or messages. The present study extends the same
recommendation made by Gamage et al., 2018 by providing the motivations that go behind
this preference, which were lacking in literature. The possibility for discussion about
feedback was not on the topic list of the focus groups, but was nevertheless brought op
repeatedly during the sessions. The model developed from the focus groups, suggests
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possible benefits of allowing discussion about feedback: increased motivation and
increased comfort. Additionally, both literature and focus groups have indicated the
tendency that students generally become more comfortable with engaging in peer
assessment as their experience with it increases and peer assessment becomes more
common. This paper therefore also is in accordance with the recommendation by Rotsaert
et al. (2018a) who suggest to start with anonymous assessment in order to guide students
into the process of reviewing peers, followed by identifiable assessment. However, one
sidenote that must be made here is the question whether becoming more comfortable
happens within the time frame of one course. Therefore, this solution might be more
applicable over the whole duration of a study programme.
This study suggests that the difference in conclusions drawn from prior studies
regarding anonymity and in the identified experiences from focus groups might be
attributable to the different course- and research designs in which prior research was done.
The present study therefore advocates the need for more research where all three
components of anonymity (feedback quality, accuracy and interpersonal factors) are
accounted for in one study. One suggestion is executing this in the form of multiple
experiments with each one (different) course design, where within each experiment, all
three components are measured. Through this, comparisons between results and course
designs are more reliable since all components of anonymity have been taken into account
in each study (instead of the usual limitation to one component). If this is done over
multiple course designs, a holistic answer to the question whether to use anonymous or
non-anonymous assessment can be given.
The present study further raises three questions regarding course- and research
design and comparing results, which require some thought when interpreting findings from
former studies and the current study. First of all, this study intended to address the notion
that outcomes of all studies on peer assessment in general might be very susceptible to
the way variables are accounted for in the research- or course design. For example, it is
questionable if the same results in terms of accuracy will be obtained when rubrics are
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applied with anonymous versus non-anonymous

assessment

– due to possible

interpersonal factors and biases being of influence. This also applies to questioning whether
similar biases will be measured with one round of assessment versus multiple rounds of
assessment. Secondly, the present study extends this same notion to the different forms
of assignments that are being assessed. The type of assignment also determines feasibility
of certain peer assessment designs. It should be taken into account that calculations,
essays, open-ended questions and creative assignments might also result in different
findings in research. Moreover, these might have an influence on the applicability of results
to the specific course to be created. An example is the infeasibility of ordinal scaling to
assignments with exact answers and calculations. So far, studies have shown little
accounting for these differences. During the focus group sessions, the researcher placed
the focus on the assessment of individual work, since this was the probable assignment
form in which this study could be applied. Regardless of this focus, some participants still
tended to speak about group work. One possible explanation for this is the idea that
students might have more experience with peer assessment during group work compared
to with individual work. However, during the analysis, these potential deviations in form of
assignment (group- or individual assignment) have been taken into account and their
influence on the results is therefore minimized. Finally, different types of assessment
should be taken into account when determining the usefulness of research findings from
prior studies and the present study. Prior studies have not always indicated the form of
assessment that was used in the research, although outcomes and perceptions of giving
feedback might differ from grading. Nevertheless, this was the case in the focus group
sessions. Also, some participants had a tendency to speak about the provision of feedback
rather than about grading, regardless of the adjustment of the conversation by the
researcher. This can possibly be explained by students’ experience with peer assessment
being predominantly with providing feedback and this also tells us something about the
way students perceive the concept of peer assessment.
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Since focus groups provide self-reported results, this might elicit the social desirability bias
to a certain extent. This bias is the tendency of research participants to provide answers
of which participants believe they are more acceptable or desirable, rather than providing
answers that reflect the complete truth (Grimm, 2010). However, the statements to which
participants were required to respond and the questions that were asked, were provided
in an open-ended and non-leading way. This was done in order to reduce the described
bias from influencing the results of the sessions too much. The influence of the social
desirability bias on focus group results is minimized by this style of question-asking. For
more clarifications about the statements and questions that were asked, see the topic list
in Appendix 1.
Another remark should be made regarding the question whether self-reported answers
would lead to the same results in objective data. This paper therefore recommends future
researchers to use a quasi-experimental approach or a case study on existing courses with
each a different peer assessment design. This eliminates the influence of social desirability
in self-reported answers and provides real-world evidence on outcomes of different course
designs. However, since peer assessment entails numerous variables, a multitude of
studies are required in order to provide a holistic image.
The next point of discussion is the internal validity and reliability of this research. In order
to enhance the reliability and content validity of this research, methodical triangulation
(the use of multiple research methods)

is used. This was done by working with two

different research methods: a systematic literature review and focus groups with university
students. Through applying multiple research methods, peer assessment has been
examined through multiple perspectives. Also, during the systematic literature review, this
study attempted to shed light on controversies in the existing literature as much as
possible, in order to prevent the confirmation bias from affecting the outcome. Also, the
same criteria were used for each source that has been cited in this study.
Face validity of this study is high, due to the
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statements and questions on the topic list being substantiated by literature. The intended
diminishing of the knowledge gaps was executed through the use of the topic list, which
ensured measuring what was intended to measure. Additionally, due to using the same
topic list in all three focus group sessions and therefore measuring the same concepts in
each session – despite of little adjustments for the flow of the conversation – replicability
this study by using this measurement instrument is high.
This study did not intend to generalize over all students or over all course designs
due to its qualitative nature and small sample size. Its purpose was to provide more
clarification on experiences and challenges students encounter with peer assessment, and
to determine which components require more research. Therefore, external validity of this
research is low. This study however identified concepts that require more research in order
to make generalization possible. Focus groups are considered the most optimal research
method for this study in order to generate knowledge about students’ experiences with
peer assessment. Facilitating a conversation among students allows participants to speak
in a more natural environment which increases the ecological validity of this study.
In conclusion, the results of this study provide a structured overview of the different
variables that peer assessment is comprised of, accompanied by new insights generated
from university students who participated in focus groups. Peer assessment is comprised
of a multitude of variables and there remains a necessity to obtain more clarification on
certain variables. Therefore, providing a complete advice for optimal course design is not
reasonable. Consequently, when designing a course with peer assessment, it is up to the
designer to decide which factors to put the most weight on and how to implement the
identified variables in the course.
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9 Appendices
9.1 Appendix 1: Topic list
Doel: meer informatie verkrijgen over ervaringen en meningen omtrent peerassessment, en hoe deze kunnen worden toegepast bij het inrichten van peerassessment binnen een MOOC.
Startpunt (+- 3 min)
-

Inleiding + doel onderzoek, bewust maken van audio-opnamen, duur van het
onderzoek etc.
Definitie PA: studenten moeten elkaar beoordelen. Kan cijfer, opmerkingen etc.
individueel.
Geen goede of foute antwoorden, alles mag worden gezegd, reageren op elkaar
mag
Vragen?

Openingsvraag (+- 5 min)
-

Als je aan PA denkt, wat komt in je op?
Hebben jullie ervaring met ‘peer assessment’? Hoe was dit ingericht?
Mening PA?

Hoofdvragen (totaal +- 45 min)
-

Wat vind je ervan om door anderen beoordeeld te worden: de docent vs
medestudenten? (+- 5 min)
o Kennis/vertrouwen in de ander
o Vriendschap/anoniem of niet
o Concurrentie

Stel: cijfer of feedback. En waarom? (+- 5 min)
-

Wat vind je ervan om zelf anderen te beoordelen? (+-5 min)
o Kennis die je hebt
o Idee eerlijk zonder andere invloeden
o Comfortabel voelen mening geven
o Gevoel van concurrentie met beoordelen

-

Stel: je moet een vriend/bekende beoordelen. Invloed? (+-samen 10 min)
Anoniem of niet-anoniem. Waarom? (+-samen 10 min)

-

Hoe zit het met motivatie om anderen te beoordelen binnen een vak? (+-10 min)
o Tijd en moeite etc.
o Hoe verbeteren?

-

Stel: je hebt heel veel moeite in opdracht gestoken en moeite gehad. Wat is
hiervan de invloed op hoe jij beoordeelt? (+- 3 min)

-

Stel: je hebt beoordeling waar je niet tevreden mee bent. Jij moet diegene
beoordelen. Hoe ga je er mee om? (+- 4 min)
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Stel: je moet iemand meerdere keren beoordelen. Hoe beïnvloedt dat jouw
manier van beoordelen? (+- 5 min)
-

Hoe kijk je aan tegen het meenemen van motivatie van medestudenten bij het
beoordelen? (+- 8 min)
o In vergelijking met de moeite die jij ergens in hebt gestoken
o In vergelijking met de feedback die je eerder hebt ontvangen

-

Stel: je moet jezelf beoordelen t.o.v. anderen (+- 5 min)
o Ideeën hierover?

Afsluiting (+- 5 min)
-

Wat wil je graag WEL en NIET terug zien in PA?
Nog andere zaken die volgens jullie nog wat aandacht verdienen
Wat het meest belangrijk wat we hebben besproken?
Bedanken en uitleg cadeaubon)
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9.2 Appendix 2: Details focus group participants
Table 2: Social and behavioural studies
#

Study area

Level

Gender

Country

1.1

Sociology

Bachelor

Female

Netherlands

1.2

Cultural Anthropology

Master

Female

Netherlands

1.3

Consumer Sciences

Master

Female

Netherlands

1.4

Psychology

Bachelor

Female

Netherlands

1.5

Applied Cognitive Psychology

Master

Female

Netherlands

1.6

Applied Cognitive Psychology

Master

Male

Netherlands

Table 3: Technical studies
#

Study area

Level

Gender

Country

2.1

Mechanical Engineering

Master

Male

Netherlands

2.2

Industrial Engineering

Master

Male

Netherlands

2.3

Mechanical Engineering

Master

Male

Netherlands

2.4

Automotive Engineering

Master

Male

Netherlands

2.5

Mathematics

Bachelor

Female

Netherlands

Table 4: Mixed group - Social and behavioural & technical studies
#

Study area

Level

Gender

Country

3.1

Architecture & Design

Bachelor

Female

Belgium

3.2

Sport Sciences

Master

Male

Netherlands

3.3

Innovation Sciences

Master

Male

Netherlands

3.4

Sociology

Master

Male

Netherlands

3.5

Sociology

Master

Male

Netherlands

3.6

Cyber Security

Master

Male

Netherlands

3.7

Automotive Engineering

Master

Male

Netherlands
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9.3 Appendix 3: Codes, code categories and quotations
9.3.1 Codes and code categories
Table 5: codes and code categories

Codes + subcodes

# of
quotation
s
26
16

Code categories

5

ANONYMITY

5

ANONYMITY

1

NEGATIVE ASPECTS PA
ANONYMITY

● ASSESSMENT AFTERWARDS

17

NEGATIVE ASPECTS PA
USEFULNESS PA

ASSESSMENT
AFTERWARDS

● assessment
afterwards - negative

16

ASSESSMENT
AFTERWARDS

● assessment
afterwards - positive

1

MOMENTS OF
ASSESSMENT
NEGATIVE ASPECTS PA
USEFULNESS PA
MOMENTS OF
ASSESSMENT
USEFULNESS PA
NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS

● ANONYMITY
ANONYMITY
ANONYMITY
ANONYMITY
ANONYMITY

● Anonymous negative
● Anonymous positive
● Anonymous is being
more critical
● strangers more
critial

● BIAS

42

ANONYMITY
NEGATIVE ASPECTS PA
ANONYMITY

BIAS

● average scores

4

NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS

BIAS

● friendship

17

NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS

BIAS

● prejudice

4

NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS

BIAS

● recurrent moments
feedback

1

NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS

BIAS

● Socially desirable
behaviour

20

BIAS
COMFORT
SOCIAL
COMFORT
SOCIAL
COMFORT
SOCIAL
COMFORT
SOCIAL
COMFORT
SOCIAL
COMFORT
SOCIAL

● COMFORT AND PSSAFETY

42

COMFORT AND
PSSAFETY
COMFORT AND
PSSAFETY
COMFORT AND
PSSAFETY
COMFORT AND
PSSAFETY

● ability

4

● awkwardness

6

● freedom

11

● insecurity

4

PSSAFETY
PSSAFETY
PSSAFETY
PSSAFETY
PSSAFETY
PSSAFETY

83

COMFORT AND
● interpersonal
PSSAFETY
relationships
COMFORT AND
● psychological safety
PSSAFETY
○ concurrentie
● DISCUSSION ABOUT FB
DISCUSSION
● discussion about
ABOUT FB
feedback preference
● EFFORT
EFFORT
● constructive
feedback
EFFORT
● expectance effort
EFFORT
● mutual effort
● EXPERTISE
EXPERTISE
● confirmation of own
expectance
EXPERTISE
● difference in
knowledge students

19

EXPERTISE
EXPERTISE

● expertise self
● Lack of expertise peers

5
16

EXPERTISE

● Lack of expertise self
● lack of trust - others

14

NEGATIVE ASPECTS PA

7

NEGATIVE ASPECTS PA
TRUST IN OTHERS

● taking feedback
seriously
● trust in others positive

2

TRUST IN OTHERS

6

NEGATIVE ASPECTS PA
TRUST IN OTHERS

32
24

INCENTIVE
INCENTIVE

1
2

INCENTIVE
INCENTIVE

5
3
8

INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
USEFULNESS PA

80
17

MOTIVATION
MOTIVATION

15

NEGATIVE ASPECTS PA
MOTIVATION

EXPERTISE
EXPERTISE
EXPERTISE
● INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
INCENTIVE
● MOTIVATION
MOTIVATION
MOTIVATION

● assessment for
feedback
● being identifiable
● incentive resulting in
bias
● lecturer checking
● reciprocity
● usefulness of
feedback
● factor of influence
motivation
● Lack of motivation others

5
26
26

COMFORT PSSAFETY
SOCIAL
COMFORT PSSAFETY
SOCIAL
NEGATIVE ASPECTS PA
PREFERENCES
PREFERENCES

19
3

MOTIVATION
MOTIVATION

14
5
51
3

MOTIVATION
MOTIVATION

8

NEGATIVE ASPECTS PA
TRUST IN OTHERS

10

NEGATIVE ASPECTS PA
TRUST IN OTHERS

MOTIVATION

● Lack of motivation self

24

NEGATIVE ASPECTS PA
MOTIVATION

MOTIVATION
MOTIVATION

● lack of time
● motivation assessing friends

12
4

MOTIVATION
MOTIVATION
BIAS

84

MOTIVATION
MOTIVATION
MOTIVATION

● motivation concurrentie
● motivation - positive
● motivation - positive
others

4

MOTIVATION

15
3

MOTIVATION
MOTIVATION

● PA consistently
○ preference only feedback on paper
● RECURRENT PA's

3
2
36

RECURRENT PA's

● effort

2

RECURRENT PA's

● more critical

5

RECURRENT PA's

● negative

9

RECURRENT PA's

● positive

13

RECURRENT PA's

● reciprocity

7

RECURRENT PA's

● retaliation

12

RECURRENT PA's

● seeing growth

6

RECURRENT PA's

● Undecided

2

PREFERENCES
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT
NEGATIVE ASPECTS PA
BIAS
MOMENTS OF
ASSESSMENT
MOMENTS OF
ASSESSMENT

○ role peer assessment
● SELF-ASSESSMENT
SELF● SA accuracy
ASSESSMENT
SELF● SA bias
ASSESSMENT
SELF● SA comfort
ASSESSMENT
SELF● SA critical
ASSESSMENT
SELF● SA irrelevant
ASSESSMENT
SELF● SA relative to others
ASSESSMENT
○ solutions/recommendations
● STRUCTURAL FACTORS
STRUCTURAL
● assessment on paper
FACTORS
- harsh

6
23
6

SELF-ASSESSMENT
SELF-ASSESSMENT

9

SELF-ASSESSMENT

5

SELF-ASSESSMENT

3

SELF-ASSESSMENT

3

SELF-ASSESSMENT

3

SELF-ASSESSMENT

11
33
2

PREFERENCES
STRUCTURAL FACTORS
NEGATIVE ASPECTS PA
STRUCTURAL FACTORS

STRUCTURAL
FACTORS
STRUCTURAL
FACTORS
STRUCTURAL
FACTORS

● focus on the right
criteria
● ordinal scaling

3

STRUCTURAL FACTORS

4

STRUCTURAL FACTORS

● providing grades negative

17

NEGATIVE ASPECTS PA
TRUST IN OTHERS
STRUCTURAL FACTORS
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STRUCTURAL
FACTORS

● simultaneous
assessment

3

PREFERENCES
STRUCTURAL FACTORS

STRUCTURAL
FACTORS

● value of more
assessors

4

PREFERENCES
STRUCTURAL FACTORS

9.3.2 Codes per quotation
Table 6: Codes per quotation

Quotation Content
Nou die hebben natuurlijk helemáal geen
idee over jouw onderwerp en weten zij
veel wat ze moeten zeggen
het maakt me helemaal niet zoveel uit
wat diegene heeft opgeschreven en dan
ga je maar rare opmerkingen maken of
op de spelling letten
dan heb je er eigenlijk zelf zo weinig
verstand van
het is inderdaad al helemaal raar als je
eigen naam er bij komt te staan. Zeker
als je je studiegenoten een beetje kent
dan ga je niet zeggen ‘Jezus, wat schrijf
jij slecht of dit zou ik helemaal anders
zeggen’.
Je merkte wel dat iedereen minimaal een
7 of hoger gaf om een beetje aardig te
doen
. ik weet er zelf niet genoeg van om
iemand anders van feedback te voorzien

Codes
EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

Reference
5-5

MOTIVATION: Lack of
motivation - self

5-5

EXPERTISE: Lack of
expertise - self
ANONYMITY: Anonymous positive

5-5

BIAS: Socially desirable
behaviour

11 - 11

EXPERTISE: Lack of
expertise - self

17 - 17

ook dat je soms dacht bij mensen van,
ja… jullie hebben ook geen idee wat jullie
mij voor feedback geven
dat mensen wel een beetje sociale
antwoorden gingen geven op het moment
dat het meegeteld werd
ik was er best wel vaak een beetje laks
in want ik dacht van ja ik wil er snel
vanaf zijn
onzin

EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

17 - 17

BIAS: Socially desirable
behaviour

17 - 17

MOTIVATION: Lack of
motivation - self
MOTIVATION: lack of time
MOTIVATION: Lack of
motivation - self
MOTIVATION: Lack of
motivation - self
EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

21 - 21

EXPERTISE: Lack of
expertise - self

31 - 31

die persoon doet er waarschijnlijk toch
heel weinig mee
Dat je vordering wordt bepaald door een
medestudent die er nóg minder verstand
van heeft, dat is gewoon zo raaar
gissen
je merkt wel dat inderdaad sommige
mensen zich er misschien een beetje
makkelijk vanaf maken

9-9

21 - 21
23 - 23
30 - 30

36 - 36
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daar was het zo dat jij zelf een cijfer
kreeg voor de feedback die je had
gegeven
En dat telde dan geloof ik ook wel voor
10% ofzo mee en ik had wel het idee dat
dat net een drempeltje was voor de
mensen om het toch goed te doen
als je eenmaal vier jaar lang dezelfde
studie doet dan herken je alle namen wel
en weet je wel wie wie is
als iemand het heel slecht doet dan denk
ik oh daar hoef ik niet de volgende keer
groepswerk mee te doen als ik zie hoe
deze persoon individueel werkt
Dus dan heb ik al een beetje
beoordelingen in mijn hoofd onbewust en
dat doen andere mensen natuurlijk ook
over jou
als je nou toegewezen wordt aan iemand
die je echt mag dan ga je wel iets
positiever opbouwende feedback geven in
plaats van alleen kritische notities in zijn
kant zeg maar
En ik denk als je misschien niet ziet voor
wie het is dat je toch wat sneller.. nouja
onaardig wil ik het niet noemen maar dat
je het wel iets anders gaat formuleren
vriendjespolitiek
. Want als ik een vriendin moest
beoordelen ging ik natuurljk wel
kritiekpunten maar ook hele positieve
dingen zeggen
als ik iemand had waarvan ik dacht ja die
is niet heel leuk ofzo dan ga je niet alleen
die positieve dingen schrijven maar vaak
ook juist de kritische dingen geven
peer feedback is wat je krijgt van je
medestudenten om er wat mee te kunnen
en misschien ook om het werk van
anderen te zien. Toch
. Dat je wat vaker, bot wil ik het niet
noemen, maar wat oprechter bent. En
minder verbloemt.
Ik heb ook wel eens feedback gehad
waar ik het helemaal niet mee eens was.
En dan kies je gewoon selectief wat je
wel gaat gebruiken en wat niet. Maar dat
wil je dan niet als beoordeling krijgen
dan kan je dat nooit met degene die jou
feedback heeft gegeven even mee
oppakken ofzo. Dan denk ik van oh ik zou
best wel even willen uitleggen waarom ik
dat zo heb gedaan en misschien heb ik
daar dan wel een heel goed argument
voor

INCENTIVE: assessment for
feedback

36 - 36

INCENTIVE: assessment for
feedback

36 - 36

COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

40 - 40

COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

40 - 40

BIAS: prejudice

40 - 40

BIAS: friendship
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

42 - 42

ANONYMITY: Anonymous is
being more critical

44 - 44

BIAS: friendship
BIAS: friendship

46 - 46
46 - 46

COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

46 - 46

role peer assessment

47 - 47

ANONYMITY: Anonymous is
being more critical

52 - 52

EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

60 - 60

DISCUSSION ABOUT FB:
discussion about feedback
preference
solutions/recommendations

61 - 61
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En ik denk als je misschien niet ziet voor
wie het is dat je toch wat sneller.. nouja
onaardig wil ik het niet noemen maar dat
je het wel iets anders gaat formuleren.
dan zou je eigenlijk je feedback sessie zo
moeten hebben dat je gewoon met elkaar
bespreekt wat je.. dan kan je heen en
weer gaan
je weet gewoon niet genoeg over het
onderwerp om hier echt iets over te
kunnen zeggen en dat vind ik denk ik
vooral gewoon wat het lastig maakt
ik heb wel eens gehad van mensen
binnen dezelfde studie en mensen binnen
een andere studie en dan merk ik wel dat
ik het vaak niet eens ben met mensen
van een andere studie omdat die vaak
heel anders hebben aangeleerd om
verslagen te beschrijven enzo
ik heb wel eens gehad van mensen
binnen dezelfde studie en mensen binnen
een andere studie en dan merk ik wel dat
ik het vaak niet eens ben met mensen
van een andere studie omdat die vaak
heel anders hebben aangeleerd om
verslagen te beschrijven enzo
Ja dat ligt denk ik heel erg aan of het
zo’n essay is die iedereen moet maken en
iedereen dezelfde opdracht heeft, of dat
je echt een eigen project van iemand
moet beoordelen en dan kan je letterlijk
alleen letten op structuur en taalfouten
en alinea’s enzo
Dat is letterlijk het enige waar ik dan
eigenlijk op kan letten ipv. helemaal de
onderwerpen helemaal de diepte in en
opzoeken klopt dit wel. Dat is eigenlijk
gewoon niet te doen
Letterlijk verder dan dat kom ik gewoon
niet en daar heb ik ook geen zin in.

BIAS: Socially desirable
behaviour

44 - 44

DISCUSSION ABOUT FB:
discussion about feedback
preference

63 - 63

EXPERTISE: Lack of
expertise - peers
EXPERTISE: Lack of
expertise - self
EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

65 - 65

EXPERTISE: difference in
knowledge students

67 - 67

EXPERTISE: difference in
knowledge students

71 - 71

EXPERTISE: Lack of
expertise - self

71 - 71

MOTIVATION: Lack of
motivation - self

71 - 71

het zijn wel gewoon de mensen waarmee
je dan vervolgens weer de rest van het
jaar in de schoolbanken zit en dat vond ik
zelf gewoon nooit zo chill
ik had bijvoorbeeld drie mensen in mijn
bachelor die altijd gewoon negens haalde
voor alles. En dan denk jij als jij degene
bent die altijd zesjes haalt en dat prima
vindt, dan denk je wel van ja… moet ik
jullie nu gaan beoordelen
ook wel een beetje afhankelijk van
iemands niveau of ik het zelf prettig vind
om te doen

BIAS: Socially desirable
behaviour
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships
EXPERTISE: Lack of
expertise - self

75 - 75

COMFORT AND PSSAFETY:
ability
COMFORT AND PSSAFETY:
insecurity

75 - 75

67 - 67

75 - 75

88

Want ik ben niet iemand die ja.. altijd
super hoge cijfers haalt en dan dacht ik
van ja.. op jou heb ik gewoon niks
kritisch te zeggen omdat ik zelf in m’n
denkproces niet zo ver uberhaupt kom.
ik ben laat maar zeggen de dag van te
voren begonnen dus ik mag niet echt
zoveel kritiek op jou hebben nu
ik heb nu zoveel verslagen geschreven
dat ik het prima vind om te doen

EXPERTISE: Lack of
expertise - self

75 - 75

EXPERTISE: Lack of
expertise - self

77 - 77

COMFORT AND PSSAFETY:
ability

79 - 79

als je in je eerste jaar dan wat moet doen
dat je denkt hmm.. toch een beetje
onzeker er in.. als je nu dan feedback
moet geven op structuur
Dat het steeds beter wordt met de tijd

COMFORT AND PSSAFETY:
insecurity

79 - 79

COMFORT AND PSSAFETY:
ability
ANONYMITY: Anonymous positive
COMFORT AND PSSAFETY:
ability
COMFORT AND PSSAFETY:
insecurity

80 - 80

ik denk dat ik nu comfortabeler zou zijn
als ik anoniem zou moeten beoordelen,
maar dit is ook pas mijn eerste jaar

ondanks dat het soms gewoon heel
frustrerend kan zijn dat je ergens heel
veel tijd in stopt en het gevoel hebt dat je
daar niet genoeg voor terug krijgt
En het kan misschien wel een beetje
frustrerend zijn als het jezelf zoveel
moeite heeft gekost
ik heb denk ik ook als ik er heel veel
moeite in heb gestopt en ik zie iemand
anders die er heel weinig moeite in heeft
gestopt en een heel goed stuk heeft
geschreven ga ik denk ik wel de
kritiekpunten eruit halen.
Als je ziet dat ie er heel veel mee doet
dat is wel chill. Dan denk je wel van waar
ik nu mijn tijd aan besteed dat heeft wel
zin. In plaats van dat ie er niks mee doet
denk ik.
dan kan je wel wat beter op een gegeven
moment gerichter feedback geven en wat
meer op inhoud zitten als je dat zou
willen
ik doe heel erg mn best om iemand
feedback te geven en die andere persoon
heeft twee notities gegeven dan denk ik
de volgende keer ook van nou.. dat ga ik
de volgende keer wel even wat minder
uitgebreid doen
als je zelf goede feedback krijgt dan geef
je het waarschijnlijk ook beter terug.
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MOTIVATION: motivation concurrentie
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Omdat je denk ik dan toch een beetje,
hoe zeg je dat. Sociaal en aardig naar
elkaar bent als iemand anders die moeite
voor jou doet en je hebt er ook wat aan,
dan denk ik, en ook misschien wel
onbewust dat je ook jezelf wat
behulpzamer opstelt om die ander te
helpen
hoe vaker je van iemand de feedback te
zien krijgt, des te beter je er ook in zit en
ik denk ook des te gerichter je feedback
kan geven
ik doe het alleen als het echt moet of als
het voor mijn cijfer is ofzo
Ja ik heb daar gewoon nooit motivatie
voor om dan heel kritisch naar zo’n stuk
te kijken
dan geef je maar wat opmerkingen
omdat je dan feedback hebt gegeven. En
niet omdat je letterlijk dat stuk wil
verbeteren
ik denk nu gewoon dat bij de master
iedereen wat beter zijn best doet voor
mijn gevoel
dan denk ik ook dat ik er oprecht wel wat
van leer
ik vind het nu dan ook interessanter om
feedback te geven aan iemand dan in het
begin. Want ik kan nu wel inzien wat je er
aan hebt.
je kan toch een beetje afkijken bij
iemand.
ik had vooral aan het begin een paar
keer feedback gekregen en dat sloeg echt
helemaal nergens op
ik had vooral aan het begin een paar
keer feedback gekregen en dat sloeg echt
helemaal nergens op. Daardoor ben ik
een beetje de motivatie verloren om
goede feedback te geven omdat ik elke
keer gewoon slechte feedback terug krijg.
En als ik het dan heel druk heb met
andere dingen dan denk ik van ja ik ga
niet even uitgebreid allemaal feedback
zitten geven.
dat dat er dus ook een beetje ten koste
van gaat dat de feedback misschien wat
meer afgeraffeld wordt. Dat je die tijd
misschien ook wel in je eigen opdracht
kan steken of wil steken.
: ik wilde gewoon aangeven dat het wel
echt een verschil is in motivatie in welke
fase van je studie je zit

BIAS: Socially desirable
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ik wilde gewoon aangeven dat het wel
echt een verschil is in motivatie in welke
fase van je studie je zit.
dat je misschien inderdaad het al een
beetje aan het uitstellen bent en een
beetje in tijdnood komt, en dan denk je
ook van oh shit nu moet ik iemand
anders feedback geven terwijl ik eigenlijk
mijn eigen opdracht nog
Terwijl als je in je master zit denk ik dat
je nog beter weet wat je zelf wil en
belangrijk vindt waardoor je wat meer
intrinsieke motivatie hebt om studenten
te helpen en inderdaad dat je ziet wat je
er zelf aan terug krijgt.
ik heb best wel een druk studentenleven
eromheen, en ik merk, een paar
studiegenoten hebben alleen de studie en
die doen er echt heel veel voor. Dan merk
ik bij hun ligt de motivatie om feedback
te geven veel hoger dan bijvoorbeeld bij
mij als ik eerlijk ben.
als student doe je denk ik al een beetje
het minimale
Alleen als het echt moet en als je cijfer
er vanaf hangt, dan denk je nou; eens
even kijken waar de stof over gaat
dat dan een docent er ook nog naar kijkt
en dat het ook nog iets is waar jij dus iets
uit haalt, dus een stuk van je cijfer ofzo,
kan ik me wel voorstellen dat het helpt
want je weet dat je het in ieder geval
goed moet doen om er zelf ook nog iets
positiefs uit te halen.
ik denk dat ik daar ook wel veel motivatie
uit zou kunnen halen. Dat het echt
meetelt in jouw cijfer dat het dan wel
echt zou kunnen helpen.
en dus hetzelfde, waar we het net over
hadden, dat je elkaar meerdere keren
feedback moet geven want dan stop je er
in wat je terug krijgt
als je aan een iemand vast zit en die
geeft heel weinig, dan heb je net weer
pech en krijg je maar feedback van éen
iemand en word je misschien een beetje
benadeeld of doe je het minder intensief
in ieder geval, dat is natuurlijk weer een
nadeel.
ik had toch wel het idee met misschien
een paar uitzonderingen dat mensen dat
wel serieus deden, omdat het dus toch
wel een beetje meetelde
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En op die punten werd dus ook hoe jij
die feedback had gegeven wel echt
beoordeeld. Dus je moest wel echt een
bepaalde effort leveren om dat te
bereiken. Want ja, anders, je denkt denk
ik ook wel weer oh het is een beetje
zonde als ik die 10-15% van mn cijfer
laag scoor alleen maar omdat ik slechte
feedback heb gegeven want het is
natuurlijk ook niet super moeilijk. Ik heb
wel het idee dat dat helpt, ik vond dat
wel goed
je gaat jezelf toch een soort van omhoog
prijzen want je gaat nooit jezelf een
onvoldoende geven. Dus toch altijd wel
een tandje erbovenop dus vond het niet
heel eerlijk altijd
Want als er echt een punt ofzo vanaf gaat
hangen dan ga je wel iets positiefs over
jezelf zeggen want je wil denk ik gewoon
een vak halen
ik ga ook niet een te hoog punt geven
want je wil wel dat het nog enigszins
geloofwaardig is.
volgens mij vond ik het in eerste instantie
gewoon een beetje vreemd om mezelf
efcht een punt te geven
nu wist ik gewoon niet wat er ging
gebeuren dus dacht ik ja, dan vul je het
iets meer naar waarheid in denk ik.
jezelf een cijfer geven is altijd een beetje
moeilijk
Dus dan ga je het een beetje op elkaar
afstemmen
moeilijk
je gaat iemand geen 10 geven, geen 9,
maar ook geen 5 of 6 geven. Dus altijd
een beetje een 7, als het goed is is het
een 7,5 en als het heel slecht is een 6,5
daarom denk ik ook niet dat dat werkt
om anderen een cijfer te geven want veel
te lief zijn we eigenlijk voor elkaar. En
waarom zou ik een ander zo benadelen of
onaardig doen ofzo. Terwijl het voor jou
niet heel veel uitmaakt.
ik denk ook dat het misschien het beste is
om feedback te geven en te ontvangen
maar om daar gewoon geen cijfer aan te
hangen
ik nu momenteel het liefst gewoon
anoniem.
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ik zou misschien nog wel een optie willen
ofzo omdat je dan wel anoniem bent dat
je dan nog wel kan vragen waarom
diegene die feedback heeft gegeven. Stel
je mocht het er niet mee eens zijn of er
nog vragen over hebben dat je nog wel
diegene een mailtje ofzo kan sturen van
hey, waarom is dit.
als het niet anoniem is dan zou ik ook
nog wel denken.. dan zou ik het ook nog
chill vinden om eerst feedback te geven
en het daarna nog even met diegene na
kan spreken
daar haal ik meer uit dan dat iemand
gewoon iets opschrijf
dat je er wel een beetje op wordt
beoordeeld als incentive zeg maar, en als
het gewoon in kleinere groepjes is, is het
wel fijn om het gewoon niet anoniem te
doen en het dan nog even te kunnen
bespreken
aangezien je dan toch wel wat vrijer er in
bent en minder hebt van oh straks is het
raar wat ik zeg, of nee dit kan ik niet
zeggen ofzo
En op een of andere manier moet je denk
ik toch wel beoordeeld worden op je
feedback. Ik denk echt wel toch dat dat
heel erg helpt. Want anders zou je het
echt niet serieus nemen
als vier mensen iets over dezelfde alinea
zeggen, van hier klopt niks van dan ga je
er wel meer over nadenken.
de feedback die je gaat krijgen is dan
denk ik wel nuttiger maar je moet er wel
zelf ook meer in stoppen en ik weet dus
niet of dat altijd werkt.
als ze zeggen je moet vier mensen
beoordelen dan vind ik dat wel taai.
Als je het alweer meer laat meetellen
qua cijfer of dat ze bijvoorbeeld meer
personen doen ofzo dan zou ik wel
denken van nou dan doe ik er eens even
mn best doen. Maar als ze zeggen je
moet vier mensen beoordelen dan vind ik
dat wel taai
Omdat iedereen toch een beetje zijn
eigen perspectief heeft, maar het ligt er
wel aan hoeveel tijd je hebt
je hebt daar niet altijd zin of tijd voor.
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stel je zou maar éen iemand doen en je
hebt net pech, dus dat je misschien
iemand toegewezen krijgt en dat je
zegmaar niet per se die wisselwerking
hebt van iemand anders. En je treft net
iemand die er totaal geen zin in heeft dan
zit jij bijvoorbeeld wel moeite er in te
doen voor iemand anders en heb je in die
zin wel een beetje pech dat je er zelf
geen waardevolle feedback uit krijgt.
Als meerdere mensen hetzelfde zeggen
dan is het ook wel krachtiger dan
wanneer éen iemand het zegt
onze studie was in het eerste jaar
gewoon best wel groot en dan ben je
inderdaad ook minder gemotiveerd omdat
je andere dingen te doen hebt
Dan is het waardevoller en meer je tijd
waard.
t fijn om gewoon kort feedback te geven
waar je opzich wel voor wordt beoordeeld
maar niet heel veel tijd en moeite kost
misschien dat het geven van een cijfer
dus niet heel erg belangrijk is maar dat
het gewoon gaat om de feedback die je
geeft
Wat ik zelf gewoon heel erg merk en ook
aan anderen, is dat iedereen het eigenlijk
heel ongemakkelijk vindt en er zo snel
mogelijk doorheen probeert te komen.
en er zo snel mogelijk doorheen probeert
te komen
Dan komt er bij mij vaak uit van: ja het is
gewoon allemaal wel oke. Er is niemand
die er uit springt dus dan ben ik gewoon
heel erg geneigd om overal gewoon de
middelste score in te vullen eigenlijk.
je gaat iemand geen 10 geven, geen 9,
maar ook geen 5 of 6 geven. Dus altijd
een beetje een 7, als het goed is is het
een 7,5 en als het heel slecht is een 6,5.
Dus je gaat nooit…
Ik denk zegmaar als je PA echt effectief
wil laten zijn dat je daar wat
consequenter mee moet zijn ofzo.
Want hoe het vaak wordt gebruikt en
eigenlijk vooral een beetje die
awkwardheid er aan zit daar kom je denk
ik eigenlijk alleen door het vaker te
hebben gedaan
Dus dat je echt meteen durft te zeggen
van oke dit bevalt me niet en dit gaat wel
weer heel erg goed.
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Maar ik vind het zelf gewoon best wel
moeilijk om elkaar echt kritiek te geven
in zon groep want je bent toch niet
helemaal ingesteld op elkaar zegmaar.
je moest thuis van te voren voor een
meeting een template invullen,
voorbereiden, en dan samen in de
meeting gingen we het bespreken.
De enige vorm die ik ken is eigenlijk dat
je nadien een vragenlijstje invult over of
de anderen goed hebben meegewerkt en
dan kunnen dat éen of meerdere vragen
zijn, maar dan heeft het niet heel veel zin
omdat je dan wel of niet de resultaten er
terug van krijgt maar er dan sowieso
niets meer mee doet.
En als je het bespreekt, dat ten eerste
dan komt het al meer binnen denk ik bij
personen, gaan mensen er meer mee
doen.
En zeker als je het misschien éen of als je
het twee keer of vaker doet binnen een
vak dat je dan helemaal er meer mee
bezig gaat omdat je denkt ‘hey ik kan
hier aan gaan werken en dan wil ik het de
volgende keer eigenlijk beter doen.
dat je het in de groep gaat bespreken
want als dat zo was geweest was het
denk ik al nuttiger geweest dan hoe ik
het wel eens heb meegemaakt.
En ik kan niet na vier of vijf weken over
alle zes mensen iets heel zinnigs zeggen.
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wat 3 al zei: dat je beetje de middelste
optie geeft van niet heel slecht maar ook
dat je niets bijzonders hebt meegemaakt
Maar meestal was het allemaal van het
was wel prima en niet echt feedback
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En die awkwardness die herken ik ook
wel heel erg.
Maar ik denk waar het heel erg waardevol
kan zijn is zeker in groepswerk, dat je
echt met zn allen iets probeert neer te
zetten en dan inderdaad halverwege
kijken en dat dan bespreken
vergelijken hoe is het aan het eind
gegaan
En als je daar geen veranderingen ziet
dan mag er wat mij betreft wel echt iets
aan hangen met het uiteindelijke cijfer en
als het verbeterd is dan is het helemaal
top. Maar anders als er geen mogelijkheid
is voor verbetering binnen diezelfde
context dan vind ik het best wel
nutteloos.
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Want als je achteraf nog even een peer
review gaat doen dan zit iedereen daar
een beetje van ja het zal wel, het is
allemaal toch al gebeurd en maakt toch
niet heel veel meer uit.
vaak ben je dan al bij het volgende vak
en ben je het alweer vergeten.
Maar als je het echt op het moment
bekijkt ben je denk ik sneller geneigd om
eraan te werken, en dan gaat het een
stuk automatischer denk ik
daar kijk je meestal ook niet meer na
dan.
Maar dat was wel vrij serieus en dat
wordt wel serieus genomen dat je echt
voor bepaalde punten specifieke feedback
meost gaan geven en een cijfer. En
inhoudelijk beargumenteren waarom je
een cijfer gaf en welke opmerking je had.
En ik vond dat wel heel waardevol
eigenlijk.
omdat je daardoor zelf ook de materie
beter gaat begrijpen. Anders kan je geen
feedback geven. Ook de kritiek of de
opmerkingen die we dan zelf
terugkregen, want een ander groepje
reviewde ons werk ook. Dat was ook
nuttig om het project te verbeteren.
Op inhoud krijg je waarschijnlijk iets van
iemand buiten je groep, dan vind ik het
heel waardevol dat ik denk nou. Even
kijken hoe zij het doen, misschien hoe ze
omgaan met dezelfde problematiek alleen
een andere vorm dus dat kan dan weer
een stukje creativiteit aanzetten dus dat
vind ik wel vaak waardevol
dat ik ook wel eens heb gehad dat ik
heel erg mijn best aan het doen was voor
die persoon. Misschien kan je dit doen en
dit valt me op en dit was echt tof en
ditwas misschien zo. En dan kreeg ik wat
terug dat iemand echt éen woordje had
neergezet dat ik dacht van gast, het is
echt wel meer hoor
dat vind ik dan wel zuur
ik heb zelf nog niet altijd daar de beste
ervaring mee gehad
En op performance dat kan ook
waardevol zijn maar het moet dus allebei
wel echt ergens halverwege gebeuren en
dat daar een soort mogelijkheid is om het
toe te kunnen liggen
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RECURRENT PA's: seeing
growth

dat daar dan een soort model overheen
gelegd wordt van vind ik dat deze
persoon constructief is geweest
Als diegene geen energie erin steekt heb
je er niks aan
over de situatie die ik net beschreef.
Daar was het ook onderdeel van mijn
eigen cijfer hoe goed mijn feedback ook
was.
Maar misschien ook voorL mondeling en
dat je niet via een blaadje feedback geeft
maar echt in gesprek gaat binnen een
groep. Dat dat waardevoller kan zijn
Dat er misschien ook nog iets aan vast
hangt, stel je krijgt een punt van kritiek
dat je dat verbetert nog de laatste
weken. En ik denk dat het dan wel
waardevol kan zijn.
als je ziet dat er in zo’n beoordeling
redelijke tijd is gestoken, dan vertrouw je
er wel op dat het klopt
Maar op het moment dat het inderdaad
dus eén woord is of een heel kort
dingetje, dan heb je er ook niet echt
vertrouwen in dat het klopt wat je
ontvangt, in mijn geval dan
Je wil wel zien dat iemand er moeite in
heeft gestopt om echt te kijken dat het
persoonlijk is, de feedback die je krijgt
ik heb ook wel eens gehad dat iemand
iedereen maar een 9 had gegeven om
een beetje goodwill te kweken denk ik en
niet iedereen te willen afstraffen
Stop een beetje energie er in want aan
iedereen een 9 geven heb je ook niks.
Dan ga je in de meeste gevallen gewoon
iedereen een goede score geven aan het
eind en kijk je niet echt goed naar wat er
echt is gebeurd
ik neem kritiek van anderen wel serieus
over het algemeen.
weet dat het een groot.. dat zij het
project een beetje serieus nemen dan
vertrouw ik er wel op dat ze het naar
waarheid invullen.
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Als ik zelf ook de peer review invul omdat
het gewoon moet maar eigenlijk heeft het
niet zoveel waarde voor een project van
vier weken ofzo.. dan weet ik ook dat de
anderen daar waarschijnlijk ook zo in
staan
als het een nuttige review is dan
vertrouw ik er wel op dat die anderen dat
ook een beetje zo zien en het daardoor
ook serieus invullen. Dan heb ik daar wel
vertrouwen in.
Wat ik zelf heel erg heb is dat het vaak..
als ik weet dat het project goed is gegaan
dan krijg ik vaak ook wel een geode
review en als ik weet dat ik iets minder
goed mn best heb gedaan dan… het is
eigenlijk heel zelden dat het iets nieuws
is ofzo
het is wel fijn dat iemand anders het ook
tegen jou zegt want je kan wel zelf iets
weten, maar het is ook wel fijn als
iemand anders het tegen jou zegt en dan
wordt het een soortvan bevestigd.
Als je weet dat je een beetje te weinig
hebt gedaan dat je wel die bevestiging
hebt van oke mensen hebben het wel
door en dit is niet iets wat ik consequent
kan doen
het is zeker in opdrachten die wat meer
tijd kosten en wat moeilijkere teamprojecten waarin je wel heel veel nuttige
informatie kan halen uit hoe mensen
denken over jouw team-performance
in basis moet ik ook zeggen dat ik in
principe gewoon vertrouwen heb in de
mensen die feedback geven.
Dat je vordering wordt bepaald door een
medestudent die er nóg minder verstand
van heeft, dat is gewoon zo raaar.
Maar op een gegeven moment heb je
vaak gewoon.. ookal werk je niet met die
personen samen dat je wel een beetje
door begint te krijgen van oke dat is
gewoon echt een slacker. Die persoon
voert niet zoveel uit, dan verwacht ik
daar ook heel weinig van en dan ben ik
heel erg geneigd om alles wat die
persoon zegt met een korrel zout te
nemen áls er al wat staat.
als die persoon mij gaat beoordelen dan
heb ik er helemaal niks aan.

EFFORT: expectance effort
MOTIVATION: Lack of
motivation - others
MOTIVATION: Lack of
motivation - self
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Maar in principe sta ik er altijd heel erg
voor open dat ik denk van nou, ik ben
gewoon heel erg benieuwd wat die
persoon mij te vertellen heef
dat het ook heel erg kan zijn dat ik zo
vast zit in een bepaald idee wat ik zelf
heb bedacht dat iemand zegt van ‘oh
maar heb je er al eens zo naar gekeken
dat ik het net even eruit kan trekken.
hoe is dat dan voor jou als je het krijgt
aan het einde van de rit.. van het
vak..? 5: dat vind ik dan best wel zonde.
Oh had ik het dan maar eerder geweten.
het onderwerp feedback geven op iets
achteraf en dat is dan gewoon nutteloos.
Ik denk dat de kans best wel klein gaat
zijn dat iemand dat nog mee gaat nemen
naar een volgend project. In mijn hoofd
werkt het in ieder geval van: het is klaar,
afgesloten in mijn hoofd en door naar
volgend vakje. En dan ga ik niet meer al
mijn feedback teruglezen en denken van
ohja, wat heeft iemand oooit nog tegen
mij gezegd.
Omdat ik het niet ook al meteen in
praktijk heb gebracht en misschien dat ik
een paar dingen nog meeneem, maar ik
vermoed dat heel veel gewoon in de la
belandt.
Als ik met vrienden in een groepje zit en
we moeten elkaar beoordelen, dan ga ik
geen.. dan ben ik minder geneigd om
kritische opmerkingen of beoordelingen te
geven.
soms is het voor jou niet.. maak je de
afweging van ja, wat ga ik hier mee
winnen door zo kritisch te zijn
Of je weet dat je die mensen nog tegen
komt en dat je misschien nog bij andere
projecten samen moet werken of wel wil
werken, maar je hebt geen zin om ze dan
helemaal de grond in te boren
Maar op een gegeven moment heb je
vaak gewoon.. ookal werk je niet met die
personen samen dat je wel een beetje
door begint te krijgen van oke dat is
gewoon echt een slacker. Die persoon
voert niet zoveel uit, dan verwacht ik
daar ook heel weinig van en dan ben ik
heel erg geneigd om alles wat die
persoon zegt met een korrel zout te
nemen áls er al wat staat.
Terwijl ik eigenlijk wel misschien zo er
over denk dat iets gewoon verschrikkelijk
is.
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ik denk wel dat dat zeker meespeelt bij
heel veel beoordelingen

Het is altijd dat aspect waarvan mensen
het toch een klein beetje persoonlijk
opvatten. En dat is denk ik een van de
grootste hindernissen van mensen om
echt te zeggen wat ze denken.
ik denk dat het echt beter is om gewoon
niet anoniem te doen
als je iets anoniem doet dan is het altijd
schriftelijk neem ik aan. En dan heb je
toch de nuance die misschien net iets
anders kan overkomen, dat je
bijvoorbeeld wanneer je iemand face to
face feedback geeft, dan kan je nog een
beetje dmv. De intonatie aangeven van
yo, ik snap dat het harde kritiek is, maar
het is niet persoonlijk bedoeld en
andersom ook als het heel positief is dat
je er een extra draai aan kan geven, van:
echt goed gedaan en niet alleen droog op
papier is van: het ging goed
ik zou altijd wel in persoon willen en niet
anoniem de feedback geven. Zodat je
toch nog om extra uitleg kan vragen als
je dingen niet snapt, of naar
verbeterpunten kan kijken en dat soort
dingen.
Op het moment dat iemand van wie je
niet weet wie het is, iets van jou vindt,
dan hecht je daar toch minder waarde
aan dan dat je weet: oh mijn
groepsgenoot vindt dit van mij
ik denk dat een peer review fijner is om
persoonlijk te krijgen, maar fijner is om
anoniem te geven
ik denk dat mensen zich toch meer laten
gaan als je gewoon anoniem mag doen.
ik denk dus juist dat als het anoniem is,
dat ik minder geneigd ben om daar echt
veel moeite in te stoppen

BIAS: friendship
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behaviour
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freedom
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ANONYMITY: Anonymous negative
DISCUSSION ABOUT FB:
discussion about feedback
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Als ik weet dat mijn naam er onder gaat
hangen, dan denk ik van oke: als deze
persoon weet wie ik ben, en dat ze ook
bij mij eventueel nog navraag kunnen
doen en ze hebben maar éen lullig
zinnetje staan ofzo. Dan voel ik me wel
een beetje beschaamd zeg maar. Dat ik
denk ja kut, straks komen die mensen bij
mij aan van joh, had je niet wat meer te
zeggen ofzo.
waarom ben je dan minder geneigd om
veel moeite te doen als het anoniem is? 5:
er hangen voor mijn gevoel gewoon wat
minder consequenties aan.
ik zal altijd wel in ieder geval wat moeite
erin stoppen, maar ik zal altijd nog éen of
twee keer extra er naar kijken als mijn
naam er onder staat
dat het gewoon goed is om het niet
anoniem te maken puur ook omdat het
gewoon mogelijkheden geeft voor
discussie, toelichting en nuance.
Als ik aan het einde van een project met
een groepje mensen zit en ik weet dat er
niet zo veel met die peer review wordt
gedaan, dan ga ik ook niet zo snel meer
echt sneren of dan denk ik ja weetje het
is al gebeurd
Maar als ik denk dat er wel serieus mee
wordt omgegaan met die peer review, en
zkeer nog aan het begin of halverwege
van een project en je weet dat er nog een
tweede moment komt dan zou ik ook wel
sneller geneigd zijn om kritischer te zijn.
ik heb wel eens gehad dat ik in een
project zit, (wij moeten alles in het
Engels doen) en dat ik een stuk kreeg
wat gewoon echt zooo slecht is. Maar ja
ik kan wel gaan zeggen van, ja je moet je
Engels verbeteren maar dat weten
mensen vaak zelf ook wel. En dat is ook
niet iets wat je 123 meteen gaat oplossen
want als dat makkelijk op te lossen zou
zijn dan zou het probleem er
waarschijnlijk niet zijn. Dus dat heb ik
dan ook wel dat ik dat wel meeneem.
Terwijl ik me daar dan bijvoorbeeld wel
echt aan zit te ergeren
Als ik aan het einde van een project met
een groepje mensen zit en ik weet dat er
niet zo veel met die peer review wordt
gedaan, dan ga ik ook niet zo snel meer
echt sneren of dan denk ik ja weetje het
is al gebeurd
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Terwijl ik me daar dan bijvoorbeeld wel
echt aan zit te ergeren van ja, dit is zo’n
lage kwaliteit wat je hier aanlevert dat ik
er uiteindelijk niet zo veel mee kan. Maar
dan toch, dan zeg ik er niks over omdat
ik denk van ja: misschien zit je er al best
lang mee te struggelen en ik neem aan
dat je dat zelf ook wel weet want je hebt
dat echt wel door als je aan het schrijven
bent.
het is ook een stukje hoe je het verpakt.
Is het puur van: je Engels is niet zo best.
Of is het dan nog iets van: dat je in ieder
geval een tip of advies geeft van ja:
volgens mij is het niet net zo hoog als
wat andere mensen doen dus misschien
dat er wellicht een taak is die jij van
anderen overpakt zodat zij hier weer een
beetje meer in kunnen doen weet je wel.
Dat je het op die manier in ieder geval
meegeeft wat ze kunnen doen
dit zou wel meer voor de docent zelf zijn,
maar dat daar dan een soort model
overheen gelegd wordt van vind ik dat
deze persoon constructief is geweest?
dan zijn ze zich er van bewust. En als het
dan nog niet verbetert dan kan je zelf wel
inschatten of het ligt aan hun skills of aan
hun motivatie.
in basis moet ik ook zeggen dat ik in
principe gewoon vertrouwen heb in de
mensen die feedback geve
Ik denk bij vrienden dat ik wl wat
terughoudender ben in ieder geval

BIAS: Socially desirable
behaviour
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships
COMFORT AND PSSAFETY:
psychological safety
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feedback
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EFFORT: constructive
feedback
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MOTIVATION: Lack of
motivation - others
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BIAS: friendship
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships
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maar je kan wel alles weer tegen elkaar
zeggen dus dat maakt het wel weer meer
produtief. Maar dat maakt het een beetje
dubbel
bij vreemden vind je het misschien
minder erg om ze een beetje te laten
zitten zegmaar. Dus dan ben je misschien
minder geneigd om er met de pet naar te
gooien als je weet dat je het kan maken.
als je vrienden niks doen kan je wel
makkelijker zeggen van : jo doe eens
wat.
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interpersonal relationships
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being more critical
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motivation - self
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ik denk dat de drempel om iets te
zeggen minder hoog ligt, maar ook de
drempel om hard te werken misschien,
dat je minder professioneel bent met
elkaar omdat het vrienden zijn en je het
daarom allemaal wat minder serieus
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neemt. Dus inderdaad dat dubbele is wel
een dingetje.

Als het iets tussentijds is dan kan je daar
wel gewoon hard in zijn maar als het echt
meetelt voor het eind oordeel zal je bij
vrienden toch sneller positief zijn dan bij
mensen die je niet kent.
als het echt meetelt voor het eind
oordeel zal je bij vrienden toch sneller
positief zijn dan bij mensen die je niet
kent
Telt dat voor jou mee wat ik erover zeg?
Dan zal ik het sneller positieve feedback
geven.
Telt dat voor jou mee wat ik erover zeg?
Dan zal ik het sneller positieve feedback
geven. 3: ik juist niet om eerlijk te zijn.
Dan zou ik juist eerder zeggen van dit
moet beter.
Hangt er dan een cijfer aan vast, dan
ben je positief maar komt er nog een
verbetermoment dan ga je bij vrienden er
een stuk serieuzer naar kijken dan bij
iemand die je niet kent
Dus stel jij hebt na mijn feedback nog
twee weken om door te werken, dan zal
ik juist sneller harde feedback geven dan
wanneer het al jouw eindwerk is.
eigenbelang
je wil allemaal gewoon het vak halen.
je gaat niet mensen naar beneden
trappen omdat.. 3: omdat jij 2/10e hoger
wil ofzo. 1: nee, je wil het gewoon
allemaal halen en daar help je anderen
ook mee.
het is ook meestal raar als jij het werk
van iemand anders moet beoordelen, dus
echt het inhoudelijke verslag als het
ware, dat de beoordeling van… dat jouw
beoordeling ook echt meeweegt in het
cijfer van die persoon. Dat moet denk ik
sowieso nooit gebeuren
omdat de docent uiteindelijk de
vakdeskundige is en wij allemaal
leerlingen zijn. Dus onze feedback is
nuttig om kritisch naar je eigen werk te
kijken. Maar ik vind het ongepast als zijn
kritiek mijn cijfer beïnvloedt.
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En ik hoop dat hij wordt gemotiveerd het
serieus te nemen doordat zijn.. de manier
waarop hij kritiek geeft dat dat wel
beoordeeld wordt door de docent. Dat hij
daar een beoordeling over krijgt
maar niet dat zijn onkunde mijn cijfer
kan beinvloeden
ja en als ik weet dat er iets vanaf hangt
dan heb ik niet zo’n zin om mensen echt
omlaag te gaan halen

Als iemand actief minder punten zou
krijgen dan wat ik zou zeggen, dan zou ik
me daar toch wel een beetje
ongemakkelijk bij voelen.
meestal zijn het juist die kleine dingetjes
van: is het goed of zeer goed. Is het
normaal of net iets beter.. ja.. moeilijk te
peilen.
ik vind dat zo’n feedback over de
samenwerking of hoe je presteert in een
groepje dat dat eigenlijk ingericht moet
zijn om nuttig te zijn voor elkaar maar
niet per se om het cijfer van iemand te
beïnvloeden.
ik zou de peer review puur designen
zodat degene die de review krijgt daar
van kan profiteren en daar informatie uit
kan halen. Maar dat het niet zijn cijfer
beinvloedt eigenlijk
het is ook geen garantie dat hij snapt
hoe jij een project hebt opgezet. Niet
iedereen is altijd even serieus met al zijn
vakken bezig
Niet iedereen is altijd even serieus met al
zijn vakken bezig. En als iemand die zijn
vak eigenlijk helemaal niet serieus volgt
wel invloed heeft op jouw cijfer, dan kan
dat toch heel vreemd uitpakken.
op het moment dat ik een product maak
en iemand die eigenlijk het vak helemaal
niet snapt gaat dat proberen na te kijken.
En dat zal niet heel zinnige feedback zijn
die je daarop krijgt. En op het moment
dat dat wel meetelt voor je cijfer kan het
wel eens heel veel hoger of lager zijn dan
het cijfer wat het uiteindelijk waard is.
het hangt denk ik ook wel een beetje van
het soort opleiding af in hoeverre het
voorkomt
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: ik zou het juist liever tegelijk doen. Dat
je allebei tegelijk iets invult en tegelijk
die feedback krijgt. Niet dat je het achter
elkaar hebt.
Maar ik denk als ik een peer review krijg
van iemand die echt helemaal nergens op
slaat, of als ik vind dat die nergens op
slaat, en ik vind hetzelfde van die andere
persoon, dan ben ik wel geneigd om nog
slechter te geven denk ik eerlijk gezegd
eigenlijk moet je wel nogsteeds gewoon
professioneel zijn en goede feedback
geven. Je moet jezelf niet verlagen tot
zijn niveau vind ik.
dat zal af en toe wel gebeuren in meer of
mindere mate
het zou voor mij wel oneerlijk voelen als
iemand zero effort heeft gedaan voor mij
en als ik weet voor hoe ík mijn peer
review doe dat het voor mij niks uitmaakt
qua cijfer, dan ga ik er ook zeker geen
extra moeite in stoppen. Dan denk ik ja
daaag jij hebt 0 interesse in mij getoond
dan ga ik er ook zeker geen moeite in
steken
Maar ik denk als ik een peer review krijg
van iemand die echt helemaal nergens op
slaat, of als ik vind dat die nergens op
slaat, en ik vind hetzelfde van die andere
persoon, dan ben ik wel geneigd om nog
slechter te geven denk ik eerlijk gezegd.
het zou voor mij wel oneerlijk voelen als
iemand zero effort heeft gedaan voor mij
en als ik weet voor hoe ík mijn peer
review doe dat het voor mij niks uitmaakt
qua cijfer, dan ga ik er ook zeker geen
extra moeite in stoppen. Dan denk ik ja
daaag jij hebt 0 interesse in mij getoond
dan ga ik er ook zeker geen moeite in
steken. Ookal is het misschien een goede
oefening voor mij dan ben je gewoon
mijn tijd niet waard klaar.
maar als ik weet dat de manier waarop ik
iemand review, invloed heeft op mijn
cijfer, dan staat het er helemaal los van.
Dan ga ik gewoon mijn reteharde best
doen weet je wel.
ik denk ook als het een vriend van mij
zou zijn dat ik er iets meer moeite in wil
stoppen omdat ik hen ook gewoon wat
gun
dat ze iets meer kunnen flikken bij mij
dan iemand die ik niet zo goed ken of
minder mag.

STRUCTURAL FACTORS:
simultaneous assessment

366 - 366

RECURRENT PA's:
retaliation

367 - 367

RECURRENT PA's:
retaliation

368 - 368

RECURRENT PA's:
retaliation
INCENTIVE: reciprocity
INCENTIVE: usefulness of
feedback
RECURRENT PA's: negative
RECURRENT PA's:
reciprocity
RECURRENT PA's:
retaliation

369 - 369

RECURRENT PA's: more
critical
RECURRENT PA's: negative

367 - 367

MOTIVATION: lack of time

370 - 370

INCENTIVE: assessment for
feedback

370 - 370

MOTIVATION: motivation assessing friends

370 - 370

ANONYMITY: strangers
more critial
MOTIVATION: motivation assessing friends

370 - 370

370 - 370

105

je moet eigenlijk de feedback op
dezelfde momenten geven. Dus niet dat
je eerst iets binnenkrijgt van iemand
anders en dan zelf nog de feedback moet
gaan geven.
: ik denk dat je nogsteeds wel je best
moet doen want misschien komt er nog
een derde feedback moment. En dan krijg
jij weer feedback dat jij je feedback niet
goed hebt gedaan. Dus ik denk gewoon
dat je gewoon altijd professioneel moet
blijven zijn, hoe moeilijk dat ook is.
En dan krijg jij weer feedback dat jij je
feedback niet goed hebt gedaan. Dus ik
denk gewoon dat je gewoon altijd
professioneel moet blijven zijn, hoe
moeilijk dat ook is.
Maar dat je het dus op een professionele
manier geeft en ook dat er misschien
helemaal geen persoonlijke aspecten aan
zitten. En dat je dat dan ook zegt omdat
je die persoon misschien wil helpen.
het allerbelangrijkste is denk ik dat je
iedereen het idee geeft dat jouw feedback
gegrond is en er overna hebt gedacht en
niet gewoon nergens vandaan komt ofzo.
Ook met negatieve feedback dat mensen
wel het idee hebben van oke dit komt wel
ergens vandaan en dit hangt ook af van
de manier waarop je dit brengt.
daar ben ik wel voor gemotiveerd in
principe
ik heb op een of andere manier wel heel
erg het gevoel dat ik daarin mijn steentje
kan bijdragen en dat ik het ook fijn zou
vinden als iemand anders dat dan serieus
doet. Dus dat we er met zn allen beter
van worden, dat ik het daarom wel
serieus neem.
het ligt ook wel echt aan het moment
denk ik. Als het echt midden er tussenin
is, heb je er nog wat aan. Aan het einde
denk ik ja ik ben klaar met dit vak en ik
vul het even snel in. Niemand kijkt er ook
meer naar dus dan stop ik er minder
energie in.
Als het echt midden er tussenin is, heb
je er nog wat aan. Aan het einde denk ik
ja ik ben klaar met dit vak en ik vul het
even snel in. Niemand kijkt er ook meer
naar dus dan stop ik er minder energie in.
Het scheelt heel erg of jouw eigen cijfer
voor het hele vak afhangt van de
kwaliteit van jouw feedback die jij geeft.
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Dat helpt wel enorm kan ik uit ervaring
spreken
Over het algemeen neem ik het wel
serieus maar dan wel nog serieuzer. Dat
zorgt ervoor dat iedereen het eigenlijk
serieus neemt.
Dat zorgt ervoor dat iedereen het
eigenlijk serieus neemt.
: ik denk uiteindelijk dat iedereen gewoon
heel egoistisch is als er voor mij niks aan
hangt. Dan stop ik er minder energie in.
ik denk uiteindelijk dat iedereen gewoon
heel egoistisch is als er voor mij niks aan
hangt. Dan stop ik er minder energie in.

als er gewoon iets van consequentie aan
zit dan doe je toch iets meer je best dan
anders. Stel er zit voor jou niks aan maar
het telt wel mee voor het cijfer van die
ander, dan zou je al sneller je best doen
dan wanneer er helemaal niks aan vast
zit.
als ik er veel werk in steek en dan ga ik
er vanuit dat het dan ook van hogere
kwaliteit is, dan ga ik waarschijnlijk ook
gewoon die maatstaf gewoon gebruiken
als venster waardoor ik kijk naar
andermans werk
. En niet dat alles wat niet hetzelfde is als
dat van mij ga bekritisteren, maar wel
dat ik zoiets heb van oh volgens mij kan
je hier nog theorie abc aanhalen. Of: heb
je hier al over nagedacht… meer op die
manier.
zeker als je weet dat zij er ook veel
energie in hebben gestoken. Als je het al
weet dan ben je best bereid er ook veel
energie in te steken. In de feedback die
je geeft.
ik denk dat het ook afhangt van hoe
serieus dat jij denkt dat de andere de
opdracht heeft gemaakt. Als je ziet dat er
niet veel tijd in zit ga ik ook minder
moeite doen maar stel iemand heeft echt
zn best gedaan ben je ook gemotiveerd
om diegene daarin verder te helpen
ik vind het persoonlijk echt arelaxed om
eerlijk te zijn.
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, ik vind het fijn om iemand anders
daarover te laten oordelen want meestal
weet ik het wel zelf maar ik vind het ook
moeilijk om dat openbaar te brengen
van: ik vind dat ik dit goed heb gedaan.
Ik hoor het liever van anderen.
Je kan het makkelijker van jezelf zeggen
denk ik dat je iets niet goed hebt gedaan
dan dat je iets wel goed hebt gedaan.
Bij de een zou ik het heel awkward
gevonden hebben en bij de ander denk ik
dat ik bijna mijn eigen ruiten ingooi als ik
zeg ja hier had ik het wel iets beter
kunnen doen.
en bij de ander denk ik dat ik bijna mijn
eigen ruiten ingooi als ik zeg ja hier had
ik het wel iets beter kunnen doen
Maar zeker bij mijn stage was de helft
van het rapport dat het erover moest
gaan hoe jij reflecteert op je proces en
dan was het juist heel erg geprezen als je
zei van dit kan de volgende keer beter.
Dus daar was het juist helemaal oke om
dat te doen.
Dus het is maar net een beetje of het
van te voren wordt aangegeven wat men
verwacht en wat men op prijs stelt in zo’n
reflectie.
dat mensen er wel energie in hebben
gestoken en dat je er dan meer waarde in
hecht.
ik zou nooit willen zien dat een
beoordeling van een andere student op
mijn inhoudelijke werk invloed heeft op
mijn cijfer.
, geef dan de mensen die daar zitten het
idee dat het er echt toe doet en dat het
niet alleen maar voor de vorm is ofzo.
Dat heb ik heel vaak, het zit er gewoon
bij omdat het moet maar het boeit
helemaal niks. Dat heeft misschiein mijn
beeld ook wel een beetje scheef
getrokken maar als jij het idee hebt dat
het echt nuttig is dan is het een ander
verhaal
eigenlijk zou je het in elke meeting ook
wel kunnen doen. Iedereen een tip en top
geven in een paar seconde
op meerdere momenten peer review doen
geen anonimitei
mogelijkheid tot toelichting/doscussie
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niet dat je nog je pdfje moet opsturen
naar een docent en dat het dan ook al
een week na de laatste deadline is
Het liefst niet alleen 1x achteraf
ik vind het altijd wel lastig om echt te
vertrouwen op iedereen die maar
feedback geeft. De een geeft heel erg
gericht en ook inhoudelijk feedback en de
ander best wel oppervlakkig.
ik doe er ook heel vaak niks mee
eigenlijk. Puur omdat ik denk van ja
misschien weet ik het wel beter dan zij
dat doen en misschien hebben ze er wel
over nagedacht maar dan wil ik niet dat
hele stuk gaan veranderen op basis van
hun feedback terwijl de tutor er niet naar
gekeken heeft.
als iemand geen kennis heeft en je moet
allemaal wat zeggen over iets anders heb
ik vaak het gevoel dat het wordt
afgeraffeld en er maar wat wordt gedaan.
Maar als het gewoon alleen maar het
geschreven werk beoordelen is heb ik het
idee dat het vaak wordt afgeraffeld. En
dat het dan niet heel bruikbare feedback
oplevert
vooral bij individuele PA sessies dat juist
de discussie waarom je bijvoorbeeld een
bepaalde theorie erbij had dat dat vooral
de meerwaarde heeft. Maar dat alleen de
zinsopbouw of grammatica minder nuttig
is denk ik.
waarom heeft het voor jou dan
meerwaarde als je elkaar kent, denk
je? 5: ik weet niet of het precies meer
waarde heeft voor de kwaliteit van de
review maar wel voor dingen als sociale
wenselijkheid en dat soort dingen.
ik denk als je weet wie iets heeft
beoordeeld dan kan je vaak wel van te
voren inschatten of je daar wat aan gaat
hebben of niet
In de helft maakt het niet uit maar je
hebt wel een bepaald aantal mensen
waarbij je weet vooraf dat je er niet heel
veel gaat hebben. Maar je hebt ook een
aantal mensen waarvan je weet oke die
heb ik heel hoog zitten dus die zal hier
waarschijnlijk wel iets van weten.
Want ik denk zelf dat, zeker in in
individuele PA’s dat discussiëren heel veel
meerwaarde heeft
Want ik denk zelf dat, zeker in in
individuele PA’s dat discussiëren heel veel
meerwaarde heeft. En zeker als je elkaar

ASSESSMENT
AFTERWARDS: assessment
afterwards - negative
RECURRENT PA's: positive
EXPERTISE: lack of trust others
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al kent dan maakt dat het wel
makkelijker
heel veel medestudenten vinden het ook
lastig om te weten wat er goed is

EXPERTISE: Lack of
expertise - peers

467 - 467

Dus als zij dan een assessment moeten
geven is het soms wel afgeraffeld of best
wel oppervlakkig, dat je er niet zo heel
veel aan hebt.
stel je voor dat er echt een cijfer aan
hangt of iets, of iets serieus, dan ga je
iemand anders omdat je hem kent
misschien ook wel heel snel matsen of
dingen door de vingers zien.
als de kwaliteit heel laag is en je moet
ergens feedback op gaan geven, kan het
soms bij vrienden heel lastig zijn om heel
kritisch te gaan zijn.
ik denk dat het vooral inhoudelijk moet
zijn en niet heel veel van een beoordeling
af te laten hangen.
als er grote afhankelijkheid van cijfer is
dan snap ik ook wel het probleem want je
wil iemand liever meetrekken

MOTIVATION: Lack of
motivation - others

471 - 471

BIAS: friendship
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

474 - 474

BIAS: friendship

475 - 475

STRUCTURAL FACTORS:
providing grades - negative

477 - 477

BIAS: Socially desirable
behaviour
MOTIVATION: motivation concurrentie
ANONYMITY: Anonymous negative
COMFORT AND PSSAFETY:
interpersonal relationships

476 - 476

Met vrienden kan je gewoon beter
discussies houden.
als er grote afhankelijkheid van cijfer is
dan snap ik ook wel het probleem want je
wil iemand liever meetrekken.
Meestal moet je ook gaan reviewen dus
je weet wat de kwaliteit van zijn stuk was
en dan kan je op basis daarvoor zijn
beoordeling gaan inschatten. Voor hoe
serieus je dat moet gaan nemen.
je kan de schrijfstijl van mensen
misschien herkennen. Dat soort dingen.
ik denk als je echt voor PA wil gaan dat
je dan wel een inhoudelijke discussie op
gang wil zetten. En niet alleen elkaar wil
beoordelen maar ook echt wil verder
helpen.
ik denk als je echt voor PA wil gaan dat je
dan wel een inhoudelijke discussie op
gang wil zetten. En niet alleen elkaar wil
beoordelen maar ook echt wil verder
helpen. En ik denk dat anoniem
beoordelen zich daar niet echt voor leent.
nou dat als je uiteindelijk iemand een
vraag wil stellen van waarom denk je dat
dit juist niet goed is
ik denk in mijn persoonlijke ervaring dat
het in Nederlandse studenten dat het niet
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concurrentie
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speelt, en bij internationale studenten
heel erg.
ik heb wel concreet een keer
meegemaakt van bepaalde internationale
studenten die een systeem gewend zijn
waar bijvoorbeeld ook cijfers worden
gegeven waarbij de beste een 10 krijgt
en daarna de slechtste een 1 krijgt, en
dat verdelen we evenredig. En ja die
doen echt alles eraan om zo veel mogelijk
gaten te schieten in iets en zo min
mogelijk zelf daar heel heftig op gaan. En
dat maakt discussie vaan gewoon niet
zinvol. Maar de Nederlandse cultuur is
wel anders en willen we elkaar ook meer
omhoogtrekken. Dat is mijn ervaring
Maar de Nederlandse cultuur is wel
anders en willen we elkaar ook meer
omhoogtrekken.
ja hoe meer je beoordelingen van peer
reviews af laat hangen hoe meer dat ook
een rol kan gaan spelen.
maar we hebben wel dat je via een
programma twee posters met elkaar
moet vergelijken en dan op de beste
klikken. En dan komt er uiteindelijk een
hele ranking uit en ik denk dat zoiets
opzich wel concurrentie meer zou kunnen
stimuleren omdat je echt uiteindelijk zo’n
ranking ziet
het zou kunnen zijn dat je dan naar zijn
of haar werk ook met een hele slechte
blik gaat kijken en heel kritisch gaat zijn,
en extra dingen probeert eruit te vissen
die eigenlijk heel klein zijn
Heb ik nog niet echt gehad eigenlijk.
ik had een keer bij een project iemand
een slechte beoordeling gegeven, en
daarna wel een goed cijfer gehaald en
daarna had hij mij bij de eindbeoordeling
een slecht cijfer gegeven. En later had hij
wel toegegeven dat dat puur was omdat
ik hem een slecht cijfer gaf. Dat hij niet
naar de inhoud keek wat ik had
geschreven maar dat hij mij niet meer
mocht kort gezegd.
in de meeste gevallen hoor je niet wat
iemands beoordeling is voordat je het zelf
ook hebt gedaan. Ik denk niet dat ik ooit
zelf feedback heb gekregen en dan
daarna nog zelf moest beoordelen.

concurrentie
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STRUCTURAL FACTORS:
ordinal scaling

493 - 493

RECURRENT PA's: more
critical
RECURRENT PA's: negative
RECURRENT PA's:
reciprocity
RECURRENT PA's:
retaliation
RECURRENT PA's:
retaliation
concurrentie
RECURRENT PA's:
retaliation

505 - 505

STRUCTURAL FACTORS:
simultaneous assessment

510 - 510

497 - 497

507 - 507
509 - 509

111

Volgens mij was dat allemaal
tegelijkertijd insturen

als jij zo kritisch naar mij bent dan ben
je misschien ook wel iets kritischer naar
die ander ook

Stel je moet nakijken en je hebt helemaal
geen kennis van het onderwerp dan heb
je misschien wat minder inbreng in wat
voor andere wetenschappelijke artikelen
ze kunnen gebruiken om verder te gaan
of andere theorieen. Dus ik denk dat je
wel moet kijken als je echt goede peer
review wil geven dat je dan mensen wel
koppelt aan elkaar die een beetje in
hetzelfde onderwerp zitten
Dus ik denk dat je wel moet kijken als je
echt goede peer review wil geven dat je
dan mensen wel koppelt aan elkaar die
een beetje in hetzelfde onderwerp zitten.
Want anders als ik er niks vanaf weet ga
ik er ook minder moeite voor deon want
ja ik kan wel drie uur lang allemaal
stukken uit gaan zoeken maar daar heb
ik ook geen zin in
volgens mij is het tijdens het vak vaak
lastig, maar na het vak is het juist heel
waardevol als ik ook meer bekend ben
met de stof en dan kan ik er ook beter
kritisch naar kijken en bij helpen. Dat
vind ik vaak waardevoller als ik iets aan
het lezen ben waar ik zelf ook net mee
bezig ben.
stel je hebt een scriptie ofzo die iemand
doorleest en het doel is dat het
geschreven is voor mesnen die niet per
se in het vakgebied zitten dan kan dat
ook wel handig zijn. Dan gebruik ik mijn
gebrek aan kennis om tegen een persoon
te zeggen: jij zit er heel erg in en ik niet.
Dus ik snap niet wat je hier schrijft
Maar over het algemeen ja stel je weet
niet wat het is dan wordt jouw feedback
die je geeft ook wat oppervlakkiger en
dan heb je er ook minder aan.
als je iemand kent en bijvoorbeeld niet
mag, omdat hij bijvoorbeeld een eerdere
keer een beoordeling heeft gegeven dan
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moet je zelf wel integer zijn om dat te
kunnen scheiden
stel je hebt een scriptie ofzo die iemand
doorleest en het doel is dat het
geschreven is voor mesnen die niet per
se in het vakgebied zitten dan kan dat
ook wel handig zijn. Dan gebruik ik mijn
gebrek aan kennis om tegen een persoon
te zeggen: jij zit er heel erg in en ik niet.
Dus ik snap niet wat je hier schrijft.
Ik denk omdat ik een gemotiveerde
student ben in at opzicht in de meeste
vakgebieden. En er wel serieus genoeg in
sta en dat ik dingen wel serieus neem,
denk ik van mezelf.
: ja dat ik ook wel verwacht en hoop dat
degene die het dan bij mij doet dat ook
heeft. Ja en je bent natuurlijk niet voor
niets student op hbo of universiteit dus
iedereen kan dat wel lijkt mij.
Ik denk dat dat gewoon onderdeel is van
je werk om het maar zo te zeggen, als
komend wetenschappelijk professional
als je het op papier zet is het gewoon
meteen heel streng hoe het overkomt.
Maar als je het gewoon zegt van ja, het
komt hierdoor dat vind ik veel fijner
feedback geven.
ik vind juist zelf op papier vaak
makkelijker. Dat je gewoon alles kan
annoteren en erbij kan zetten, en daarna
eventueel wel in gesprek gaan met die
mensen. Dat misschien weer werl. Maar
ik heb juist het idee als je het op papier
zet voelt het juist ongeremder omdat je
dan een lijst geeft en dan hoef je er nog
niet per se waarde aan te hechten.
ik denk dat ik het ook wel fijner vind om
op papier te doen. Dan kun je zelf rustig
kijken wat je er van vindt en dat
structureren op welke manier je dat wil
overbrengen naar de ander.
: ik vind juist zelf op papier vaak
makkelijker. Dat je gewoon alles kan
annoteren en erbij kan zetten, en daarna
eventueel wel in gesprek gaan met die
mensen. Dat misschien weer werl. Maar
ik heb juist het idee als je het op papier
zet voelt het juist ongeremder omdat je
dan een lijst geeft en dan hoef je er nog
niet per se waarde aan te hechten.
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ik denk dat ik het ook wel fijner vind om
op papier te doen. Dan kun je zelf rustig
kijken wat je er van vindt en dat
structureren op welke manier je dat wil
overbrengen naar de ander.
ik denk sowieso dat een combinatie
ervan ook wel beter zou zijn. Dat je eerst
het papier hebt, dat beoordeelt en dan
met elkaar erover in gesprek gaat. Aan
de ene kant ga je ook beter nadenken
over je eigen kritiek. Als je er over
nadenkt van waarom vind je dit gewoon
slecht dat kan echt niet.
Als je het alleen op papier doet kun je
natuurlijk alles neerzetten en als het geen
consequentie heeft door er later over te
praten wordt het ook een andere manier
van iets beoordelen denk ik.
Want als je het op papier zet is het
gewoon meteen heel streng hoe het
overkomt.
denk dat het wel goed is. Dan heb je het
gevoel dat iemand met je mee kijkt op
jouw feedback voor iemand anders en
dan heb je toch wel een soortvan druk
van buitenaf en doe je het misschien wat
serieuzer en besteed je er iets meer tijd
aan.
het kan denk ik ook als veiligheidsnet
fungeren zegmaar.
dan moest je op een rubric allerlei
dingen invullen, en afhankelijk wat je dan
aangaf, als het onvoldoende was moest je
in minimaal 100 woorden daar iets over
zeggen.. en de andere partij moest dan
daar weer op aangeven of je iets aan de
feedback had of niet. Dus er waren een
soort van drie fases in dat opzicht.
Volgens mij werd met die laatste fase niet
veel gedaan behalve als het een
onvoldoende was moest je in de volgende
opdracht er nog eentje extra doen
en de groei ziet kan je er beter
inhoudelijk op reageren
ik zou zeggen dat je dan wel biased bent
naar de kwaliteit van zijn eerste werk. Als
je al iets slechts zag dat je dan vanuit dat
oogpunt het volgende gaat bekijken.
Je probeert er altijd zo open mogeliljk in
te gaan maar hoe dat dan tegen die tijd
is.. bijvoorbeeld als je dan weer iets
vergelijkbaars ziet dan ga je misschien
iets meer op de slechtere dingen lette en
daar feedback op geven.
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531 - 531

DISCUSSION ABOUT FB:
discussion about feedback
preference

532 - 532

STRUCTURAL FACTORS:
assessment on paper harsh

534 - 534

STRUCTURAL FACTORS:
assessment on paper harsh
INCENTIVE: assessment for
feedback
INCENTIVE: lecturer
checking

526 - 526

INCENTIVE: lecturer
checking
INCENTIVE: assessment for
feedback

539 - 539

RECURRENT
RECURRENT
growth
RECURRENT
critical
RECURRENT

PA's: positive
PA's: seeing

547 - 547

PA's: more

548 - 548

537 - 537

540 - 540

PA's: negative

BIAS: recurrent moments
feedback

551 - 551

114

als laatste had hij mij slecht beoordeeld
en hij zat in een groep met vrienden, en
ik zat daar dan bij, en hij had zn vrienden
ook gezegd dat ze mij slecht moesten
beoordelen. En dat was wel vijandig zeg
maar
. Ik denk dat het alleen maar beter werd
op een gegeven moment. Dat je meer
durfde, opener werd en ook..

concurrentie
RECURRENT PA's:
retaliation
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COMFORT AND PSSAFETY:
psychological safety
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Hoeveel moeite je ergens in stopt laat
ook zien hoeveel verwachtingen je van
jezelf hebt voor dit bepaalde werk, en ik
denk dat het logisch is dat je die
verwachtingen dan ook voor anderen
hebt.
: als je ziet dat iemand niet tot op het
zelfde punt als jij probeert te komen als
jij er super veel moeite voor hebt gedaan,
als je zo streng bent voor jezelf om het
zo goed te laten worden dat je dan ook
diezelfde strengheid naar iemand anders
zou hebben.
als jij een goede beoordeling krijgt ben
je wel bereid om iemand anders ook een
goede beoordeling te geven.
als je het toch al druk hebt is het vaak
wel een van de eerste dingen die je
afraffelt.
Stel het is een eindopdracht en je moet
daarna ook nog even beoordelen maar er
kan daarna niks meer gewijzigd worden,
dan voelt het minder belangrijk dan
wanneer iemand ook nog iets gaat doen
met jouw feedback en ook echt kan
verbeteren en je iemand er mee omhoog
trekt.
Ik vind het altijd wel heel interessant om
te lezen hoe anderen over een bepaald
onderwerp denken en daarom vind ik het
juist leuk om mee te denken en feedback
te geven
wij moeten ook al wel redelijk snel
feedback geven, of te vaak. Dan moet je
al over een inleiding feedback geven en
dan denk ik ja, daar heb ik niet zo heel
veel aan toe te voegen
ik denk ook wat er daarna mee wordt
gedaan ook belangrijk is. Als er daarna
niks meer mee wordt gedaan heb ik er
zelf ook minder motivatie voor. Maar als
we daarna nog een moment hebben om
elkaars feedback te bespreken dan ga ik
er ook wel beter over nadenken en
moeite in stoppen.
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Als er uiteindelijk niks mee wordt gedaan
is het voor jou gewoon een beetje
weggegooide tijd.
Dat je even met die ander kan sparren en
van hem weer feedback krijgt. Dat is wel
waardevol.
Als er uiteindelijk niks mee wordt gedaan
is het voor jou gewoon een beetje
weggegooide tijd. En als hij er uiteindelijk
wel wat mee doet dan heb je iemand
ermee geholpen en dat is misschien voor
jezelf ook handig.
maar het was ook wel omdat het dan
zoveel verschillende onderwerpen zijn en
het zo relatief vaak is dat mensen het
niet meer serieus gaan nemen
het was ook echt binnen een bepaald
kader van onderwerpen met allemaal
dezelfde data. Dan ligt het ook dichter bij
jezelf en kan je je er ook beter in
verplaatsen.
als je zelf gaat beoordelen dan heb je
toch dat je waarschijnlijk iets hoger gaat
inzetten voor jezelf dan dat een ander
zou doen. Omdat je toch zelf dat stuk
geschreven hebt en dat niet voor niets
hebt gedaan.
: maar dan ga je dus jezelf altijd wel
sowieso een voldoende geven. Ook al is
je stuk misschien niet voldoende. Denk ik
dan
Ik denk dat tussentijds wel waardevol is
maar eindbeoordeling zou ik door een
docent laten doen.
ik denk als je die evaluatie tussentijds
doet en alleen voor jezelf dat het niet
heel veel toevoegt, omdat je meestal van
jezelf ook wel weet hoe je er in staat en
welke dingen goed gaan en wat nog
aandacht nodig heeft
: ik vind het denk ik lastig om jezelf te
beoordelen. Je zit er sowieso zelf al in en
weet wat er verbeterd moet worden,
waar je nog aan moet werken etc. en ik
denk als je weet wat goede punten van
jezelf dan is het goed.
het is misschien wel fijn om de kans te
hebben om nog contact op te nemen met
die persoon. Dan is een naam wel fijn
Dat je eerst op papier beoordeelt en
daarna kan sparren. Daarvoor is het wel
relaxt inderdaad. Dat je die combinatie
hebt van beide en nader kan toelichten
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waarom je iets hebt geschreven. Dan kun
je daarover samen in gesprek gaan en
daar over sparren.
als je daarna nog kan discussieren vanuit
het vak dan.. ja is het wel nuttig.
het voelt toch raar om werk dat nog niet
af is te delen met mensen die je niet kent
en je weet niet waar het gaat eindigen
Ik denk dat je ook wel mensen hebt die
jij beoordeelt en die totale troep
inleveren. Dat is demotiverend en als ze
dan niet bereikbaar zijn…
: ik zou het ook wel fijn vinden om de
mogelijkheid te hebben om naast je stuk
nog een toelichting te kunnen doen waar
je tevreden over bent, en waarover niet.
het zou iets vrijwilligs moeten zijn. Als
het verplicht is dan krijg je ook niet de
gemotiveerde mensen.
Ik vind het echt vreselijk om feedback
te geven achteraf en als iemand er niks
meer mee kan doen.
als je het doet, dan is het idee van
iemand die nog een keer over jouw
review heen kijkt wel een ding om de
review kwalitatief beter te laten zijn.
ik denk dat het geen goed idee is om de
eindbeoordeling van peer reviews af te
laten hangen. Meer om verbetering en
inhoudelijk.
het lijkt me fraudegevoelig, als je
iemand niet mag of kent enzo.

ik denk dat het hele idee van peer review
is om samen tot betere kwaliteit te
komen en dat zou tijdens het vak en
schrijven geïmplementeerd moeten
worden.
, studenten zijn ook niet gekwalificeerd
lijkt me om een eindbeoordeling te
geven. In ieder geval de meeste
studenten niet.
het maakt je ook wel afhankelijk van wie
jouw peer review doet. Ik denk dat dat
een situatie is die je wil voorkomen als
uni of hogeschool.
als je dat met heel veel mensen doet
krijg je wel een goed beeld denk ik
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Maar om dat met essays te doen… met
vormgeving wordt het natuurlijk wel
makkelijk.
je kon er ook een paar opmerkingen bij
zetten over dingen die je goed vond en
die je minder goed vond. Ik vond dat ook
wel fijn werken maar ik kan me ook wel
voorstellen dat als je helemaal onderaan
staat, dat het wel vervelend kan zijn dat
iedereen alles kan zien.
ik kan me ook wel voorstellen dat als je
helemaal onderaan staat, dat het wel
vervelend kan zijn dat iedereen alles kan
zien.

in zo’n soort ranking komt er misschien
ook weer een fraudegevoelig ding bij. als
je twee namen ziet van twee posters, en
als je denkt oh dat is een vriend van mij,
daar ga ik sowieso op stemmen… ja.. dat
moet je willen voorkomen denk ik.
ik denk wat je ook zou willen zien is dat
je wel wat handvatten krijgt van het vak,
van: dit moet je beoordelen en dit juist
niet
Ik heb ook wel eens een beoordeling
terug gehad waar ik op de engelse
manier van spellen had geschreven en
iemand had de Amerikaanse manier van
spellingcheck eroverheen gedaan. Toen
keek ik ernaar en was alles rood. Dat
soort dingen. Dat zou toch jammer zijn.
Ik zou niet veel aandacht besteden aan
spelling, grammatica etc. want dan kan je
inhoudelijk niet echt verder.
Ik ben nooit zo’n fan van een cijfer
geven aan iets omdat je dan al een
weging doet van verschillende factoren.
Ik ben meer fan om te kijken hoe zit het
met originaliteit, hoe zit het met
diepgang.. dat soort dingen. Daar kan je
vaak best goed een inschatting van
maken en wat er dan uit komt rollen is
dan niet aan mij.
. Ik ben meer fan om te kijken hoe zit het
met originaliteit, hoe zit het met
diepgang.. dat soort dingen. Daar kan je
vaak best goed een inschatting van
maken en wat er dan uit komt rollen is
dan niet aan mij.
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ik zou mezelf ook geen 9 geven en ook
geen 5. Misschien een 6. 6+. Maar ik
denk dat dat gewoon.. ja ik heb mezelf
nog nooit een cijfer gegeven eigenlijk,
nee.
Want bij de bachelor is iedereen gewoon
heel erg nog bezig met andere dingen..
nouja alles eigenlijk om het studeren
heen, en het studentenleven, waardoor je
gewoon vaak ziet denk ik dat mensen
gewoon hun eigen cijfers.. dat ze net hun
vakken willen halen en dat is dan goed
genoeg, en dan is iets extra’s doen waar
je zelf dan wat minder aan hebt, ondanks
dat ik wel denk dat je er wel iets aan
hebt, denk ik dat dat wel een grotere
bijna last.. dat is een beetje overdreven
maar een grotere drempel is
Of je weet dat je die mensen nog tegen
komt en dat je misschien nog bij andere
projecten samen moet werken of wel wil
werken, maar je hebt geen zin om ze dan
helemaal de grond in te boren.
Ik denk dat tussentijds wel waardevol is
maar eindbeoordeling zou ik door een
docent laten doen.
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9.4 Appendix 4: Transcripts
9.4.1 Focus group 1: Social studies
Datum: 20-04-2022
Doelgroep: Sociale studies
J; Laten we maar vast gewoon beginnen. Leuk dat jullie allemaal meedoen. Dit is dus de
eerste focusgroep die ik zelf ga houden voor mijn masterscriptie. Ik zie ook twee
studiegenoten, maar ik doe ACP in Utrecht. Mijn scriptie gaat over hoe je PA het beste
kunt inrichten in online vakken. PA is een Engelse term, maar hier heb je niet echt een
Nederlandse term voor. Het is eigenlijk: als je binnen een vak studenten elkaar laat
beoordelen i.p.v. een docent. Dat kan op verschillende manieren zijn zoals een
eindbeoordeling, feedback geven op punten die vooraf vastgesteld zijn of niet, in ieder
geval dat kan op verschillende manieren zijn. Het gaat ongeveer een uurtje duren, ik
maak geluidsopnames, geen video-opnames dus je beeld wordt niet opgenomen en het
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doel is dus inzichten krijgen hoe een vak het best kan worden ingericht met PA want ik
doe het ook voor een bedrijf en zij willen een vak gaan ontwerpen. Je mag altijd vragen
stellen, op elkaar reageren en mij onderbreken. Er zijn geen goede of foute antwoorden,
ik ben gewoon heel benieuwd naar jullie ervaringen en meningen. Hebben jullie nog
vragen voordat we beginnen? Ik zou zeggen, laat ook vooral je microfoon gewoon aan
staan want dan is het makkelijker om gewoon een reactie te geven.
Ik wil in ieder geval eerst bij iedereen even langs gaan en vragen: hebben jullie ervaring
met PA en hoe was dit ingericht? Ik weet niet of er iemand wil beginnen?
6: Ja hoor. Ik vond dat altijd een beetje vreemd ingericht aangezien je dan een opdracht
moest maken bijvoorbeeld en dan werd je beoordeeld door je medestudenten. Nou die
hebben natuurlijk helemáal geen idee over jouw onderwerp en weten zij veel wat ze
moeten zeggen. Dus ik vond het altijd een beetje raar als we zo’n opdracht kregen die
werd nagekeken door je peer-reviewers. En zeker als je het dan zelf moest doen dan
denk je van Ja: het maakt me helemaal niet zoveel uit wat diegene heeft opgeschreven
en dan ga je maar rare opmerkingen maken of op de spelling letten, zulke dingen ga je
dan doen. Want ja, dan heb je er eigenlijk zelf zo weinig verstand van dat je dat dan
voor mijn gevoel een goede manier is om het te doen.
J: En moest je dat dan online doen, die opmerkingen?
6: Ja. Opmerkingen bij zo’n Word document weet je wel dat je dingen verbetert in het
rood
J: Oké, en was het anoniem of konden mensen wel zien wie de opmerkingen hadden
gezet?
6: Ik heb het volgens mij allebei wel eens gehad maar het is inderdaad al helemaal raar
als je eigen naam er bij komt te staan. Zeker als je je studiegenoten een beetje kent dan
ga je niet zeggen ‘Jezus, wat schrijf jij slecht of dit zou ik helemaal anders zeggen’.
J: oké, dankjewel. Trouwens, 3, bedankt dat je er ook bent zo last minute (kleine
introductie). De vraag was of je ervaring hebt met PA, dus het beoordelen van
medestudenten binnen een vak i.p.v.. dat dat door een docent wordt gedaan, en hoe
jouw ervaring hier mee was. Misschien wil jij ook direct een antwoord geven?
3: Ja kan wel. Ik had laatst een vak en dan moest je elkaar ook beoordelen op hoe goed
je was end at werd uiteindelijk dan ook meegenomen in het uiteindelijke cijfer. Wat je
wel heel erg zag: je moest het twee keer doen. 1 keer halverwege en dat telde niet mee,
en een keer aan het einde en dat telde wel mee. Je merkte wel dat iedereen minimaal
een 7 of hoger gaf om een beetje aardig te doen. Dus je gaat elkaar niet lager geven dan
goed, maar wel kleine verschillen maar de verschillen waren uiteindelijk allemaal zo
miniem van je hebt het wel beter aangepakt dan die maar dat had geen verschil in cijfer
uiteindelijk. Maar ik vond het wel interessant om t doen en ook wat van anderen terug te
krijgen.
J; wat vond je dan interessant om te doen?
3: het was echt op groepswerk. Op jou als persoon hoe je samenwerkte dus daar leer je
wel andere dingen van als je dat hoort van je groepsgenoten i.p.v. van je docent. Het
gaat niet alleen maar over je werk maar ook je werkwijze. Dat vond ik wel interessant.
J; en nog een vraagje: hoe werd dat dan meegenomen in het cijfer? Was het direct het
eindcijfer of keek de docent gewoon naar de feedback?
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3: ja het werd uiteindelijk als 5 of 10% meegenomen dus gewoon heel weinig.
J; oké, dankjewel. 2, wil jij er iets over zeggen? Heb je er ervaring mee en hoe was dat
ingericht?
2; ja ik kan me opzich wel vinden in wat 6 ook al zei. Dat ik vaak, áls… ik heb het niet
vaak moeten doen maar op de momenten dat ik het moest doen ging het heel vaak
inderdaad.. nouja dat ik gewoon dacht van of als ik het zelf moest geven van ik weet
eigenlijk helemaal niet.. ik weet er zelf niet genoeg van om iemand anders van feedback
te voorzien maar inderdaad ook dat je soms dacht bij mensen van, ja… jullie hebben ook
geen idee wat jullie mij voor feedback geven en tegelijkertijd denk ik ook wat 3 zei; dat
mensen wel een beetje sociale antwoorden gingen geven op het moment dat het
meegeteld werd. Maar het was wel verschillend want ik heb ook wel meegemaakt dat het
meer ging over een voortgang en of dat iemand tussentijds gewoon een artikel van je
ging lezen en dat vond ik dan opzich nog wel oké want dan krijg je gewoon feedback en
uiteindelijk of je iets met die feedback doet of niet dat maakt dan verder niet heel veel
uit. Maar als er echt een punt achter zit dan merkte je wel dat medestudenten best wel
makkelijk zijn daarmee.
J; Oké, dankjewel. En was dat bij jou ook online, of hoe was dat bij jou ingericht?
2; nee dat was wel fysiek.. nah trouwens dat was misschien niet waar. Ik heb het online
gehad maar ook fysiek.
J; oké, en 1 heb jij daar ervaring mee?
1: ik heb wel vaak gehad dat ik dat moest doen maar ik was er best wel vaak een beetje
laks in want ik dacht van ja ik wil er snel vanaf zijn. En dan wist je niet waar diegene het
precies over had en wat er precies fout was en dan ga je een beetje op die dingen van ja
ik zou dit beter doen maarja daar heeft diegene ook niet zoveel aan. Dus ik vind het
altijd een beetje onzin om dat te doen.
J; oké, en waarom was je er dan laks in?
1: ja die persoon doet er waarschijnlijk toch heel weinig mee en denkt ook van ja, zij
weet er toch niks vanaf. Dus ik dacht van ja, dan hoeft het ook niet heel goed te zijn.
J: oke, en was dat online of face to face?
1: vaak wel online alsin elke opmerking erbij zetten.
J: oké, dankjewel. En 4?
4: Ik heb nog nooit gehad dat ik iemand moest beoordelen en dat dat een cijfer werd,
maar ik heb wel een keertje feedback moeten geven. En dat was volgens mij in het
tweede studiejaar heb ik dat een keer gehad en verder hebben we daar nooit iets mee
gedaan.
J; oké. En die feedback was dat dan tussentijds of aan het einde?
4: het ging over het schrijven van een onderzoeksvoorstel volgens mij dus het was dan
tussendoor dat je ging kijken of je een beetje op de goede weg was en geen
eindbeoordeling.
6: maar dat is ook precies, zeker voor zo’n onderzoeksverslag. Dat je vordering wordt
bepaald door een medestudent die er nóg minder verstand van heeft, dat is gewoon zo
raar.
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4: ja dat was bij ons dus ook, dan wist niemand wat ie aan het doen was dus het was
een beetje gissen.
6: moet je iets van iemand ánders gaan beoordelen nou ja.. ik vond het eigenlijk altijd zo
kut hoe dat beoordelen van anderen en dat peer review is. Jezus. Maarja, ga door.
J: en had iedereen dan een ander onderwerp bij jou?
4: nee, iedereen had een volledig ander onderwerp dus iedereen ging er blanco in en je
moest maar kijken of je eruit kwam
J: en 5?
5: ik kan het van een vak nog wel goed herinneren. Dat was volgens mij ook omdat het
door corona was, maar dat was voor een schrijfvak. En eigenlijk stond dat hele vak
alleen maar in het teken van het schrijven van je essay en dan had je denk ik drie keer
gedurende dat blok had je dat je online feedback aan elkaar moest geven, volgens mij
heet dat feedbackfruits, ik weet niet of jullie dat kennen dat is dus wel een online
omgeving maar daar moest je dan eerst bijvoorbeeld al je introductie, en daarna ook je
middenstuk erbij en de laatste keer was het je hele essay wat je van elkaar moest
beoordelen. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het.. je merkt wel dat inderdaad sommige
mensen zich er misschien een beetje makkelijk vanaf maken maar daar was het zo dat jij
zelf een cijfer kreeg voor de feedback die je had gegeven. Dus een docent bekeek al de
feedback die je had gegeven en dan mocht zowel de andere student aan wie je het had
gegeven zeggen ik vond dit wel of geen waardevolle feedback. Geloof ik op vier punten
moest je dat dan beoordelen. En die gaf jou dan een cijfer voor die feedback, en dan
ging die docent dat ook nog checken van ja, is dat wel een beetje eerlijk gebeurd, klopt
het met hoe ze die feedback hebben gegeven. En dat telde dan geloof ik ook wel voor
10% ofzo mee en ik had wel het idee dat dat net een drempeltje was voor de mensen om
het toch goed te doen.
J; oké, en hoe vond je dat zelf, dat jij ook beoordeeld en dat de docent er naar keek?
5: ik vond dat er vaak wel goede dingen in zaten en ik vond het juist ook wel interessant,
maar dat is denk ik omdat het vak zich er goed voor leende. Je moest alleen maar een
essay schrijven. Dus bij wijze van, als iemand alleen maar een spelfoutje voor je had
gevonden dan was dat toch al wel weer iets wat je kon verbeteren en zo kon je wel elke
keer je essay als het ware beter maken. We kregen dan ook wel colleges over de stof
waar je feedback over moest geven dus in principe kon iedereen wel een beetje weten
waar het over ging als het ware.
J; oké, dankjewel. Dan wil ik nu verder gaan met allemaal het idee dat het gaat over het
beoordelen van een individuele opdracht of toets, een essay of dit kan eigenlijk in alle
vormen zijn, maar niet in groepswerk. Dat is gewoon voor de rest van de drie kwartier
die we nog hebben. Dan wil ik graag van jullie weten, wat vind je ervan om door anderen
beoordeeld te worden, nouja dat is net ook al een beetje naar boven gekomen.. en dan
vooral op het gebied van: of jouw naam zichtbaar is of niet, en of jij weet wie jij
beoordeelt of niet. Dus dat kunnen vrienden zijn of onbekenden. Wie zou daar iets over
willen zeggen?
3: wij werden een keer toegewezen aan bepaalde mensen die jij feedback moest geven
en als je eenmaal vier jaar lang dezelfde studie doet dan herken je alle namen wel en
weet je wel wie wie is, en als je dan iemand feedback geeft en denkt van oh deze heeft
het heel goed gedaan, dan denk je wel meteen beter over die persoon en als iemand het
heel slecht doet dan denk ik oh daar hoef ik niet de volgende keer groepswerk mee te
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doen als ik zie hoe deze persoon individueel werkt. Dus dan heb ik al een beetje
beoordelingen in mijn hoofd onbewust en dat doen andere mensen natuurlijk ook over
jou.
J; denk je dat dat dan invloed heeft op de manier hoe jij beoordeelt?
3: ik denk het niet maar ik denk als je nou toegewezen wordt aan iemand die je echt
mag dan ga je wel iets positiever opbouwende feedback geven in plaats van alleen
kritische notities in zijn kant zeg maar. Dat denk ik wel. Dan formuleer je het iets netter
denk ik.
J; Oké, dankjewel.
5: ik denk dat ook wel. En ik denk als je misschien niet ziet voor wie het is dat je toch
wat sneller.. nouja onaardig wil ik het niet noemen maar dat je het wel iets anders gaat
formuleren.
J; oké
1: wel een beetje vriendjespolitiek denk ik. Want als ik een vriendin moest beoordelen
ging ik natuurlijk wel kritiekpunten maar ook hele positieve dingen zeggen en als ik
iemand had waarvan ik dacht ja die is niet heel leuk ofzo dan ga je niet alleen die
positieve dingen schrijven maar vaak ook juist de kritische dingen geven
5: maar de rol voor of het uiteindelijk mee telt in beoordeling, want uiteindelijk is het
toch. Tenminste ik weet niet hoe jullie dat hebben maar dan is het nooit echt het geval
dat die feedback echt je cijfer bepaalt ofzo toch? Er gaat altijd wel een docent overheen.
En peer feedback is wat je krijgt van je medestudenten om er wat mee te kunnen en
misschien ook om het werk van anderen te zien. Toch? We gaan er niet vanuit zegmaar
dat die feedback een soort van definitieve beoordeling is?
J: ja, heeft iemand dat ooit gehad dat je feedback ook direct een beoordeling was?
5: denk het niet toch.
6: vroeger bij spreekbeurten misschien maar verder niet.
J: oké. We gaan er nu ook al een beetje vanuit denk ik dat je dan wel weet wie het is, of
je diegene nou goed kent of niet. Maar hoe zou het nou zijn als het echt anoniem is dus
als iemand jou echt anoniem beoordeelt?
4: ik denk dat je je dan ook minder snel inhoudt. Dat je wat vaker, bot wil ik het niet
noemen, maar wat oprechter bent. En minder verbloemt.
J: oké. En hebben jullie het idee dat concurrentie onderling een rol speelt in het
beoordelen?
1: nou, ik had wel eens als ik dan… als ik iemand ging nakijken die het best wel heel
goed had gedaan en ik had zelf.. je moest inleveren wat je afhad, en sommige mensen
hadden het hele stuk al geschreven en dan moest je dat nakijken en dacht je.. kut ik heb
eigenlijk helemaal niks dus ik denk dat ik wel moet gaan schrijven nu. Ik voel wel altijd
een beetje concurrentie van ik moet nu wel aan de bak. Dus het werkt ook wel positief
soms van ohja nu ga ik even harder werken.
3: ja, daar ben ik het wel mee eens.
J: en hoe zit het met hoe streng je dan bent voor die persoon, onbewust misschien?
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1: ja misschien dan wel wat strenger omdat je dan denkt; je hebt al zo veel dus het kan
wel beter, of je hebt nog wel tijd dus je kan nog wel veel aanpassen of zoiets.
3: opzich is dat wel weer positief want daar heeft die persoon dan wel weer extra veel
aan.
J: en hebben jullie er (niet iedereen heeft er iets over gezegd, ik heb 6 er wel over
gehoord) maar hebben jullie er ook vertrouwen in dat een medestudent jou kan
beoordelen? Dat kan ook zijn met bijvoorbeeld hulpmiddelen d.m.v.. Een
beoordelingsformulier of iets dergelijks. Hoe comfortabel voelen jullie je daarbij?
3: verschilt denk ik. Ik heb ook wel eens feedback gehad waar ik het helemaal niet mee
eens was. En dan kies je gewoon selectief wat je wel gaat gebruiken en wat niet. Maar
dat wil je dan niet als beoordeling krijgen.
5: ik vind dat ook altijd wel jammer want tuurlijk het is nog feedback en je kan zelf nog
beslissen wat je er mee gaat doen, je kan zelf kiezen of je het wel of niet meeneemt
maar soms denk ik dan: iemand zegt iets over iets waar jij best wel een bewuste keuze
in hebt gemaakt of wel argumenten had waarom je iets zo hebt gedaan dan kan je dat
nooit met degene die jou feedback heeft gegeven even mee oppakken ofzo. Dan denk ik
van oh ik zou best wel even willen uitleggen waarom ik dat zo heb gedaan en misschien
heb ik daar dan wel een heel goed argument voor.
J: oké, en hoe zou je daar overheen kunnen komen dan, over dat probleem volgens jou?
5: nouja dan zou je eigenlijk je feedback sessie zo moeten hebben dat je gewoon met
elkaar bespreekt wat je.. dan kan je heen en weer gaan. Anders blijf je misschien ook
een beetje heen en weer aan het chatten. Maar om het dan inderdaad een keer zo in een
meeting of fysiek.. en dan heel kort maar wel gewoon even door te nemen.
J: heeft iemand daar nog een aanvulling op, of denkt ie daar anders over?
2: ik vond wat 5 zei opzich wel grappig want van de andere kant zou het natuurlijk ook
als iemand niet in de.. zegmaar als jij een bewuste keuze ergens over hebt gemaakt en
iemand geeft je daar dus feedback over, kan het voor jou wel dus ook weer een seintje
zijn van hey ik moet hier iets over in m’n stuk zeggen want iemand begrijpt niet dat ik
een bewuste keuze heb gemaakt dus op die manier zou het ook weer juist nuttig kunnen
zijn maar ik snap wel inderdaad dat het soms… soms heb je gewoon dat mensen je
beoordelen en dat je gewoon denkt van.. ja… je weet gewoon niet genoeg over het
onderwerp om hier echt iets over te kunnen zeggen en dat vind ik denk ik vooral gewoon
wat het lastig maakt en dat is denk ik heel erg afhankelijk van het vak of het type
beoordeling mogelijk is om het te doen voor PA.
J: Dankjewel. Verder nog iemand aanvullingen hierop?
3: misschien nog wat 2 net zei.. ik heb wel eens gehad van mensen binnen dezelfde
studie en mensen binnen een andere studie en dan merk ik wel dat ik het vaak niet eens
ben met mensen van een andere studie omdat die vaak heel anders hebben aangeleerd
om verslagen te beschrijven enzo. Dus daar moest ik nog even aan denken.
J: goed punt. Even kijken. En nu gaan we het even hebben over: wat vind jij er van om
zelf iemand anders te beoordelen. Heb je het idee dat je zelf iemand eerlijk kan
beoordelen of denk je dat je… denk dan ook vooral aan dat je een bepaalde richting hebt
waar je per ongeluk wat meer in beoordeelt of denk je dat je er zelf genoeg kennis van
hebt en wat zou je hier dan bij als hulpmiddelen willen gebruiken?
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6: wat was de vraag nou?
J: als je zelf iemand moet beoordelen..
6: ohja, op de manier hoe je dat doet. Ja dat ligt denk ik heel erg aan of het zo’n essay is
die iedereen moet maken en iedereen dezelfde opdracht heeft, of dat je echt een eigen
project van iemand moet beoordelen en dan kan je letterlijk alleen letten op structuur en
taalfouten en alinea’s enzo. Dat is letterlijk het enige waar ik dan eigenlijk op kan letten
i.p.v.. helemaal de onderwerpen helemaal de diepte in en opzoeken klopt dit wel. Dat is
eigenlijk gewoon niet te doen. Dus eigenlijk alleen maar van die gestructureerde fouten
als in ‘ik zou deze zin iets anders opschrijven’. Letterlijk verder dan dat kom ik gewoon
niet en daar heb ik ook geen zin in.
5: ja, dan is het niet echt inhoudelijk.
6: nee. Totaal niet.
J: en 2, wat wilde jij zeggen hierover?
2: nou ik heb echt 2 superkleine studies gedaan. Mijn bachelor was ongeveer 40 mensen
en mijn master was 30 mensen en daar vond ik ook wel dat je gewoon.. je kent iedereen
eigenlijk zo goed dat je sowieso als het andere onderwerpen zijn kan je al niet echt
anoniem het doen want je weet gewoon letterlijk van iedereen ongeveer wat diegenes
onderwerp is… waardoor ik het dan zelf niet per se heel chill vond want ja het zijn wel
gewoon de mensen waarmee je dan vervolgens weer de rest van het jaar in de
schoolbanken zit en dat vond ik zelf gewoon nooit zo chill. En ik merkte wel als ik zelf
feedback moest geven dat het een beetje afhankelijk was van hoe goed diegene was
qua… ik had bijvoorbeeld drie mensen in mijn bachelor die altijd gewoon negens haalde
voor alles. En dan denk jij als jij degene bent die altijd zesjes haalt en dat prima vindt,
dan denk je wel van ja… moet ik jullie nu gaan beoordelen want ik kan jullie zegmaar..
ook wel een beetje afhankelijk van iemands niveau of ik het zelf prettig vind om te doen.
Want ik ben niet iemand die ja.. altijd super hoge cijfers haalt en dan dacht ik van ja.. op
jou heb ik gewoon niks kritisch te zeggen omdat ik zelf in m’n denkproces niet zo ver
überhaupt kom.
J; heeft iemand anders daar nog ervaringen mee, of een andere mening of wil iemand
het aanvullen?
1: ik ben het ook wel eens met 2. Want ik had dat ook een keer. Ik haal ook gewoon een
beetje gemiddelde cijfers en diegene [die ik moest beoordelen] was er dan letterlijk elke
dag mee bezig. En dan dacht ik van ja.. ik kan wel kritiek op je gaan geven maar je bent
er elke dag mee bezig en ik ben laat maar zeggen de dag van te voren begonnen dus ik
mag niet echt zoveel kritiek op jou hebben nu. Meer op die manier.
J: oké, begrijpelijk. En voelen jullie je bij het beoordelen van anderen comfortabel om te
zeggen wat je echt vindt? Of voelen jullie je geremd door bepaalde dingen? En wat zou
daar bij kunnen helpen?
3: ik denk dat het een beetje verandert, als je in je eerste jaar dan wat moet doen dat je
denkt hmm.. toch een beetje onzeker er in.. als je nu dan feedback moet geven op
structuur ofzo, ik heb nu zoveel verslagen geschreven dat ik het prima vind om te doen.
Ik denk ook dat andere mensen er iets aan hebben als je het alleen over van die
structuur dingen hebt. Dus nu wel maar aan het begin van m’n studie nog niet helemaal.
4: ik denk dat je ook steeds beter leert hoe je op een respectvolle manier om het maar
zo te zeggen kritiek moet geven. Dat het steeds beter wordt met de tijd.
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J: stel de beoordeling zou anoniem zijn. Zou dat dan voor jullie verschil maken?
4: eerst wel maar nu niet meer denk ik. In het begin toen ik net begon met studeren
denk ik misschien wel maar nu denk ik dat ik wel iedereen hetzelfde zou beoordelen op
dezelfde manier.
3: daar ben ik het mee eens.
1: ik denk dat ik nu comfortabeler zou zijn als ik anoniem zou moeten beoordelen, maar
dit is ook pas mijn eerste jaar dus ik denk dat dat dan nog wel verandert.
J: oké, goed om te weten. En stel je moet iemand beoordelen en je weet dat je zelf echt
super vel moeite in de stof hebt gestoken dus bijv. in je essay of geleerd voor een
tentamen, dat zou ook kunnen, zou dat invloed hebben op hoe jij iemand beoordeelt?
2: bij mij denk ik wel. Ik denk dat ik zou hebben als ik zie of weet dat iemand heel erg
zijn best gedaan heeft, kan ik me wel voorstellen dat, misschien niet eens bedoeld maar
dat het wel onbedoeld invloed heeft op dat je denkt van oh ja misschien niet super
maar.. ja. Je kan ook wel altijd weer iets een positieve draai geven en wat dat betreft.. ik
denk sowieso wel dat opbouwende feedback wel stukken beter is maar ik kan me wel
voorstellen dat het invloed zou hebben.
J: en als jij zelf er heel veel moeite in hebt gestopt, en dat jij ook diezelfde opdracht hebt
moeten maken? En als jij er dan zelf bijvoorbeeld best wel veel moeite mee had maar
het is je wel gelukt, hoe zou dat jouw manier van beoordelen beïnvloeden?
2: dat zou denk ik voor mij niet echt van invloed zijn omdat ik daarin dan wel gewoon
kan denken van ja.. de een steekt ergens meer of minder tijd in en ik heb nu gewoon
zegmaar die feedback geven doe ik niet voor mezelf. Dat doe ik dan voor iemand anders
en ik heb zelf ervoor gekozen om ergens veel of weinig tijd in te stoppen en het resultaat
wat dat dan heeft gegeven is dan ook .. maar ondanks dat het soms gewoon heel
frustrerend kan zijn dat je ergens heel veel tijd in stopt en het gevoel hebt dat je daar
niet genoeg voor terug krijgt. Dat zou voor mij meer bij mezelf blijven liggen dan dat ik
daar iets mee zou doen als ik dan feedback ofzo zou geven.
3: ik denk dat het bij mij opzich wel invloed heeft. Als je dan een onderwerp bijvoorbeeld
heel moeilijk vindt en je gaat er heel lang over nadenken en uiteindelijk heb je een soort
oplossing bedacht en dan lees je het verslag van iemand anders en denk je ‘oooh’.. zo
kan het ook alleen dan zit ik zo erg in mijn eigen denkwijze te denken dat ik niet zo goed
die andere versie snap en dan kan je ook minder goed die ander feedback geven want
het is gewoon.. ja…
2: ja dat is lastig.
5: en waarschijnlijk sowieso als je moeite had met de opdracht en inderdaad het
begrijpen ervan bij jezelf al, is het natuurlijk sowieso moeilijker om iemand anders werk
daarop te beoordelen maar dan kom je weer een beetje op dat structurele dat je
misschien gewoon niet genoeg weet. Dat jij het dan niet hebt gesnapt en iemand anders
wel. Maar voor de specifieke opdracht is het dan best wel lastig om iemand anders te
beoordelen. En het kan misschien wel een beetje frustrerend zijn als het jezelf zoveel
moeite heeft gekost.
1: ik heb denk ik ook als ik er heel veel moeite in heb gestopt en ik zie iemand anders
die er heel weinig moeite in heeft gestopt en een heel goed stuk heeft geschreven ga ik
denk ik wel de kritiekpunten eruit halen. En dan ga ik niet heel positief zijn want dan
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denk ik ja.. ik heb er zoveel werk in gestopt en jij bijna niet. Dat van jou is hartstikke
goed en dan word ik een beetje onzeker.
J; heeft iemand anders daar nog aanvullingen op? Daar juist mee eens of juist niet?
6: wat vind jij ervan?
J: neeee ik ga vandaag even niet mijn mening geven.
6: oh, oké.
J; oké, dan gaan we verder. Stel, je moet iemand vaker/meerdere keren beoordelen.
Heeft dat denken jullie invloed op de manier hoe je beoordeelt? Bij sommige vakken
moet je bijvoorbeeld iemand maar een keer een beoordeling geven en dan ben je klaar,
bijvoorbeeld aan het einde, maar stel je bent door het proces heen elkaar telkens aan
het beoordelen..
6: ik denk dat dat ligt aan de.. als je de eerste keer hebt beoordeeld en dan krijg je het
de tweede keer en dan moet je even kijken of diegene jouw feedback heeft verwerkt. Als
ie het er helemaal niet mee eens is ofzo of je ziet: je hebt nog steeds hier niks aan
veranderd. Dan zou ik wel denken ja. Als je het hier niet mee eens bent wat heeft het
dan voor zin om nog heel veel feedback hierover te geven. Ik denk dat het wel invloed
heeft als je iemand veel vaker feedback geeft. Als je ziet dat ie er heel veel mee doet dat
is wel chill. Dan denk je wel van waar ik nu mijn tijd aan besteed dat heeft wel zin. In
plaats van dat ie er niks mee doet denk ik.
2: ik kan me wel ook voorstellen dat als je eenmaal een beetje met een persoon in zo’n
proces zit en dus ziet wat iemand bijvoorbeeld na twee weken op papier heeft staan, en
wat iemand na vier en acht weken op papier heeft staan, dan kan ik me wel voorstellen
dat je zelf wel in het proces ook een beetje van die ander meegaat en dat je dan beter
feedback kan geven op het proces van iemand en als je kan zien van oh dit zijn dingen
die dus aangepast zijn en veranderd zijn, dus dan kan je wel wat beter op een gegeven
moment gerichter feedback geven en wat meer op inhoud zitten als je dat zou willen.
3: in deze situatie geef je dan elkaar feedback of geef jij dan 1 persoon feedback.
J; hoe bedoel je, elkaar?
3: stel jij moet diegene feedback geven maar die persoon moet jou ook feedback geven.
Want in dat geval.. ik doe heel erg m’n best om iemand feedback te geven en die andere
persoon heeft twee notities gegeven dan denk ik de volgende keer ook van nou.. dat ga
ik de volgende keer wel even wat minder uitgebreid doen.
J; ja op die manier bedoelde ik het ook, dat je wel met dezelfde persoon heen en weer
feedback geeft ja.
3: ik denk ook wel dat ik me dan een beetje laat leiden door wat de ander doet.
J: heeft verder nog iemand daar iets over?
5: ik ben het daar wel mee eens. En als je zelf goede feedback krijgt dan geef je het
waarschijnlijk ook beter terug.
J; en waarom?
5: het werkt twee kanten op denk ik. Omdat je denk ik dan toch een beetje, hoe zeg je
dat. Sociaal en aardig naar elkaar bent als iemand anders die moeite voor jou doet en je
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hebt er ook wat aan, dan denk ik, en ook misschien wel onbewust dat je ook jezelf wat
behulpzamer opstelt om die ander te helpen.
J: oké, 4 wil je daar nog iets over zeggen?
4: ik was het vooral eens met 2 ook. Hoe meer je met iemand.. of hoe vaker je van
iemand de feedback te zien krijgt, des te beter je er ook in zit en ik denk ook des te
gerichter je feedback kan geven omdat je ziet welke keuzes iemand maakt. Dus ik denk
wel dat het helpt.
J: en hoe zit het met jullie motivatie om iemand te beoordelen? Ik hoorde Tom aan het
begin al zeggen dat je er dan gewoon geen zin in hebt. Misschien kan je nog verder erop
in gaan waarom je er dan geen zin in hebt?
6: nou ja als je iets voor je studie doet dan denk je meer van; ik doe het alleen als het
echt moet of als het voor mijn cijfer is ofzo. En dan moet je iemand anders z’n ding gaan
beoordelen die je misschien helemaal niet kent. Ja ik heb daar gewoon nooit motivatie
voor om dan heel kritisch naar zo’n stuk te kijken. Het is natuurlijk wel goed en dat is
denk ik ook waarom docenten willen dat we dat doen. Omdat je dan kritisch leert
nadenken en goed naar een ander stuk kijkt i.p.v.. alleen naar je eigen. Maar op een of
andere manier ik heb het gewoon nooit daarmee gehad. Ik vind het gewoon een beetje..
dan geef je maar wat opmerkingen omdat je dan feedback hebt gegeven. En niet omdat
je letterlijk dat stuk wil verbeteren. Ik denk dat dat het verschil is.
3: ik denk dat ik dat heel erg had in mijn bachelor wat jij beschrijft [6], maar ik denk nu
gewoon dat bij de master iedereen wat beter zijn best doet voor mijn gevoel. En
iedereen schrijft ook beter. En als ik dan de tekst lees dan denk ik oh dit is best wel goed
en dan denk ik ook dat ik er oprecht wel wat van leer. En ik vind het nu dan ook
interessanter om feedback te geven aan iemand dan in het begin. Want ik kan nu wel
inzien wat je er aan hebt.
5: ik geloof er inderdaad ook wel in dat door naar andermans werk te kijken, dat je zelf
ook wel op ideeën komt en dat je zelf ook wel een idee krijgt over hoe andere mensen
(een beetje afhankelijk van of je allemaal een eigen project hebt) maar dat je daar ook
wel ideeën over krijgt en een beetje door hebt hoe je zelf zegmaar met de opdracht bezig
bent.
4: ja ik vind precies hetzelfde, hoewel je inhoud niet overeen komt kan je wel zien hoe
iemand het aanpakt qua schrijfstijl of gewoon opmaak of wat dan ook. Dus je kan toch
een beetje afkijken bij iemand.
1: ik had vooral aan het begin een paar keer feedback gekregen en dat sloeg echt
helemaal nergens op. Daardoor ben ik een beetje de motivatie verloren om goede
feedback te geven omdat ik elke keer gewoon slechte feedback terug krijg. Dus dan denk
ik van ja, laat maar zitten. En als ik het dan heel druk heb met andere dingen dan denk
ik van ja ik ga niet even uitgebreid allemaal feedback zitten geven. En dan wordt het een
beetje zo’n brabbeltje van ja… die persoon heeft er ook niet echt wat aan nu eigenlijk.
5: nog een aanvulling op motivatie; dat je misschien inderdaad het al een beetje aan het
uitstellen bent en een beetje in tijdnood komt, en dan denk je ook van oh shit nu moet ik
iemand anders feedback geven terwijl ik eigenlijk mijn eigen opdracht nog… dat je
eigenlijk die tijd daar misschien wel in zou willen steken en dat dat er dus ook een beetje
ten koste van gaat dat de feedback misschien wat meer afgeraffeld wordt. Dat je die tijd
misschien ook wel in je eigen opdracht kan steken of wil steken.
J; 2, wilde jij nog wat aanvullen toen jullie net tegelijk begonnen?
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2: ik wilde gewoon aangeven dat het wel echt een verschil is in motivatie in welke fase
van je studie je zit. Want bij de bachelor is iedereen gewoon heel erg nog bezig met
andere dingen.. nouja alles eigenlijk om het studeren heen, en het studentenleven,
waardoor je gewoon vaak ziet denk ik dat mensen gewoon hun eigen cijfers.. dat ze net
hun vakken willen halen en dat is dan goed genoeg, en dan is iets extra’s doen waar je
zelf dan wat minder aan hebt, ondanks dat ik wel denk dat je er wel iets aan hebt, denk
ik dat dat wel een grotere bijna last.. dat is een beetje overdreven maar een grotere
drempel is. Terwijl als je in je master zit denk ik dat je nog beter weet wat je zelf wil en
belangrijk vindt waardoor je wat meer intrinsieke motivatie hebt om studenten te helpen
en inderdaad dat je ziet wat je er zelf aan terug krijgt.
1: ik merk dat inderdaad nu ook want ik heb best wel een druk studentenleven
eromheen, en ik merk, een paar studiegenoten hebben alleen de studie en die doen er
echt heel veel voor. Dan merk ik bij hun ligt de motivatie om feedback te geven veel
hoger dan bijvoorbeeld bij mij als ik eerlijk ben.
6: als student doe je denk ik al een beetje het minimale. Alleen als het echt moet en als
je cijfer er vanaf hangt, dan denk je nou; eens even kijken waar de stof over gaat. En als
je dan zo’n opdracht als de feedback krijgt dan denk je echt, tenminste, daar heb je
gewoon geen zin in en motivatie voor.
3: ja, mee eens.
J; en hoe zou jullie motivatie dan kunnen verbeteren? Heb je daar een idee over?
2: ik denk opzich wat 5 net zei, dat dan een docent er ook nog naar kijkt en dat het ook
nog iets is waar jij dus iets uit haalt, dus een stuk van je cijfer ofzo, kan ik me wel
voorstellen dat het helpt want je weet dat je het in ieder geval goed moet doen om er
zelf ook nog iets positiefs uit te halen. Waarbij je dat misschien op een ander moment
misschien niet zo ziet, ondanks dat dat misschien wel zo is.
1: ik denk dat ik daar ook wel veel motivatie uit zou kunnen halen. Dat het echt meetelt
in jouw cijfer dat het dan wel echt zou kunnen helpen.
3: en dus hetzelfde, waar we het net over hadden, dat je elkaar meerdere keren
feedback moet geven want dan stop je er in wat je terug krijgt.
4: hangt ook van die andere persoon af denk ik, als die goede feedback geeft dan…
5: ja, als je aan een iemand vast zit en die geeft heel weinig, dan heb je net weer pech
en krijg je maar feedback van éen iemand en word je misschien een beetje benadeeld of
doe je het minder intensief in ieder geval, dat is natuurlijk weer een nadeel.
J: en 5, zoals jij net zei dat je wel feedback hebt gehad die ook wordt beoordeeld, ik wil
dan ook wel graag van jouzelf en van iedereen eigenlijk horen: hoe zou je dat vinden?
Zou dat helpen in jouw motivatie?
5: ja ik had toen dus ook wel echt het idee dat.. toen kreeg je ook wel 3 a 4 studenten
toegewezen dus moest je sowieso wel wat vaker en had je gewoon een bepaald tijdslot
om dat in te doen. Maar ik had toch wel het idee met misschien een paar uitzonderingen
dat mensen dat wel serieus deden, omdat het dus toch wel een beetje meetelde. En wat
ik zei, voor dat vak kreeg je ook wel.. er werd bij wijze van éen heel college besteed aan
hoe je goed feedback moest geven. En op die punten werd dus ook hoe jij die feedback
had gegeven wel echt beoordeeld. Dus je moest wel echt een bepaalde effort leveren om
dat te bereiken. Want ja, anders, je denkt denk ik ook wel weer oh het is een beetje
zonde als ik die 10-15% van m’n cijfer laag scoor alleen maar omdat ik slechte feedback
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heb gegeven want het is natuurlijk ook niet super moeilijk. Ik heb wel het idee dat dat
helpt, ik vond dat wel goed.
J; en hebben jullie ervaring met jezelf beoordelen, hebben jullie dat wel eens moeten
doen? Dat je jezelf moest beoordelen of feedback geven
4: een reflectie bedoel je?
J: ja dat kan ook, kan op allerlei manieren. Het kan ook dat je een cijfer moest geven
aan jezelf
4: ik weet niet of jullie daar ook wel eens een cursus ofzo over hebben gehad of een vak.
Want wij hebben echt een vak gehad wat bijna ging over zelfreflectie. In mijn studie was
het best wel een ding.
1: ik vind dat altijd een beetje.. je gaat jezelf toch een soort van omhoog prijzen want je
gaat nooit jezelf een onvoldoende geven. Dus toch altijd wel een tandje erbovenop dus
vond het niet heel eerlijk altijd.
2: ja ik heb dat ook wel eens moeten doen en ik snap wel wat 1 zegt, van de ene kant.
Want als er echt een punt ofzo vanaf gaat hangen dan ga je wel iets positiefs over jezelf
zeggen want je wil denk ik gewoon een vak halen. Maar wij hadden toen een keer dat we
volgens mij niet echt wisten waarvoor… we wisten wel waarvoor de feedback was die we
op onszelf gingen geven maar we wisten niet of het punt dat we opschreven gebruikt
ging worden. En in mijn jaar hadden best wel veel mensen zoiets van oké, ik ga ook niet
een te hoog punt geven want je wil wel dat het nog enigszins geloofwaardig is. En
uiteindelijk had de docent dan óf het punt gedaan dat je jezelf gegeven had of als hij of
zij dacht dat het hoger was, dan kreeg je een hoger punt. Maar dat, ja, was wel een
bijzondere ervaring….
J: en voelde je je daar comfortabel bij om dat te doen, of hoe voelde je je daarbij?
2: ja, volgens mij vond ik het in eerste instantie gewoon een beetje vreemd om mezelf
echt een punt te geven, zegmaar gewoon reflecteren op mezelf vind ik prima en dat vind
ik ook logisch dat je dat moet doen maar een punt geven en dan ook feedback erbij vind
ik dan wel anders. Maar van de andere kant was het denk ik ook wel gewoon van die
docent een beetje een oefening om te kijken of mensen ook gewoon een beetje zelf
kunnen inschatten hoe goed ze iets doen of waar nog moeilijkheden zitten en daarvan
denk ik misschien van ja dat is ook weer iets als je er langer bij stil staat waarvan je
weer kan leren. Als ik had geweten dat het punt gebruikt werd dan had ik het misschien
wel kutter gevonden. Maar nu wist ik gewoon niet wat er ging gebeuren dus dacht ik ja,
dan vul je het iets meer naar waarheid in denk ik.
J: oké, anderen die hier ervaring mee hebben?
3: ben het er wel mee eens dat, zegmaar, zelfreflectie is wel heel interessant en ik zie
daar het nut ook wel van in. Maar jezelf een cijfer geven is altijd een beetje moeilijk. Ik
had voor zo’n vak dat je anderen cijfers moest geven dat je ook jezelf een cijfer moest
geven dus dan ging je kijken van oké ik geef die een 7.2, en geef ik mezelf dan iets lager
of iets hoger. Dus dan ga je het een beetje op elkaar afstemmen maar als je dat niet
hebt, zo’n referentiepunt dan is het wel moeilijker.
J; maar wat vond je daar dan van dat je én anderen moest beoordelen én jezelf?
3: opzich wel interessant, maar wel heel erg moeilijk. Ook omdat je wist dat het mee zou
tellen maar uiteindelijk telde het zo weinig mee dat het helemaal niet uitmaakte. Maar je
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moest elkaar dan een cijfer geven en dan moest je ook daarna face to face feedback
gaan geven. Dus aan elkaar uitleggen van oké, ik heb je voor dit onderdeel een 7
gegeven en voor dit onderdeel een 8, want dit en dit. En dat was ook wel goed om te
horen wat anderen jou gaven en dan kon je je eigen cijfer dat je aan jezelf gaf er wel een
beetje op afstemmen. Ik vond het wel heel interessant om te doen maar het was wel
echt moeilijk.
J: ja, oké.
6: maar ik denk ook dat je als je anderen letterlijk een cijfer moet geven dat het dan
altijd.. je gaat iemand geen 10 geven, geen 9, maar ook geen 5 of 6 geven. Dus altijd
een beetje een 7, als het goed is, is het een 7,5 en als het heel slecht is een 6,5. Dus je
gaat nooit… daarom denk ik ook niet dat dat werkt om anderen een cijfer te geven want
veel te lief zijn we eigenlijk voor elkaar. En waarom zou ik een ander zo benadelen of
onaardig doen ofzo. Terwijl het voor jou niet heel veel uitmaakt.
J: en als je dan jezelf ook ten opzichte van die ander moet beoordelen?
6: ja, ik zou mezelf ook geen 9 geven en ook geen 5. Misschien een 6. 6+. Maar ik denk
dat dat gewoon.. ja ik heb mezelf nog nooit een cijfer gegeven eigenlijk, nee. Moet ik
misschien eens doen.
J: oké. En 4, jij gaf wel aan dat je er ervaring mee had maar had je dan ook echt jezelf
een cijfer moeten geven in dat vak wat je hebt gehad?
4: nee dat hebben we niet moeten doen. Inderdaad alleen feedback. Het ging vooral over
feedback geven en ontvangen, hoe je dat het beste kon doen. Maar ik denk ook dat het
misschien het beste is om feedback te geven en te ontvangen maar om daar gewoon
geen cijfer aan te hangen. Want wat 6 zegt, je gaat dan toch een beetje tussen de 6 en
de 8 in zitten. Want te hoog of te laag wil niemand. Dus misschien is dat dan een betere
optie, dat dat helpt.
J: dan heb ik nog een vraag; hoe zou, van jullie.. stel je moet sowieso studenten
beoordelen binnen een vak, laat het dan zijn over een opdracht die ze hebben gemaakt.
Hoe zou jij dat dan het liefst willen doen? Dus dan moet jij anderen beoordelen maar zij
ook jou. Dus jij wordt ook beoordeeld binnen dat vak. Zou je dan het liefste anoniem zijn
of niet, een cijfer krijgen/geven, feedback, een beoordelingsformulier hebben… denk een
beetje aan dat soort dingen. Hoe zouden jullie dat het liefst ingericht zien eigenlijk?
1: ik nu momenteel het liefst gewoon anoniem. En met een beoordelingsformulier voor
toch een beetje richting waar je precies feedback op kan geven, dus ik zou het liefst dat
willen.
5: ik ook wel.
4: ik ben het daar wel mee eens, maar ik zou misschien nog wel een optie willen ofzo
omdat je dan wel anoniem bent dat je dan nog wel kan vragen waarom diegene die
feedback heeft gegeven. Stel je mocht het er niet mee eens zijn of er nog vragen over
hebben dat je nog wel diegene een mailtje ofzo kan sturen van hey, waarom is dit.
2: ja daar kan ik me opzich ook wel in vinden. Al zou ik misschien als het anoniem is
dan.. of nee als het niet anoniem is dan zou ik ook nog wel denken.. dan zou ik het ook
nog chill vinden om eerst feedback te geven en het daarna nog even met diegene na kan
spreken. Want dat vind ik zelf ook altijd wel chill en daar haal ik meer uit dan dat iemand
gewoon iets opschrijft. Ik denk dan ook dat mensen iets serieuzere feedback invullen
waardoor je uiteindelijk denk ik er meer aan hebt. Maar ik denk ook wel dat het
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afhankelijk is van hoeveel mensen er zijn die aan elkaar feedback moeten geven of niet,
want wat ik net zei; als je een superklein studiejaar hebt dan denk ik gewoon dat
anoniem niet echt kan want je kan het dan heel vaak gewoon ergens aan zien.
3: ik ben het daar wel mee eens. Met een hele grote groep gewoon anoniem geschreven
feedback, maar wel met een.. dat je er wel een beetje op wordt beoordeeld als incentive
zeg maar, en als het gewoon in kleinere groepjes is, is het wel fijn om het gewoon niet
anoniem te doen en het dan nog even te kunnen bespreken.
J: en voor jou, 6? Hoe zou jij dat het liefst willen zien?
6: ik denk toch dat anoniem inderdaad wel beter is, aangezien je dan toch wel wat vrijer
er in bent en minder hebt van oh straks is het raar wat ik zeg, of nee dit kan ik niet
zeggen ofzo. Dus ik denk dat anoniem sowieso wel beter is. En op een of andere manier
moet je denk ik toch wel beoordeeld worden op je feedback. Ik denk echt wel toch dat
dat heel erg helpt. Want anders zou je het echt niet serieus nemen. Al zegt de docent
maar, dat nemen we mee en dan doet ie het niet. Dat zou ook al een goeie zijn.
J: en stel je zou mensen moeten beoordelen, zou je het dan fijner vinden om 1 iemand
te beoordelen, of meerdere mensen? En ook dat je het dan terug krijgt dus als jij
meerderen beoordeelt dat meerdere mensen ook jou beoordelen. Zou je dat liever
hebben of zou je liever door één iemand beoordeeld willen worden als je moest kiezen?
3 en 6: door meerderen denk ik.
J: en waarom?
6: als een iemand iets eruit haalt dan kan ik nog denken van ja. Moet ik dit nou wel
veranderen. Maar als vier mensen iets over dezelfde alinea zeggen, van hier klopt niks
van dan ga je er wel meer over nadenken. Het nadeel is wel dat je dan zelf ook vier
stukken moet gaan doorspitten maarja dat is dan maar zo.
2: ik heb wel dat je motivatie dan misschien wel lager is dus in vier mensen moet je dan
ook weer tijd stoppen ondanks dat ik denk ik wel.. de feedback die je gaat krijgen is dan
denk ik wel nuttiger maar je moet er wel zelf ook meer in stoppen en ik weet dus niet of
dat altijd werkt.
1: ja dat heb ik ook wel. Als je het alweer meer laat meetellen qua cijfer of dat ze
bijvoorbeeld meer personen doen ofzo dan zou ik wel denken van nou dan doe ik er eens
even m’n best doen. Maar als ze zeggen je moet vier mensen beoordelen dan vind ik dat
wel taai.
J: en 4, wat zou jij het fijnst vinden daarin, en 5?
4: ik denk ook van meerdere mensen. Omdat iedereen toch een beetje zijn eigen
perspectief heeft, maar het ligt er wel aan hoeveel tijd je hebt. Want als je van vier
mensen een heel verslag of essay moet lezen.. je hebt daar niet altijd zin of tijd voor.
5: ik ben het eens met wat is gezegd, en ik denk inderdaad ook stel je zou maar éen
iemand doen en je hebt net pech, dus dat je misschien iemand toegewezen krijgt en dat
je zegmaar niet per se die wisselwerking hebt van iemand anders. En je treft net iemand
die er totaal geen zin in heeft dan zit jij bijvoorbeeld wel moeite er in te doen voor
iemand anders en heb je in die zin wel een beetje pech dat je er zelf geen waardevolle
feedback uit krijgt. En wat 6 zei vond ik ook een goed punt. Als meerdere mensen
hetzelfde zeggen dan is het ook wel krachtiger dan wanneer éen iemand het zegt.
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J: oké, dank jullie wel. Dan als laatste wil ik jullie nog vragen; hebben jullie nog andere
dingen die wat aandacht verdienen of die we net hebben gezegd die jullie wel het
belangrijkst vonden?
3: ik denk dat een beetje.. wat voor feedback fijn is dat dat gewoon verandert over de
jaren studie.
J: en kun je daarin wat specifieker zijn?
3: nou ja dan.. onze studie was in het eerste jaar gewoon best wel groot en dan ben je
inderdaad ook minder gemotiveerd omdat je andere dingen te doen hebt. En dan is het
fijn om gewoon kort feedback te geven waar je opzich wel voor wordt beoordeeld maar
niet heel veel tijd en moeite kost. En later in je studie als zegmaar je studiegenoten ook
daadwerkelijk weten wat ze doen en wat meer hebben geleerd dan heb je er ook wat
aan. Dan is het waardevoller en meer je tijd waard.
J: oké, verder nog dingen waarvan jullie denken oké dat is nog even belangrijk om te
zeggen of te herhalen o.i.d.?
4: misschien dat het geven van een cijfer dus niet heel erg belangrijk is maar dat het
gewoon gaat om de feedback die je geeft.
J: oké.
[afsluiting]

9.4.2 Focus group 2: Technical studies
Datum: 26-04-2022
Doelgroep: technische studies
J: Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ik zal eerst even een intro geven. Ik ben JV en doe
ACP in Utrecht. Ik ben bezig met mijn scriptie en dat doe ik over PA. Dat heeft niet echt
een NL term maar houdt in dat studenten elkaar beoordelen binnen een vak. Mijn scriptie
gaat over het ontwikkelen van een nieuw vak, in de vorm van een MOOC. Dat is een
online vak waarvoor ook mensen buiten jouw eigen studie zich kunnen inrichten. Ik kijk
hoe kan je PA het beste inrichten binnen een vak en hoe kijken studenten er tegenaan.
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Reageren op elkaar, stellingen geven vragen stellen. Neem geluid op, geen beeld. Zorg
dat we om 17u ongeveer klaar zijn. Vragen voordat we beginnen?
J: Als je aan PA denkt, wat komt er dan in jullie op? Graag van jullie allemaal even een
antwoord horen.
4: bij mij hebben we wel eens PA. In tegenstelling tot veel andere studies bij ons op de
uni heeft bouwkunde eigenlijk niet heel consequent PA’s. en het gebeurt eigenlijk een
beetje op willekeurige momenten in het jaar. Dan heb je af en toe een vak waarbij het
wordt gevraagd. Wat ik zelf gewoon heel erg merk en ook aan anderen, is dat iedereen
het eigenlijk heel ongemakkelijk vindt en er zo snel mogelijk doorheen probeert te
komen. En je hebt bijvoorbeeld dat je elk deel van je groep individueel moet gaan
beoordelen. Dan komt er bij mij vaak uit van: ja het is gewoon allemaal wel oké. Er is
niemand die er uit springt dus dan ben ik gewoon heel erg geneigd om overal gewoon de
middelste score in te vullen eigenlijk. Ik denk zegmaar als je PA echt effectief wil laten
zijn dat je daar wat consequenter mee moet zijn ofzo. Want hoe het vaak wordt gebruikt
en eigenlijk vooral een beetje die awkwardheid er aan zit daar kom je denk ik eigenlijk
alleen door het vaker te hebben gedaan. Dus dat je echt meteen durft te zeggen van oké
dit bevalt me niet en dit gaat wel weer heel erg goed. Maar ik vind het zelf gewoon best
wel moeilijk om elkaar echt kritiek te geven in zon groep want je bent toch niet helemaal
ingesteld op elkaar zegmaar.
J: oké, en wat bedoelde je precies met consequent?
4: dat het meer een terugkomend iets is en dat je niet sporadisch iemand moet gaan
beoordelen. Op een consequente basis denk ik dat het veel effectiever is.
1: ik denk wel dat als je het goed implementeert dat het wel goed werkt. Dat hebben wij
al wel een paar keer goed meegemaakt. Als je in een meeting een goede discussie erover
begint dat het wel goed werkt en dat je er ook echt iets uit kan halen.
J; hoe was dat bij jou dan ingericht?
1: je moest thuis van te voren voor een meeting een template invullen, voorbereiden, en
dan samen in de meeting gingen we het bespreken.
J: oké dus dat kon je dan gewoon mondeling bespreken?
1: ja.
3: ik denk dat dat wel de beste vorm is om het te doen als ik het goed begrijp van 1,
heeft hij dat eigenlijk herhaaldelijk in een vak. Nou… dat weet ik eigenlijk niet zeker
maar je bespreekt het in ieder geval met de mensen zelf waar je het ook over doet. De
enige vorm die ik ken is eigenlijk dat je nadien een vragenlijstje invult over of de
anderen goed hebben meegewerkt en dan kunnen dat éen of meerdere vragen zijn, maar
dan heeft het niet heel veel zin omdat je dan wel of niet de resultaten er terug van krijgt
maar er dan sowieso niets meer mee doet. En als je het bespreekt, dat ten eerste dan
komt het al meer binnen denk ik bij personen, gaan mensen er meer mee doen. En zeker
als je het misschien éen of als je het twee keer of vaker doet binnen een vak dat je dan
helemaal er meer mee bezig gaat omdat je denkt ‘hey ik kan hier aan gaan werken en
dan wil ik het de volgende keer eigenlijk beter doen.’
J: ja. En heb je dat zelf zo meegemaakt of denk je dat dat de beste manier zou zijn?
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3: nee, maar ik had het sws ook nooit meegemaakt zoals 1 net bespreekt dat je het in de
groep gaat bespreken want als dat zo was geweest was het denk ik al nuttiger geweest
dan hoe ik het wel eens heb meegemaakt.
1: ik heb het toen ook twee keer gedaan. Eerst een keer in het midden van de periode en
een keer aan het einde. Dan kon je ook verbeteringen zien enzo.
J; en kwam daar bij jullie dan ook een cijfer aan kijken?
1: daar moest je wel een cijfer aan hangen maar het had niet zo heel veel invloed.
J: oké.
3: bij mij was het volgens mij als de score echt heel laag was, ik weet niet hoe laag dat
dan zou zijn, maar als het buitengewoon laag was dat je er wel op aangesproken werd.
Maar dat het idee ook was dat je geen super lage score haalde want anders kreeg je er
misschien problemen mee.
J: oké. En 4 of 5?
4: in mijn ervaring is het ook vaak een vragenlijstje aan het einde. En bij ons is het ook
heel vaak zo dat je werkt in een groep van 6. En ik kan niet na vier of vijf weken over
alle zes mensen iets heel zinnigs zeggen. Dus vaak heel algemeen bij éen of twee
mensen dat ik wel iets heb wat eruit springt, maar verder wat 3 al zei: dat je beetje de
middelste optie geeft van niet heel slecht maar ook dat je niets bijzonders hebt
meegemaakt. Dat is een beetje hoe ik het ken.
J: oké, en 5 heb jij er ervaring mee?
5: ja ik heb het heel verschillend meegemaakt. Dus een beetje een combi van dingen die
er gezegd zijn maar meestal is het wel helemaal aan het einde van het vak van joh, hoe
vind je hoe het ging? En meestal over iets wat met groepswerk te maken heeft om te
peilen van joh is er iemand die echt geen reet heeft uitgevoerd en moeten daar
consequenties aan hangen. Maar meestal was het allemaal van het was wel prima en niet
echt feedback. We hebben wel eens een keer gehad maar dat was echt met een scientific
writing course. Dat we dan wel echt naar elkaars werk gaan kijken en hebben jullie de
juiste structuur die we hebben behandeld in de les toegepast? Dus dat ging niet zozeer
inhoudelijk erover maar meer van joh heb je de juiste tools gebruikt. En is gewoon echt
iets anders dan als het gaat over performance binnen een groep.
Dus wat mij betreft ligt er ook echt een onderscheid tussen de zwaarte ervan. En die
awkwardness die herken ik ook wel heel erg. Maar ik denk waar het heel erg waardevol
kan zijn is zeker in groepswerk, dat je echt met z’n allen iets probeert neer te zetten en
dan inderdaad halverwege kijken en dat dan bespreken. Van joh zijn er dingen die eruit
springen. En vanaf het moment dat dat er is en dan vergelijken hoe is het aan het eind
gegaan. En als je daar geen veranderingen ziet dan mag er wat mij betreft wel echt iets
aan hangen met het uiteindelijke cijfer en als het verbeterd is dan is het helemaal top.
Maar anders als er geen mogelijkheid is voor verbetering binnen diezelfde context dan
vind ik het best wel nutteloos.
3: dat gaat ook inderdaad wel een beetje over hetgeen waar ik het over had dat je wel
na een bepaalde tijd moet terugkomen op wat er is gezegd om het echt effectief te laten
zijn. Want als je achteraf nog even een peer review gaat doen dan zit iedereen daar een
beetje van ja het zal wel, het is allemaal toch al gebeurd en maakt toch niet heel veel
meer uit. Maar als je het echt op het moment bekijkt ben je denk ik sneller geneigd om
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eraan te werken, en dan gaat het een stuk automatischer denk ik want vaak ben je dan
al bij het volgende vak en ben je het alweer vergeten.
4: ik heb daarna ook nooit meegemaakt dat er echt consequenties aan hangen. Dus stel
je peer review is heel slecht dan is ie heel slecht maar meer niet.
J: en deed de docent daar dan iets mee?
4: we leverden m altijd in maar daar komt nooit iets van feedback op. Meestal krijg je
dan wat er over jou is ingevuld en dat is het. Maar inderdaad vaak na het vak pas.
1: daar kijk je meestal ook niet meer na dan.
4: nee.
J: oké, en hebben jullie het.. van sommigen heb ik het al wel gehoord maar ik hoor veel
over groepswerk en mensen beoordelen maar hebben jullie wel eens gehad dat je
individueel moest beoordelen?
3: volgens mij is dat meestal wel als je peer review gaat doen dat je per persoon gaat
kijken hoe het is gegaan enzo
J; ik bedoel ook vooral als je niet per se groepswerk hebt gedaan maar gewoon een
individuele opdracht.
2: dat je jezelf gaat beoordelen
J: daar wil ik het later ook nog over hebben, maar in dit geval gewoon dat jij een iemand
gaat beoordelen die bijvoorbeeld een opdracht heeft gemaakt of iets dergelijks en niet
samen hebt gewerkt per se.
4: en bedoel je dan werk dat je hebt gemaakt of hoe iemand heeft gewerkt?
J: denk het werk omdat je niet direct met diegene hebt samengewerkt.
3: het komt wel eens voor als algemeen deel van afgeleverd werk dat je daar al een punt
van kan geven maar het komt zelden voor dat dat het enige is waar het over gaat
2: hetzelfde. Ik heb dat een enkele keer moeten doen. Dat we het werk van een ander
groepje van twee a drie personen moesten nakijken en dat was dan nog niet het
eindverslag maar idd een tussenverslag. Maar dat was wel vrij serieus en dat wordt wel
serieus genomen dat je echt voor bepaalde punten specifieke feedback moest gaan
geven en een cijfer. En inhoudelijk beargumenteren waarom je een cijfer gaf en welke
opmerking je had. En ik vond dat wel heel waardevol eigenlijk.
J: waarom vond je dat waardevol?
2: omdat je daardoor zelf ook de materie beter gaat begrijpen. Anders kan je geen
feedback geven. Ook de kritiek of de opmerkingen die we dan zelf terugkregen, want een
ander groepje reviewde ons werk ook. Dat was ook nuttig om het project te verbeteren.
J; oké. En we hebben het er net al een klein beetje over gehad maar wat vinden jullie
ervan als jij binnen een vak andere mensen moet beoordelen?
5: als het halverwege is dan heb ik wel zoiets van oh hier kan ik wel echt wat aan
hebben. Het is niet alleen dat ik even iemand anders z’n werk in.. nou trouwens er zijn
hier echt twee verschillende dingen. Het kan op inhoud gaan en het kan om performance
gaan. Op inhoud krijg je waarschijnlijk iets van iemand buiten je groep, dan vind ik het
heel waardevol dat ik denk nou. Even kijken hoe zij het doen, misschien hoe ze omgaan
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met dezelfde problematiek alleen een andere vorm dus dat kan dan weer een stukje
creativiteit aanzetten dus dat vind ik wel vaak waardevol. Er is wel een soort
kanttekening dat ik ook wel eens heb gehad dat ik heel erg mijn best aan het doen was
voor die persoon. Misschien kan je dit doen en dit valt me op en dit was echt tof en dit
was misschien zo. En dan kreeg ik wat terug dat iemand echt éen woordje had neergezet
dat ik dacht van gast, het is echt wel meer hoor het is niet alsof ik alles.. gewoon en dat
vind ik dan wel zuur en ja daar werd dan ook niet echt op gecontroleerd toen. Dus daar
zie ik wel potentie voor maar ik heb zelf nog niet altijd daar de beste ervaring mee
gehad. Dus dat is meer op inhoud, ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
En op performance dat kan ook waardevol zijn maar het moet dus allebei wel echt ergens
halverwege gebeuren en dat daar een soort mogelijkheid is om het toe te kunnen liggen.
J; oké en hoe denk jij dat het zou kunnen verbeteren met dat diegene maar éen woordje
aan jou geeft. Je zei dat je potentie zag, hoe zou je dat dan zien?
5: dit zou wel meer voor de docent zelf zijn, maar dat daar dan een soort model
overheen gelegd wordt van vind ik dat deze persoon constructief is geweest? Hebben ze
zich echt gewoon aan bepaalde regels gehouden, dus dat er echt een bepaald cijfer aan
gaat hangen van hoe goed jij feedback hebt gegeven.
J: oké. En 1 wilde jij nog wat zeggen?
1: het ligt een beetje aan de input die iemand geeft, wat 5 ook zei. Als diegene geen
energie erin steekt heb je er niks aan. Al iemand het wel constructief doet dan is dat heel
waardevol denk ik.
J: oké.
2: ook nog iets daarop toevoegend is over de situatie die ik net beschreef. Daar was het
ook onderdeel van mijn eigen cijfer hoe goed mijn feedback ook was. Volgens mij ging
het dan over 1 van de 10 punten. Van zo’n maximale score van 10 die je kon halen van
de hele opdracht en dat 1 punt dan afhing van hoe goed jij feedback gaf op het andere
groepje.
J: ohja dat is goed om te weten. En 4, wat vind jij ervan?
4: ik denk dat het waardevol kan zijn als je naar performance kijkt om het te doen. Maar
misschien ook vooral mondeling en dat je niet via een blaadje feedback geeft maar echt
in gesprek gaat binnen een groep. Dat dat waardevoller kan zijn. En misschien binnen
een groep gebeurt het denk ik sowieso wel vaak dat je elkaars werk even doorkijkt. Dus
wat dat betreft weet ik niet of dat veel toegevoegde waarde heeft omdat het onderling
toch al veel gebeurt. Maar qua performance zou het wel prettig zijn dat als ze het doen,
dat het dan eerder in het vak gebeurt en dat je er ook echt iets mee kan. Dat er
misschien ook nog iets aan vast hangt, stel je krijgt een punt van kritiek dat je dat
verbetert nog de laatste weken. En ik denk dat het dan wel waardevol kan zijn.
J: oké. En dan wil ik het nu even hebben over hoe jullie het vinden om door anderen
beoordeeld te worden. We gaan het straks ook even hebben over hoe je het vindt om zelf
anderen te beoordelen, maar eerst dus even over dat anderen jou beoordelen. Hoe is
jullie mening over de kennis en het vertrouwen dat jullie hebben in de ander. In hoeverre
diegene goed kan beoordelen. Kunnen jullie daar iets over zeggen.
1: die wij beoordelen?
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J: nee, anderen die jullie beoordelen. Hoe voel je je daarbij? En dan vooral op basis van
kennis en vertrouwen.
4: als je ziet dat er in zo’n beoordeling redelijke tijd is gestoken, dan vertrouw je er wel
op dat het klopt. Maar op het moment dat het inderdaad dus eén woord is of een heel
kort dingetje, dan heb je er ook niet echt vertrouwen in dat het klopt wat je ontvangt, in
mijn geval dan. Je wil wel zien dat iemand er moeite in heeft gestopt om echt te kijken
dat het persoonlijk is, de feedback die je krijgt.
1: ik heb ook wel eens gehad dat iemand iedereen maar een 9 had gegeven om een
beetje goodwill te kweken denk ik en niet iedereen te willen afstraffen. Dan denk ik ja,
doe dat dan niet. Stop een beetje energie er in want aan iedereen een 9 geven heb je
ook niks.
2: ik denk dat dat ook wel afhangt van over wat voor project het gaat. Als het gaat over
een kleine groepsopdracht en je krijgt wel een peer-review aan het eind. Dan ga je in de
meeste gevallen gewoon iedereen een goede score geven aan het eind en kijk je niet
echt goed naar wat er echt is gebeurd. Maar als het wat groter project is dan neem ik het
wel serieuzer. En ik neem kritiek van anderen wel serieus over het algemeen.
J: en waarom?
2: omdat dus mits ik weet dat het over.. ja als ik weet dat het een groot.. dat zij het
project een beetje serieus nemen dan vertrouw ik er wel op dat ze het naar waarheid
invullen. Als ik zelf ook de peer review invul omdat het gewoon moet maar eigenlijk heeft
het niet zoveel waarde voor een project van vier weken ofzo.. dan weet ik ook dat de
anderen daar waarschijnlijk ook zo in staan. Dus dan neem ik de score ook wel serieus.
Ik weet niet of het een beetje duidelijk is wat ik probeer te zeggen.
1: je kan die feedback ook gebruiken om jezelf te verbeteren dus ik denk dat het daarom
wel handig is. Dus daarom is het wel fijn als je ook goede feedback krijgt.
2: als het een nuttige review is dan vertrouw ik er wel op dat die anderen dat ook een
beetje zo zien en het daardoor ook serieus invullen. Dan heb ik daar wel vertrouwen in.
3: ik vraag me wel af… hebben jullie echt heel vaak dat je van je peer review iets terug
krijgt waarvan je denkt: oh dit is helemaal nieuw voor mij. Wat ik zelf heel erg heb is dat
het vaak.. als ik weet dat het project goed is gegaan dan krijg ik vaak ook wel een geode
review en als ik weet dat ik iets minder goed m’n best heb gedaan dan… het is eigenlijk
heel zelden dat het iets nieuws is ofzo.
1: ja, maar het is wel fijn dat iemand anders het ook tegen jou zegt want je kan wel zelf
iets weten, maar het is ook wel fijn als iemand anders het tegen jou zegt en dan wordt
het een soort van bevestigd.
2: het is zeker in opdrachten die wat meer tijd kosten en wat moeilijkere team-projecten
waarin je wel heel veel nuttige informatie kan halen uit hoe mensen denken over jouw
team-performance.
3: dus eigenlijk dat je ook weet dat je met sommige dingen niet echt weg komt ofzo. Als
je weet dat je een beetje te weinig hebt gedaan dat je wel die bevestiging hebt van oké
mensen hebben het wel door en dit is niet iets wat ik consequent kan doen.
1: of waar je verbeterpunten liggen. Als je gewoon ergens net niet goed in bent en zij
zien het ook en als ze het aankaarten is het wel fijn.
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3: ja. Dus het is ook gewoon een deel bevestiging voor jullie i.p.v. dat het echt iets
nieuws is?
2: of.. nee juist misschien ook dingen die je niet wist van jezelf dat mensen bijvoorbeeld
vinden dat je heel erg vasthoudt aan je eigen visie. Dat is wel iets goeds om terug te
krijgen als je dat zelf niet door hebt. En kijk, ja… zeker in moeilijkere projecten waar het
team sowieso optimaal moet presteren en niet zomaar gewoon even wat simpele taakjes
verdelen, want dat heb je soms ook, dan zorg je gewoon dat het af is of niet. Maar dan is
het wel inhoudelijk ook hoe je problemen tackelt, wel handig om ook feedback te krijgen
daarover denk ik.
J; en 5, vind jij daar nog iets van?
5: zeker. Kijk, als in basis moet ik ook zeggen dat ik in principe gewoon vertrouwen heb
in de mensen die feedback geven. Maar op een gegeven moment heb je vaak gewoon..
ookal werk je niet met die personen samen dat je wel een beetje door begint te krijgen
van oké dat is gewoon echt een slacker. Die persoon voert niet zoveel uit, dan verwacht
ik daar ook heel weinig van en dan ben ik heel erg geneigd om alles wat die persoon zegt
met een korrel zout te nemen áls er al wat staat. Dat ik dan eigenlijk bij voorbaat er al
van kan balen van.. fack.. als die persoon mij gaat beoordelen dan heb ik er helemaal
niks aan. Dat is wel een aanname maar die is inmiddels wel redelijk gegrond in wat
ervaring. Maar in principe sta ik er altijd heel erg voor open dat ik denk van nou, ik ben
gewoon heel erg benieuwd wat die persoon mij te vertellen heeft en zeker als die
feedback als dat voor mij nog geen consequenties heeft op een uiteindelijk cijfer dan is
dat alleen maar heel erg welkom en ook.. ik weet niet meer wie dat precies zei maar dat
het ook heel erg kan zijn dat ik zo vast zit in een bepaald idee wat ik zelf heb bedacht
dat iemand zegt van ‘oh maar heb je er al eens zo naar gekeken dat ik het net even eruit
kan trekken. Dus daarin denk ik dat het alleen maar heel mooi kan zijn.
J: oké, en stel.. want je hebt het nu vooral ook over soort van tussentijdse feedback, dus
dat je er nog wel iets aan kunt veranderen, hoe is dat dan voor jou als je het krijgt aan
het einde van de rit.. van het vak..?
5: dat vind ik dan best wel zonde. Oh had ik het dan maar eerder geweten.
J; en hoe zit het dan met het vertrouwen dat je hebt ten opzichte van degene die jou een
review geeft?
5: het heeft voor mij niet zo zeer te maken met vertrouwen maar meer als ik het eerder
had geweten dan had ik er nog iets aan kunnen doen. Dat is het meer. Dat is gewoon..
maar dat is ook meer het onderwerp feedback geven op iets achteraf en dat is dan
gewoon nutteloos. Ik denk dat de kans best wel klein gaat zijn dat iemand dat nog mee
gaat nemen naar een volgend project. In mijn hoofd werkt het in ieder geval van: het is
klaar, afgesloten in mijn hoofd en door naar volgend vakje. En dan ga ik niet meer al
mijn feedback teruglezen en denken van ohja, wat heeft iemand ooit nog tegen mij
gezegd. Die neiging is vanuit mij althans heel erg klein. Omdat ik het niet ook al meteen
in praktijk heb gebracht en misschien dat ik een paar dingen nog meeneem, maar ik
vermoed dat heel veel gewoon in de la belandt.
2: nog even iets over dat vertrouwen: ik denk dat het wel heel veel uitmaakt of jij met
bekenden/vrienden werkt of niet. En dan op de volgende manier. Als ik met vrienden in
een groepje zit en we moeten elkaar beoordelen, dan ga ik geen.. dan ben ik minder
geneigd om kritische opmerkingen of beoordelingen te geven.
J: en waarom?
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2: omdat ik dat gevaarlijk vind
J: en waarom vind je dat gevaarlijk?
2: het moet kunnen, maar soms is het voor jou niet.. maak je de afweging van ja, wat
ga ik hier mee winnen door zo kritisch te zijn. Of je weet dat je die mensen nog tegen
komt en dat je misschien nog bij andere projecten samen moet werken of wel wil
werken, maar je hebt geen zin om ze dan helemaal de grond in te boren. Terwijl ik
eigenlijk wel misschien zo er over denk dat iets gewoon verschrikkelijk is. Maar
uiteindelijk kan je gewoon dus constructieve kritiek geven. Maar ik denk wel dat dat
zeker meespeelt bij heel veel beoordelingen.
3: wat het denk ik vaak ook gewoon is, is dat het gewoon heel erg professioneel opgevat
hoort te worden door degene die de kritiek ontvangt, maar dat is gewoon niet zo. Het is
altijd dat aspect waarvan mensen het toch een klein beetje persoonlijk opvatten. En dat
is denk ik een van de grootste hindernissen van mensen om echt te zeggen wat ze
denken. Want ik kan ook wel heel heilig zeggen dat als ik een negatieve review krijg dat
ik het echt compleet niet persoonlijk opvat, maar als het echt harde kritiek zou zijn, dan
kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat het maar een klein procentje is wat toch een
beetje verkeerd valt ofzo.
J: goed dat jullie dit aangeven, ik wilde ook precies wat vragen over jullie mening over
feedback die je geeft die anoniem is of juist niet anoniem is. Wat vinden jullie ervan, wat
zouden jullie fijn vinden, war zijn jullie ervaringen.
3: ik denk dat het echt beter is om gewoon niet anoniem te doen, omdat je dan ook een
beetje.. kijk, als je iets anoniem doet dan is het altijd schriftelijk neem ik aan. En dan
heb je toch de nuance die misschien net iets anders kan overkomen, dat je bijvoorbeeld
wanneer je iemand face to face feedback geeft, dan kan je nog een beetje d.m.v.. De
intonatie aangeven van yo, ik snap dat het harde kritiek is, maar het is niet persoonlijk
bedoeld en andersom ook als het heel positief is dat je er een extra draai aan kan geven,
van: echt goed gedaan en niet alleen droog op papier is van: het ging goed.
4: ik denk ook dat positieve dingen makkelijker te ontvangen zijn als je weet van wie ze
komen. Op het moment dat iemand van wie je niet weet wie het is, iets van jou vindt,
dan hecht je daar toch minder waarde aan dan dat je weet: oh mijn groepsgenoot vindt
dit van mij. Dus ik zou altijd wel in persoon willen en niet anoniem de feedback geven.
Zodat je toch nog om extra uitleg kan vragen als je dingen niet snapt, of naar
verbeterpunten kan kijken en dat soort dingen.
J: oké, en wat is dan de reden dat jij er meer waarde aan hecht bij iemand die je dan wel
kent, of weet van wie het komt?
4: nou, je hoeft elkaar niet eens echt te kennen maar als je samen in een groepje werkt
en éen iemand vindt dat jij op een bepaalde manier ergens verkeerd naar kijkt, vind ik
dat minder persoonlijk en daardoor minder binnen komen dan op het moment dat je
weet dat er een naam aan hangt. Dat maakt het iets..
3: ik zal het zo zeggen: ik denk dat een peer review fijner is om persoonlijk te krijgen,
maar fijner is om anoniem te geven.
1: ik denk dat mensen zich toch meer laten gaan als je gewoon anoniem mag doen.
5: ik denk dus juist dat als het anoniem is, dat ik minder geneigd ben om daar echt veel
moeite in te stoppen. Als ik weet dat mijn naam er onder gaat hangen, dan denk ik van
oké: als deze persoon weet wie ik ben, en dat ze ook bij mij eventueel nog navraag
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kunnen doen en ze hebben maar éen lullig zinnetje staan ofzo. Dan voel ik me wel een
beetje beschaamd zeg maar. Dat ik denk ja kut, straks komen die mensen bij mij aan
van joh, had je niet wat meer te zeggen ofzo. Dat is een beetje wat het ook bij mij is.
J: en waarom ben je dan minder geneigd om veel moeite te doen als het anoniem is?
5: er hangen voor mijn gevoel gewoon wat minder consequenties aan. En ik zal altijd wel
in ieder geval wat moeite erin stoppen, maar ik zal altijd nog éen of twee keer extra er
naar kijken als mijn naam er onder staat. Los daarvan denk ik ook, volgens mij zei 3 dat
ook, dat het gewoon goed is om het niet anoniem te maken puur ook omdat het gewoon
mogelijkheden geeft voor discussie, toelichting en nuance. Dus op zichzelf is dat sowieso
al wel positief als het gaat om feedback geven.
J: oké. En hoe zit dat dan met het beoordelen van vrienden. 5, ik hoorde jou zeggen dat
je het dus dan wel fijner vindt om het niet anoniem te doen, en ik hoorde anderen ook
weer zeggen dat je misschien bij vrienden iets positiever bent. Denken jullie dat dat
invloed heeft, of in hoeverre?
3: ik denk het wel, het hangt ook een beetje af van in hoeverre je gelooft dat een peer
review echt nuttig is. Als ik aan het einde van een project met een groepje mensen zit en
ik weet dat er niet zo veel met die peer review wordt gedaan, dan ga ik ook niet zo snel
meer echt sneren of dan denk ik ja weetje het is al gebeurd. Laat maar, ik wil ook niet
nog op het einde iemand een schop geven ofzo zonder daar van te voren iets over te
hebben gezegd. Maar als ik denk dat er wel serieus mee wordt omgegaan met die peer
review, en zeker nog aan het begin of halverwege van een project en je weet dat er nog
een tweede moment komt dan zou ik ook wel sneller geneigd zijn om kritischer te zijn.
4: op het moment dat er nooit iets mee gedaan kan worden en het is in week 4 v.d. 8,
dan zou je eerder zeggen wat je echt denkt dan wanneer het project al over is. En dat
mensen er toch niks meer mee gaan doen.
1: ik denk dat aan het einde het mensen even snel doen en dan ben je er vanaf en dan
kijkt niemand er meer naar.
3: wat ik ook heb is: kunnen mensen iets met de kritiek. Ik zal een voorbeeld noemen: ik
heb wel eens gehad dat ik in een project zit, (wij moeten alles in het Engels doen) en dat
ik een stuk kreeg wat gewoon echt zooo slecht is. Maar ja ik kan wel gaan zeggen van, ja
je moet je Engels verbeteren maar dat weten mensen vaak zelf ook wel. En dat is ook
niet iets wat je 123 meteen gaat oplossen want als dat makkelijk op te lossen zou zijn
dan zou het probleem er waarschijnlijk niet zijn. Dus dat heb ik dan ook wel dat ik dat
wel meeneem. Terwijl ik me daar dan bijvoorbeeld wel echt aan zit te ergeren van ja, dit
is zo’n lage kwaliteit wat je hier aanlevert dat ik er uiteindelijk niet zo veel mee kan.
Maar dan toch, dan zeg ik er niks over omdat ik denk van ja: misschien zit je er al best
lang mee te struggelen en ik neem aan dat je dat zelf ook wel weet want je hebt dat echt
wel door als je aan het schrijven bent.
1: zou je dat niet moeten zeggen dan alsnog? Van: werk aan je Engels
3: ik weet het niet. Ik denk dat ze daar niet zo veel aan hebben op dat moment.
1: ik heb die feedback wel een keer gegeven en volgens mij namen ze het wel gewoon
fijn op en ze weten het misschien wel, maar misschien is het wel goed om ook te zeggen.
3: maar ik denk dat het wel echt kut is om te horen. Dat je dan… ja….
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1: ja maar ja, als je alles in Engels moet doen en je kan geen Engels, dan is het ook voor
je groepsgenoten heel naar.
3: ja. Maar dat is wel zo’n moeilijk puntje dan.
5: Ja eens. Maar het is ook een stukje hoe je het verpakt. Is het puur van: je Engels is
niet zo best. Of is het dan nog iets van: dat je in ieder geval een tip of advies geeft van
ja: volgens mij is het niet net zo hoog als wat andere mensen doen dus misschien dat er
wellicht een taak is die jij van anderen overpakt zodat zij hier weer een beetje meer in
kunnen doen weet je wel. Dat je het op die manier in ieder geval meegeeft wat ze
kunnen doen en het gaat nog niet per se om de taal zelf maar wel als het gaat om
eerlijke verdeeldheid.
1: je moet het sowieso constructief doen inderdaad
5: ja dat sowieso. Haha
2: en als je die kritiek geeft, 3, dat moet dan wel kunnen want dan zijn ze zich er van
bewust. En als het dan nog niet verbetert dan kan je zelf wel inschatten of het ligt aan
hun skills of aan hun motivatie. Maar dan heb jij in ieder geval hun aangegeven van dit
kan beter. Dus dat is in ieder geval nuttig voor hen.
4: het is sowieso netter is om dingen te zeggen als je tegen ze aanloopt voordat het peer
review is en niet op het peer review te wachten.
2: ja klopt
3: maar dan kan het ook raar uit de hoek komen dat je ineens een soort sneer geeft van:
je Engels is helemaal niet zo goed.
2: ik heb het zelf wel gehad
4: anders is het ineens een verrassing. Dan heb je zes weken niks gehoord en dan heb je
ineens slecht Engels.
2: volgens mij waren we sowieso al tot de conclusie gekomen dat tussentijds sowieso het
beste is inderdaad om te doen.
4: maar als je echt ergens tegenaan loopt en ookal is het tussentijdse peer review maar
ik bedoel zodra je er tegenaan loopt. Dat dingen van een peer review niet echt uit de
lucht komen vallen.
2: dat is wel waar.
5: is dit niet iets waarvan als je het niet al snel aankaart dan geeft het in the long run
ook alleen maar extra problemen. Dan specifiek voor dit in ieder geval.
J: oké. En willen jullie er verder nog iets over kwijt, over dit onderwerp?
3: ik denk dat je ook nog vroeg over als het bij vrienden is ofzo. Ik denk bij vrienden dat
ik wel wat terughoudender ben in ieder geval.
1: ik zou misschien sowieso afraden om met vrienden in een groepje te gaan.
J: en waarom?
1: dan ben je minder productief en niet professioneel. Veel te gezellig.
3: nouuu….
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1: maar je kan wel alles weer tegen elkaar zeggen dus dat maakt het wel weer meer
productief. Maar dat maakt het een beetje dubbel.
2: het is een beetje dubbel.
J: En waarom is het dubbel?
2: je kan aan de ene kant meer maken bij vrienden omdat je weet dat je wat credits
hebt. En aan de andere kant wil je juist niet.. bij vreemden vind je het misschien minder
erg om ze een beetje te laten zitten zegmaar. Dus dan ben je misschien minder geneigd
om er met de pet naar te gooien als je weet dat je het kan maken. Of gewoon dat jij er
mee weg komt. Dus dat is dubbel in deze situatie.
1: kijk, als je vrienden niks doen kan je wel makkelijker zeggen van : jo doe eens wat.
Dat gaat makkelijker denk ik dan als je het tegen een vreemde doet.
J: en als het om.. oh ga verder
3: ik denk dat de drempel om iets te zeggen minder hoog ligt, maar ook de drempel om
hard te werken misschien, dat je minder professioneel bent met elkaar omdat het
vrienden zijn en je het daarom allemaal wat minder serieus neemt. Dus inderdaad dat
dubbele is wel een dingetje.
J: en stel het gaat om individueel werk dus niet groepswerk, en als je dan kijkt naar het
beoordelen van vrienden. Dus dat je bijvoorbeeld een verslag van iemand die jij niet hebt
gemaakt, of ja waar jij niet aan hebt meegemaakt moet beoordelen.
4: hangt er vanaf wat de consequentie is die er aan vast hangt denk ik. Als het iets
tussentijds is dan kan je daar wel gewoon hard in zijn maar als het echt meetelt voor het
eind oordeel zal je bij vrienden toch sneller positief zijn dan bij mensen die je niet kent.
3: huh wacht die snap ik niet. Als het voor jou meetelt ben je minder snel geneigd om
iets negatiefs..
4: nou ja op het moment dat jij.. stel jij stuurt een verslag aan mij door dat ik voor een
peer review moet bekijken. Telt dat voor jou mee wat ik erover zeg? Dan zal ik het
sneller positieve feedback geven.
3: ik juist niet om eerlijk te zijn. Dan zou ik juist eerder zeggen van dit moet beter.
4: ja maar daarom. Hangt er dan een cijfer aan vast, dan ben je positief maar komt er
nog een verbetermoment dan ga je bij vrienden er een stuk serieuzer naar kijken dan bij
iemand die je niet kent. Dus stel jij hebt na mijn feedback nog twee weken om door te
werken, dan zal ik juist sneller harde feedback geven dan wanneer het al jouw eindwerk
is.
3: oh.. oké.
4: het hangt er een beetje vanaf op welk moment je het moet gaan beoordelen.
3: maar het is toch wel zodat.. stel jij doet samen een project en je hebt beide een
stukje gemaakt en moet het van elkaar reviewen dan ben je denk ik eerder geneigd om
er echt kritisch over te zijn dan wanneer het gewoon van iemand anders is, want dan
denk je van ja ik wil het wel voor je nakijken maar ik denk dat het dan toch net iets
minder secuur kijkt.
1: dat is misschien ook eigenbelang.
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3: misschien is het dat ja.
1: maar dat heb je niet als je individueel een project doet.
J: en dan wil ik nog graag van jullie weten: hebben jullie het idee dat concurrentie
onderling een rol speelt?
3: nee
4: nee
2: nee. Denk het ook niet echt.
3: maar ik moet ook wel zeggen dat ik nog nooit echt in een situatie ben geweest dat het
echt hij tegen mij was met een groepsproject.
1: nee je wil allemaal gewoon het vak halen.
3: ja.
1: dus je gaat niet mensen naar beneden trappen omdat..
3: omdat jij 2/10e hoger wil ofzo.
1: nee, je wil het gewoon allemaal halen en daar help je anderen ook mee.
2: het is ook meestal raar als jij het werk van iemand anders moet beoordelen, dus echt
het inhoudelijke verslag als het ware, dat de beoordeling van… dat jouw beoordeling ook
echt meeweegt in het cijfer van die persoon. Dat moet denk ik sowieso nooit gebeuren
J: en waarom niet?
2: omdat de docent uiteindelijk de vak deskundige is en wij allemaal leerlingen zijn. Dus
onze feedback is nuttig om kritisch naar je eigen werk te kijken. Maar ik vind het
ongepast als zijn kritiek mijn cijfer beïnvloedt. En ik hoop dat hij wordt gemotiveerd het
serieus te nemen doordat zijn.. de manier waarop hij kritiek geeft dat dat wel beoordeeld
wordt door de docent. Dat hij daar een beoordeling over krijgt. Dan zorg ik ervoor dat hij
het serieus neemt en dat ik er wat mee kan, maar niet dat zijn onkunde mijn cijfer kan
beïnvloeden.
5: wel eens.
3: ja en als ik weet dat er iets vanaf hangt dan heb ik niet zo’n zin om mensen echt
omlaag te gaan halen. Als iemand actief minder punten zou krijgen dan wat ik zou
zeggen, dan zou ik me daar toch wel een beetje ongemakkelijk bij voelen.
5: ook als je echt ziet dat het gewoon pure poep is?
3: nee, maar als het echt om die nuances gaat van oké je weet die persoon heeft net iets
minder gedaan en dan gaat het hem 2/10 e schelen maar als echt iemand geen flikker
uitvoert is het een ander verhaal
5: ja dan..
3: maar meestal zijn het juist die kleine dingetjes van: is het goed of zeer goed. Is het
normaal of net iets beter.. ja.. moeilijk te peilen.
J: en wat vindt de rest daarvan?
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2: ik vind dat zo’n feedback over de samenwerking of hoe je presteert in een groepje dat
dat eigenlijk ingericht moet zijn om nuttig te zijn voor elkaar maar niet per se om het
cijfer van iemand te beïnvloeden. Op uitzondering als iemand helemaal niks uitvoert en
dat dat de teamprestatie echt significant omlaag haalt. Dan vind ik dat daar wel een
consequentie aan kan hangen. Maar afgezonderd van dat zou ik het niet zo inrichten dat
jij de feedback van iemand, iemand anders z’n cijfer beïnvloedt.
3: ja dus het hangt eigenlijk er vanaf of het voor die persoon zelf het belang is of het
algemeen belang is. Als het voor die persoon zelf is of algemeen gegrade is. Dus of je
benadeelt of bevoordeelt echt iemand, dan mag er wel iets extra’s voor worden gegeven.
1: maar dat gaat dan waarschijnlijk buiten een peer review om. Dat je dan de tutor of
docent mailt van: deze gast doet niks. Dat zie je dan vaak niet terug in een peer review.
Misschien ook wel.
2: ik zou de peer review puur designen zodat degene die de review krijgt daar van kan
profiteren en daar informatie uit kan halen. Maar dat het niet zijn cijfer beïnvloedt
eigenlijk.
4: het is ook geen garantie dat hij snapt hoe jij een project hebt opgezet. Niet iedereen
is altijd even serieus met al zijn vakken bezig. En als iemand die zijn vak eigenlijk
helemaal niet serieus volgt wel invloed heeft op jouw cijfer, dan kan dat toch heel
vreemd uitpakken.
J: en hoe bedoel je vreemd uitpakken?
4: op het moment dat ik een product maak en iemand die eigenlijk het vak helemaal niet
snapt gaat dat proberen na te kijken. En dat zal niet heel zinnige feedback zijn die je
daarop krijgt. En op het moment dat dat wel meetelt voor je cijfer kan het wel eens heel
veel hoger of lager zijn dan het cijfer wat het uiteindelijk waard is.
3: maar het hangt denk ik ook wel een beetje van het soort opleiding af in hoeverre het
voorkomt. Jullie hebben bij automotive wel best wat pittige vakken en dan gebeurt het
denk ik wel vaker dat iemand gewoon net niet genoeg ervoor doet en dat dat misschien
wat vaker voorkomt dan bij mij. Want bij mij komt het echt zelden voor dat iemand aan
een vak begint en dat iemand het dan niet afmaakt.
4: bij mij is dat juist vrij normaal zou ik haast zeggen.
J: oké, en stel jullie krijgen dan een beoordeling van iemand waar jullie niet tevreden
mee zijn en jij moet diegene ook nog beoordelen. En dan vooral op individueel werk.
Beïnvloedt dat hoe jullie diegene dan beoordelen? En zo ja: in hoeverre, of zo nee:
waarom niet?
1: ik zou het juist liever tegelijk doen. Dat je allebei tegelijk iets invult en tegelijk die
feedback krijgt. Niet dat je het achter elkaar hebt.
3: dan ben je niet biased inderdaad. Maar ik denk als ik een peer review krijg van
iemand die echt helemaal nergens op slaat, of als ik vind dat die nergens op slaat, en ik
vind hetzelfde van die andere persoon, dan ben ik wel geneigd om nog slechter te geven
denk ik eerlijk gezegd.
1: eigenlijk moet je wel nog steeds gewoon professioneel zijn en goede feedback geven.
Je moet jezelf niet verlagen tot zijn niveau vind ik.
2: dat zal af en toe wel gebeuren in meer of mindere mate.
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5: het zou voor mij wel oneerlijk voelen als iemand zero effort heeft gedaan voor mij en
als ik weet voor hoe ík mijn peer review doe dat het voor mij niks uitmaakt qua cijfer,
dan ga ik er ook zeker geen extra moeite in stoppen. Dan denk ik ja daaag jij hebt 0
interesse in mij getoond dan ga ik er ook zeker geen moeite in steken. Ookal is het
misschien een goede oefening voor mij dan ben je gewoon mijn tijd niet waard klaar. Als
het dan al duidelijk is hoe diegene naar mij heeft gedaan dan ga ik dat zeker niet
veranderen maar als ik weet dat de manier waarop ik iemand review, invloed heeft op
mijn cijfer, dan staat het er helemaal los van. Dan ga ik gewoon mijn reteharde best
doen weet je wel. Dus het hangt er voor mij ook een beetje vanaf wat voor invloed het
op mij heeft op het eindresultaat. En ik denk ook als het een vriend van mij zou zijn dat
ik er iets meer moeite in wil stoppen omdat ik hen ook gewoon wat gun. En dan is het
eerder van ja omdat het mij gewoon niet lukt ofzo en dat ze iets meer kunnen flikken bij
mij dan iemand die ik niet zo goed ken of minder mag.
2: ja, dus wat betreft deze vraag zou ik inderdaad mezelf aan willen sluiten bij 1, want je
moet eigenlijk de feedback op dezelfde momenten geven. Dus niet dat je eerst iets
binnenkrijgt van iemand anders en dan zelf nog de feedback moet gaan geven.
J: oké, en stel er zijn dan wel meerdere momenten waarop je feedback moet geven. Dus
bijvoorbeeld drie keer binnen een vak. Dan is het effect weg.
2: dan kan het nog steeds hetzelfde denk ik. Op die drie momenten dat je dat
tegelijkertijd moet doen dus ofwel in een meeting dat je het met elkaar bespreekt óf
blind van elkaar en dat je het op hetzelfde moment moet inleveren en ook ontvangt.
4: maar als je een eerste feedbackmoment krijgt, dan krijg je wel het tweede feedback
moment nog.
2: ja…. Dat beïnvloedt wel je tweede moment misschien ook.
1: ik denk dat je nog steeds wel je best moet doen want misschien komt er nog een
derde feedback moment. En dan krijg jij weer feedback dat jij je feedback niet goed hebt
gedaan. Dus ik denk gewoon dat je gewoon altijd professioneel moet blijven zijn, hoe
moeilijk dat ook is.
3: het allerbelangrijkste is denk ik dat je iedereen het idee geeft dat jouw feedback
gegrond is en er over na hebt gedacht en niet gewoon nergens vandaan komt ofzo. Ook
met negatieve feedback dat mensen wel het idee hebben van oké dit komt wel ergens
vandaan en dit hangt ook af van de manier waarop je dit brengt. Maar dat je het dus op
een professionele manier geeft en ook dat er misschien helemaal geen persoonlijke
aspecten aan zitten. En dat je dat dan ook zegt omdat je die persoon misschien wil
helpen.
J: en hoe zit dat dan met jullie motivatie om anderen te beoordelen? Dus met de tijd en
de moeite die je er in stopt.
2: daar ben ik wel voor gemotiveerd in principe.
J: en waarom?
2: je zit samen in een groep. Of ik neem aan dat dat dan over groepswerk gaat maar
hoeft niet per se.
J: niet per se, kan ook individueel werk zijn.
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2: ik heb op een of andere manier wel heel erg het gevoel dat ik daarin mijn steentje kan
bijdragen en dat ik het ook fijn zou vinden als iemand anders dat dan serieus doet. Dus
dat we er met z’n allen beter van worden, dat ik het daarom wel serieus neem.
1: het ligt ook wel echt aan het moment denk ik. Als het echt midden er tussenin is, heb
je er nog wat aan. Aan het einde denk ik ja ik ben klaar met dit vak en ik vul het even
snel in. Niemand kijkt er ook meer naar dus dan stop ik er minder energie in.
4: het hangt er ook maar net vanaf of je feedback hebt want heb je net twee a drie
weken samengewerkt in een groep van zes, zal je niet over alle vijf feedback hebben.
J: en stel je hebt..
4: pas als je over mensen echt iets weet kan je het serieus doen.
J: en stel je moet iemands individuele werk beoordelen?
2: even daarop terugkomend inderdaad. Het scheelt heel erg of jouw eigen cijfer voor
het hele vak afhangt van de kwaliteit van jouw feedback die jij geeft. Dat helpt wel
enorm kan ik uit ervaring spreken. Over het algemeen neem ik het wel serieus maar dan
wel nog serieuzer. Dat zorgt ervoor dat iedereen het eigenlijk serieus neemt.
J: oké. Verder nog iemand daar iets op aan te vullen of denkt ie er anders over, over
motivatie?
1: ik denk uiteindelijk dat iedereen gewoon heel egoïstisch is als er voor mij niks aan
hangt. Dan stop ik er minder energie in.
J: 5, ik zie jou knikken
5: mee eens. Dat is gewoon hoe het werkt.
4: als er gewoon iets van consequentie aan zit dan doe je toch iets meer je best dan
anders. Stel er zit voor jou niks aan maar het telt wel mee voor het cijfer van die ander,
dan zou je al sneller je best doen dan wanneer er helemaal niks aan vast zit.
J: oké. En stel jij hebt bij individueel werk ergens heel veel moeite in gestoken en
moeite gehad. Beïnvloedt dat hoe jij iemand anders beoordeelt?
5: als ik veel werk heb gestoken in mijn eigen werk en ik ga iemand anders z’n werk
beoordelen? Voor mij wel. Maar dat heeft dan ook deels te maken met dat ik gewoon
heel diep in de materie zit en er dus ook meer van weet en meer ideeën heb erbij. En dat
ik ook gewoon, als ik er veel werk in steek en dan ga ik er vanuit dat het dan ook van
hogere kwaliteit is, dan ga ik waarschijnlijk ook gewoon die maatstaf gewoon gebruiken
als venster waardoor ik kijk naar andermans werk. Dus ja dat heeft voor mij dan wel
invloed. En niet dat alles wat niet hetzelfde is als dat van mij ga bekritiseren, maar wel
dat ik zoiets heb van oh volgens mij kan je hier nog theorie abc aanhalen. Of: heb je hier
al over nagedacht… meer op die manier.
1: zeker als je weet dat zij er ook veel energie in hebben gestoken. Als je het al weet dan
ben je best bereid er ook veel energie in te steken. In de feedback die je geeft.
J: en waarom is dat dan denk je?
1: is toch fijner als je feedback krijgt als je er ook veel energie in hebt gestopt. Dan wil
je weten of je het goed hebt gedaan of niet en of je de goede richting op zit.
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2: het maakt niet heel veel uit voor mij of ik zelf veel energie steek, hoe veel energie ik
dan in de feedback stop maar wat 5 ook al zei dat ik dan beter in de materie zit en
daardoor makkelijker goede feedback geef. En misschien toch iets gemotiveerder ben
maar ik weet niet in hoeverre dat wel meespeelt eigenlijk.
J: en verder nog iemand hier iets op aan te vullen?
4: ik denk dat het ook afhangt van hoe serieus dat jij denkt dat de andere de opdracht
heeft gemaakt. Als je ziet dat er niet veel tijd in zit ga ik ook minder moeite doen maar
stel iemand heeft echt z’n best gedaan ben je ook gemotiveerd om diegene daarin verder
te helpen.
J: oké, dan wil ik doorgaan naar het volgende. Stel je moet jezelf beoordelen ten
opzichte van anderen. Ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben? Ja? En hoe vinden
jullie dat? En voor de mensen zonder ervaring: hoe lijkt jullie dat?
3: ik vind het persoonlijk echt a-relaxed om eerlijk te zijn. Dat ik ook denk van ja, ik vind
het fijn om iemand anders daarover te laten oordelen want meestal weet ik het wel zelf
maar ik vind het ook moeilijk om dat openbaar te brengen van: ik vind dat ik dit goed
heb gedaan. Ik hoor het liever van anderen.
1: zeker om jezelf te prijzen denk ik. Als je denkt dat je iets goed hebt gedaan, omdat
ook te zeggen. Je kan het makkelijker van jezelf zeggen denk ik dat je iets niet goed
hebt gedaan dan dat je iets wel goed hebt gedaan.
J: en waarom dan denk je?
1: Omdat je jezelf dan toch omhoog prijst t.o.v. de groep.
4: en je weet zelf al hoe je vindt dat jezelf gepresteerd hebt dus dat ga je dan niet heel
uitgebreid op papier zetten omdat het al een beetje in je hoofd zit.
5: ik denk dat het ook heel erg van vak en context afhangt of het wel of niet goed zou
zijn. Bij de een zou ik het heel awkward gevonden hebben en bij de ander denk ik dat ik
bijna mijn eigen ruiten ingooi als ik zeg ja hier had ik het wel iets beter kunnen doen.
Dat ik denk ja shit straks gaan ze er echt op letten ofzo. Maar zeker bij mijn stage was
de helft van het rapport dat het erover moest gaan hoe jij reflecteert op je proces en dan
was het juist heel erg geprezen als je zei van dit kan de volgende keer beter. Dus daar
was het juist helemaal oké om dat te doen. Dus het is maar net een beetje of het van te
voren wordt aangegeven wat men verwacht en wat men op prijs stelt in zo’n reflectie. En
dat misschien als jij zegt van oh ik had dit misschien en dit beter kunnen doen dat je
daar juist niet op wordt afgerekend. Dat heeft voor mij wel echt invloed.
J: dan zijn we een beetje bij het einde aangekomen. Ik heb alleen nog twee korte
vraagjes: wat zou je graag wel en juist niet willen terugzien als je mensen moet
beoordelen en zij jou. Waarbij PA van toepassing is.
1: dat mensen er wel energie in hebben gestoken en dat je er dan meer waarde in hecht.
2: ik zou het alleen bij projecten implementeren die groot genoeg zijn om feedback heel
nuttig te laten zijn. Dus bij een klein project is teamperformance niet zo impactvol als bij
een heel groot project laat ik maar zeggen. Dus dan kan je veel meer bereiken bij een
tussentijdse beoordeling. En ik zou nooit willen zien dat een beoordeling van een andere
student op mijn inhoudelijke werk invloed heeft op mijn cijfer.
J: verder nog mensen daar een aanvulling op?
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3: ja, ik denk misschien voor degene die dan de peer review afneemt, als dat zo is
tenminste, geef dan de mensen die daar zitten het idee dat het er echt toe doet en dat
het niet alleen maar voor de vorm is ofzo. Dat heb ik heel vaak, het zit er gewoon bij
omdat het moet maar het boeit helemaal niks. Dat heeft misschien mijn beeld ook wel
een beetje scheef getrokken maar als jij het idee hebt dat het echt nuttig is dan is het
een ander verhaal.
1: eigenlijk zou je het in elke meeting ook wel kunnen doen. Iedereen een tip en top
geven in een paar seconde. Dan heeft iedereen gelijk al een klein feedbackje gegeven.
Vind ik altijd wel relaxed. Misschien wel moeilijk maar kan denk ik wel veel helpen.
J: oké, bedankt. Dan als laatste wil ik graag horen wat jullie het belangrijkste vonden
wat we net hebben besproken en wat meer aandacht verdient. Dat wel belangrijk was.
1: op meerdere momenten peer review doen
5: geen anonimiteit en mogelijkheid tot toelichting/discussie
4: mondeling en geen blaadje met bolletjes maar in een gesprek
3: of als basis voor een gesprek maar niet dat je nog je pdf’je moet opsturen naar een
docent en dat het dan ook al een week na de laatste deadline is en dat je denkt van ja.
Ik doe maar wat. Maar wat ik net zei, geef me het idee dat het echt nuttig is en niet
alleen voor de vorm.
2: sluit ik me ook bij aan. Het liefst niet alleen 1x achteraf.
[afsluiting]
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9.4.3 Focus group 3: Mixed study backgrounds
Datum: 02-05-2022
Doelgroep: Sociale + Technische studies

J: Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Janne Venderink, ACP in Utrecht. Ik schrijf nu
scriptie over PA. Niet echt een NL term maar dat studenten elkaar onderling beoordelen
binnen een vak. Bedrijf dat vak wil ontwikkelen in de vorm van MOOC (massive open ..)
meningen en ervaringen van studenten. Doel inzicht krijgen hoe zo’n vak het best kan
worden ingericht met PA. Geluidsopname geen beeld. Vragen stellen en stellingen geven,
overal op reageren, op elkaar, mij onderbreken. Microfoon standaard aan te laten
makkelijker reageren.
Als eerste wil ik even van iedereen horen, als je aan PA denkt wat komt er dan in je op?
1: dat je feedback kan geven aan mede studenten, maar ook aan de peer-reviewed
artikelen die online staan.
2: een document waarbij je iemand anders beoordeelt. Op die manier heb ik het vaak
ervaren.
3: wat ik wel altijd fijn vond was dat we dan gerichtere feedback konden geven.
4: ook wel groepsfeedback, dus dat je als groep reageert op elkaar en niet dat éen
iemand op éen iemand reageert maar dat meerderen op elkaar reageren
5: ik denk dat het vooral van belang is dat het mensen zijn die met dezelfde
onderwerpen of dezelfde tak van wetenschappelijk onderzoek bezig zijn en dat je zo met
kennis en ervaring van schrijven elkaar helpt.
6: ook eigenlijk dat wel en het leren van elkaar door elkaars werk te beoordelen.
7: dat beoordeling echt komt van degene waarmee je werkt en niet van degene die
erboven staat en die de opdracht geeft.
J: en hebben jullie ervaring met PA en hoe was dat ingericht?
1: niet echt behalve dan dat je elkaars essay moet verbeteren en dat leraren het zo
noemen maar voor de rest niet.
J: En moest dat individueel of bij een groep?
1: individueel, dus dan werden er koppels gemaakt en moest je elkaars werk nakijken.
J: oké. Want eigenlijk tel ik dat ook onder PA. Misschien wel goed om erbij te zeggen.
Dat kan zijn d.m.v.. Een cijfer maar het kunnen ook opmerkingen zijn of binnen een
feedback meeting o.i.d.. Dat kan dus op allerlei manieren dus zijn. En 2, heb jij ervaring?
2: ja wel iets, maar dat is vaak gewoon aan de hand van een formulier dat je iemand z’n
werk gaat beoordelen en dat kan zowel individueel zijn als groepswerk.
J: oké, en heb je daar dan op beide manieren ervaring mee?
2: ja. Oké, en 3?
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3: ja wij moesten altijd kritisch naar elkaars werk kijken zodat we altijd het beste van
elkaar eruit konden halen zegmaar. En dat hebben we dan zowel in groepsverband en
persoonlijk gedaan.
J: en 4?
4: ik heb wel veel feedback moeten geven op elkaar, dus bijna bij elk vak wat ik had
moesten we dan wel een essay schrijven of iets in die richting, en dan in het begin
stuurden we dat via de mail naar elkaar toe. Maar nu werken we met Canvas Rotterdam
en dan kan je daar op een discussieboard je stukjes uploaden en dan kan de ander die
downloaden en daar dan feedback opgeven. En dat dan weer daaronder in die discussie
plaatsen. Zodat je op elkaar kan reageren.
J: en was dat dan individueel, 1 op 1 of met meerdere mensen?
4: nou, bijvoorbeeld laatst was het dan wel weer dat je met 4 in een groepje zat en dat
je dan de drie anderen feedback gaf.
J: oké, en 5?
5: ja best veel. Bij mijn studie sociologie in Nijmegen was een vak opgebouwd dat je aan
de ene kant theorie had in een vak, en een project. En alle theorie die je leerde ging je
dan toepassen bij je project binnen een groep. daarbij werd je gekoppeld aan een ander
groepje. Dus het eerste jaar onder begeleiding van masterstudenten ging je dan samen
elkaars werk beoordelen. In het tweede jaar ging je onder begeleiding van docenten
elkaars werk als groep beoordelen.
J: oké. En 6?
6: ik ken het van academische vaardigheden vakken. Dan moest je elkaars
onderzoeksvoorstellen peer reviewen en daar dan feedback op geven individueel. En ook
essays en dat soort zaken. Vaak 1 op 1 of 2 op 1. Dat jouw voorstel door twee anderen
wordt beoordeeld maar wel onafhankelijk.
J: oké, en 7?
7: ja behalve gewoon essays van anderen beoordelen heb ik wel eens een aantal keer
gehad dat je in een cluster van groepjes zat waarbij elk groepslid dan weer andere
groepjes moest beoordelen. Waardoor je wel 4 verschillende feedback rondes had. Maar
wel heel vaak dat je individueel essays moest gaan beoordelen.
J: en had je dan tijdens het vak meerdere feedbackmomenten, zei je dat?
7: ja volgens mij wel twee ofzo. Maar elke feedbackronde moest je dan twee of drie
verschillende essays gaan beoordelen als groep.
J: oké, en dan wil ik het nu graag verder gaan hebben vooral over individueel werk. Als
je daar dus geen ervaring mee hebt dan kan je je er misschien wel een idee en beeld van
vormen. Dan wil ik als eerst graag weten wat je er van vindt om door anderen
beoordeeld te worden. Dus door medestudenten en niet door de docent. En hoe kijk je
dan aan tegen het vertrouwen wat je hebt in de andere en de kennis die diegene heeft?
4: ik vind het altijd wel lastig om echt te vertrouwen op iedereen die maar feedback
geeft. De een geeft heel erg gericht en ook inhoudelijk feedback en de ander best wel
oppervlakkig. En ik vind het altijd lastig als een leraar of tutor geen feedback geeft maar
een student wel en dat je daar dan wat mee moet gaan doen. Dus ik doe er ook heel
vaak niks mee eigenlijk. Puur omdat ik denk van ja misschien weet ik het wel beter dan
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zij dat doen en misschien hebben ze er wel over nagedacht maar dan wil ik niet dat hele
stuk gaan veranderen op basis van hun feedback terwijl de tutor er niet naar gekeken
heeft.
7: ik denk dat op wat specialistische onderwerpen het wel wat makkelijker is want dan zit
je wat specialistischer in het vak. Maar als iemand geen kennis heeft en je moet allemaal
wat zeggen over iets anders heb ik vaak het gevoel dat het wordt afgeraffeld en er maar
wat wordt gedaan.
5: dat idee heb ik ook een beetje. Als het echt serieus en goed wordt gedaan dan kan je
er heel veel aan hebben. Vooral als je ook iets meer gaat nadenken over de manier van
schrijven of manieren van andere theoretische stromingen gaat voorstellen aan de
anderen. Maar als het gewoon alleen maar het geschreven werk beoordelen is heb ik het
idee dat het vaak wordt afgeraffeld. En dat het dan niet heel bruikbare feedback
oplevert. Als mensen het wel serieus doen zie ik wel de meerwaarde ervan in.
J: en wat bedoel je dan met alleen het geschreven werk beoordelen, hoezo is dat dan
minder of wat voor werk bedoel je dan?
5: bijvoorbeeld meer dat je vooral bij individuele PA sessies dat juist de discussie
waarom je bijvoorbeeld een bepaalde theorie erbij had dat dat vooral de meerwaarde
heeft. Maar dat alleen de zinsopbouw of grammatica minder nuttig is denk ik.
J: en hoe zit het dan met het vertrouwen in de ander dat jij hebt daarin?
5: ik kom zelf van een kleine studie en dan ken je eigenlijk alle studenten wel. Dus dan
zijn mensen ook iets meer betrokken bij elkaar. En dan denk ik dat het wel goed werkt.
Maar ja in een grotere opleiding als je elkaar niet kent dan wordt het ook al lastiger.
Vooral om ook echt kritisch te zijn en die kritiek ook goed op waarde te kunnen schatten.
J: en waarom heeft het voor jou dan meerwaarde als je elkaar kent, denk je?
5: ik weet niet of het precies meer waarde heeft voor de kwaliteit van de review maar
wel voor dingen als sociale wenselijkheid en dat soort dingen.
6: ik denk als je weet wie iets heeft beoordeeld dan kan je vaak wel van te voren
inschatten of je daar wat aan gaat hebben of niet. En zeker als je dan ook doorleest kan
je een inschatting maken hoe serieus iemand iets neemt.
J: oké en waarom heeft het dan voor jou extra waarde om te weten wie de beoordeling
heeft gegeven?
6: je hebt wel een bepaald beeld van bepaalde mensen. In de helft maakt het niet uit
maar je hebt wel een bepaald aantal mensen waarbij je weet vooraf dat je er niet heel
veel gaat hebben. Maar je hebt ook een aantal mensen waarvan je weet oké die heb ik
heel hoog zitten dus die zal hier waarschijnlijk wel iets van weten.
5: Ja, en daarbij denk ik dat het ook discussie makkelijker maakt. Want ik denk zelf dat,
zeker in individuele PA’s dat discussiëren heel veel meerwaarde heeft. En zeker als je
elkaar al kent dan maakt dat het wel makkelijker.
1: ja ik doe architectuur dus dan moet je veel ontwerpen ook en heel veel
medestudenten vinden het ook lastig om te weten wat er goed is. Maar als je met elkaar
in ieder geval al dingen uitspreekt kom je samen toch tot oplossingen en dat helpt ook al
heel erg veel met verder komen in je werk.
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6: ik merk ook dat als ik een scriptie schrijf of grotere onderzoeksvoorstellen of essays of
whatever dat ik dat vaak met vrienden bespreekt en laat lezen en dan daarover in
discussie gaat. Dat je weet dat je wat hebt aan elkaar. Ook al gaat het over kleine
grammaticale dingen of dat iemand zegt vanaf pagina 2 tot 4, geen idee wat je wil of
bedoelt. Dan heb je daar ook wat aan en kun je het in z’n geheel schrappen.
J: en hebben anderen daar nog een mening over, over kennis en vertrouwen?
2: ik ben het wel eens met de rest dus heb daar eigenlijk niet zo heel veel aan toe te
voegen.
3: ik denk dat het ook wel afhangt van wat de groepsdynamiek is want je hebt wel eens
2 mensen die er vol voor gaan en ook 2 die dan mee willen liften. Dus als zij dan een
assessment moeten geven is het soms wel afgeraffeld of best wel oppervlakkig, dat je er
niet zo heel veel aan hebt.
J: oké, en dan wil ik nog wel even verder gaan over iets waar net ook al wat over is
gezegd, over vriendschap binnen het beoordelen of dat je mensen kent. Of het zou ook
kunnen dat je mensen anoniem beoordeelt. Hoe zouden jullie het vinden om vrienden te
beoordelen of mensen die je kent?
4: ik denk dat het wel echt meerwaarde heeft wat ik net ook al zei, dat het dan echt een
hele goede wetenschappelijke discussie op gang kan brengen
2: ben ik het mee eens alleen stel je voor dat er echt een cijfer aan hangt of iets, of iets
serieus, dan ga je iemand anders omdat je hem kent misschien ook wel heel snel matsen
of dingen door de vingers zien.
7: als de kwaliteit heel laag is en je moet ergens feedback op gaan geven, kan het soms
bij vrienden heel lastig zijn om heel kritisch te gaan zijn.
6: en als er grote afhankelijkheid van cijfer is dan snap ik ook wel het probleem want je
wil iemand liever meetrekken. Maar ik denk dat het verder wel zinvol is. Met vrienden
kan je gewoon beter discussies houden.
5: ik denk dat het vooral inhoudelijk moet zijn en niet heel veel van een beoordeling af te
laten hangen.
J: oké, en dan wil ik hem ook even omdraaien. Hebben jullie ervaring met anoniem
beoordelen, dus dat je naam er niet onder komt te staan. En als je geen ervaring hebt
hoe kijk je er dan tegenaan?
7: bij ons staat er meestal een studentnummer boven maar wie dat dan is geen idee.
Meestal moet je ook gaan reviewen dus je weet wat de kwaliteit van zijn stuk was en dan
kan je op basis daarvoor zijn beoordeling gaan inschatten. Voor hoe serieus je dat moet
gaan nemen.
6: in mijn ervaring zijn er wel eens pogingen gedaan om het anoniem te maken maar dat
lukt dan niet echt.
J: En waarom lukt dat dan niet?
6: dat is dan binnen student assistenten dat je dan tentamens van elkaar moet gaan
beoordelen maar je hebt wel eens dat er nog een naam in de URL staat of je herkent
toch mensen of bij essay… (loopt vast)
J: ho, je loopt heel even vast. Nu hoor ik je weer.
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6: je kan de schrijfstijl van mensen misschien herkennen. Dat soort dingen.
7: je hebt ook wel vaak dat je.. in ieder geval bij mijn studie dat je vaak je stukken moet
pitchen dus dan weet je ook al wie wat dan heeft gemaakt of wat het onderwerp is van
diegene en dan heeft het ook weinig zin om anoniem te gaan beoordelen.
5: ik denk als je echt voor PA wil gaan dat je dan wel een inhoudelijke discussie op gang
wil zetten. En niet alleen elkaar wil beoordelen maar ook echt wil verder helpen. En ik
denk dat anoniem beoordelen zich daar niet echt voor leent.
J: en waarom niet?
5: nou dat als je uiteindelijk iemand een vraag wil stellen van waarom denk je dat dit
juist niet goed is? Want ik denk hier hier en hierom juist wel dat het goed is. Dus dat.
J: en dan de volgende vraag, hebben jullie het idee dat concurrentie een rol speelt?
6: ik denk in mijn persoonlijke ervaring dat het in Nederlandse studenten dat het niet
speelt, en bij internationale studenten heel erg.
J: en kan je daar wat meer over vertellen?
6: ik heb wel concreet een keer meegemaakt van bepaalde internationale studenten die
een systeem gewend zijn waar bijvoorbeeld ook cijfers worden gegeven waarbij de beste
een 10 krijgt en daarna de slechtste een 1 krijgt, en dat verdelen we evenredig. En ja die
doen echt alles eraan om zo veel mogelijk gaten te schieten in iets en zo min mogelijk
zelf daar heel heftig op gaan. En dat maakt discussie vaan gewoon niet zinvol. Maar de
Nederlandse cultuur is wel anders en willen we elkaar ook meer omhoogtrekken. Dat is
mijn ervaring.
5: ja hoe meer je beoordelingen van peer reviews af laat hangen hoe meer dat ook een
rol kan gaan spelen. Althans denk ik.
4: ik heb nog nooit een cijfer moeten geven in ieder geval. Alleen maar gewoon feedback
moeten geven en uiteindelijk wordt het eindverslag wel nagekeken maar nog nooit een
cijfer.
7: ik heb bij ons ook nog nooit meegemaakt dat iemand daar een laag cijfer heeft
gehaald en dat het zo verdeeld werd dat je een aantal punten moest geven. Dus dan het
cijfer wat je gaf, kreeg diegene. Dan heeft concurrentie ook geen zin.
J: en zijn er nog anderen die wel ervaringen hebben met dat je echt een cijfer moet
geven?
1: nee maar we hebben wel dat je via een programma twee posters met elkaar moet
vergelijken en dan op de beste klikken. En dan komt er uiteindelijk een hele ranking uit
en ik denk dat zoiets op zich wel concurrentie meer zou kunnen stimuleren omdat je echt
uiteindelijk zo’n ranking ziet.
J: en die ranking, heeft dat nog invloed verder op de eindbeoordeling? Of hoe gaan jullie
daar verder mee om?
1: ik denk dat je wel.. dat merk ik in ieder geval bij mezelf dat je aan het einde de top
tien nog even gaat bekijken van wat hebben die dan gedaan.. maar ik denk dat het de
beoordeling zelf niet heel veel beïnvloedt.
J: en weet je toevallig uit je hoofd hoe dat programma heet?
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1: nee maar dat zou ik wel even kunnen opzoeken.
J: ohja, ja als je het makkelijk kan vinden ben ik er wel benieuwd naar. En dan wil ik nog
even een stelling geven. Stel je hebt een beoordeling gekregen waar jij niet tevreden
mee bent, en jij moet ook diegene gaan beoordelen. Hoe ga je daar mee om?
2: ja, is lastig. Dat je niet tevreden bent in de zin dat jij het niet eens bent met hem of…
J: dat je niet tevreden bent met de beoordeling of niet eens bent met de feedback die je
krijgt.
2: het zou kunnen zijn dat je dan naar zijn of haar werk ook met een hele slechte blik
gaat kijken en heel kritisch gaat zijn, en extra dingen probeert eruit te vissen die
eigenlijk heel klein zijn en eigenlijk niet echt.. op die manier een beetje. Dus dat je
eigenlijk heel slecht gaat beoordelen of in ieder geval je best gaat doen om het zo slecht
mogelijk eruit te laten zien. Dat denk ik. Het hoeft niet zo te zijn he maar dat denk ik.
J: en denk je dat dat bij jou specifiek het geval zou zijn?
2: weet ik niet. Of ik ga juist in discussie ermee maar. Durf ik niet te zeggen. Heb ik nog
niet echt gehad eigenlijk.
J: anderen die daar mee eens zijn of juist heel anders over denken?
3: ik had een keer bij een project iemand een slechte beoordeling gegeven, en daarna
wel een goed cijfer gehaald en daarna had hij mij bij de eindbeoordeling een slecht cijfer
gegeven. En later had hij wel toegegeven dat dat puur was omdat ik hem een slecht
cijfer gaf. Dat hij niet naar de inhoud keek wat ik had geschreven maar dat hij mij niet
meer mocht kort gezegd.
6: in de meeste gevallen hoor je niet wat iemands beoordeling is voordat je het zelf ook
hebt gedaan. Ik denk niet dat ik ooit zelf feedback heb gekregen en dan daarna nog zelf
moest beoordelen. Volgens mij was dat allemaal tegelijkertijd insturen.
1: ik heb wel gehad als je samenwerkt met een groep, en dan doe je dat met word
Online ofzo dat iemand ongevraagd terwijl ik nog niet klaar was van alles had zitten
verbeteren bij mij. En dat ik aan het eind van het project misschien ook wel iets
kritischer was van: als jij zo kritisch naar mij bent dan ben je misschien ook wel iets
kritischer naar die ander ook.
J: oké. En wat vinden jullie er zelf van om anderen te beoordelen? En dan wil ik vooral
eerst kijken naar het idee, dus eigenlijk draai ik m weer een beetje om, naar de kennis
en skills die jij zelf hebt om anderen te beoordelen?
5: volgens mij was dat net ook al genoemd aan het begin dat het heel lastig is als je zelf
niet per se helemaal in het onderwerp zit. Stel je moet nakijken en je hebt helemaal
geen kennis van het onderwerp dan heb je misschien wat minder inbreng in wat voor
andere wetenschappelijke artikelen ze kunnen gebruiken om verder te gaan of andere
theorieën. Dus ik denk dat je wel moet kijken als je echt goede peer review wil geven dat
je dan mensen wel koppelt aan elkaar die een beetje in hetzelfde onderwerp zitten. Want
anders als ik er niks vanaf weet ga ik er ook minder moeite voor doen want ja ik kan wel
drie uur lang allemaal stukken uit gaan zoeken maar daar heb ik ook geen zin in.
7: volgens mij is het tijdens het vak vaak lastig, maar na het vak is het juist heel
waardevol als ik ook meer bekend ben met de stof en dan kan ik er ook beter kritisch
naar kijken en bij helpen. Dat vind ik vaak waardevoller als ik iets aan het lezen ben
waar ik zelf ook net mee bezig ben.
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6: stel je hebt een scriptie ofzo die iemand doorleest en het doel is dat het geschreven is
voor mensen die niet per se in het vakgebied zitten dan kan dat ook wel handig zijn. Dan
gebruik ik mijn gebrek aan kennis om tegen een persoon te zeggen: jij zit er heel erg in
en ik niet. Dus ik snap niet wat je hier schrijft. Dat kan in zo’n situatie juist zinvol zijn.
Maar over het algemeen ja stel je weet niet wat het is dan wordt jouw feedback die je
geeft ook wat oppervlakkiger en dan heb je er ook minder aan.
J: oké. Verder nog anderen die iets willen zeggen? Oké… en dan weer, als jij anderen
moet gaan beoordelen, heb je dan het idee dat jij dat op een eerlijke manier kan doen
zonder te veel invloed van andere dingen? En zo ja, in hoeverre of zo nee, waarom niet.
5: ik zelf denk ik wel maar ik denk dat dat wel persoonlijk is bij mensen. En als je
iemand kent en bijvoorbeeld niet mag, omdat hij bijvoorbeeld een eerdere keer een
beoordeling heeft gegeven dan moet je zelf wel integer zijn om dat te kunnen scheiden.
Ik denk dat ik dat wel kan maar dat ligt dus heel erg aan een persoon.
6: ik heb ook het idee van mezelf dat ik dat wel kan.
J: en waarom denken jullie dat?
6: Ik denk omdat ik een gemotiveerde student ben in at opzicht in de meeste
vakgebieden. En er wel serieus genoeg in sta en dat ik dingen wel serieus neem, denk ik
van mezelf.
J: 5, heb je daar nog iets op toe te voegen?
5: ja dat ik ook wel verwacht en hoop dat degene die het dan bij mij doet dat ook heeft.
Ja en je bent natuurlijk niet voor niets student op hbo of universiteit dus iedereen kan
dat wel lijkt mij.
J: Oké, en dan het volgende puntje: in hoeverre voel jij je comfortabel als jij iemand
moet beoordelen, en in hoeverre heb je dan het idee dat je echt je mening kan geven?
5: dat sluit eigenlijk aan bij wat ik net zei. Ik denk dat dat gewoon onderdeel is van je
werk om het maar zo te zeggen, als komend wetenschappelijk professional. Als je dat
gewoon kan scheiden dat het in ieder geval voor mij geen probleem moet zijn.
J: dus als jij een stuk leest, heb je dan het idee dat je alles gewoon kan zeggen wat je
erover vindt of ben je op een bepaalde manier terughoudend o.i.d.? zijn er daar nog
dingen die jouw feedback beïnvloeden?
7: het kan wel aan de manier van beoordelen liggen. Dat je gewoon van iemand een
paper krijgt, dat je samen zit met iemand en het stuk doorleest, maakt voor mij heel erg
uit op wat voor manier en hoe kritisch ik ben. En hoe hard ik ook kan zijn. Want als je
het op papier zet is het gewoon meteen heel streng hoe het overkomt. Maar als je het
gewoon zegt van ja, het komt hierdoor dat vind ik veel fijner feedback geven.
6: ik vind juist zelf op papier vaak makkelijker. Dat je gewoon alles kan annoteren en
erbij kan zetten, en daarna eventueel wel in gesprek gaan met die mensen. Dat
misschien weer wel. Maar ik heb juist het idee als je het op papier zet voelt het juist
ongeremder omdat je dan een lijst geeft en dan hoef je er nog niet per se waarde aan te
hechten.
7: ja oké maar als je dan echt zo’n rood vlak terug gaat sturen…
6: neeee eens. Zeker.
J: Oké, 1, ik zag jou nog klikken. Wil je iets toevoegen?
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1: ik denk dat ik het ook wel fijner vind om op papier te doen. Dan kun je zelf rustig
kijken wat je er van vindt en dat structureren op welke manier je dat wil overbrengen
naar de ander.
5: ik denk sowieso dat een combinatie ervan ook wel beter zou zijn. Dat je eerst het
papier hebt, dat beoordeelt en dan met elkaar erover in gesprek gaat. Aan de ene kant
ga je ook beter nadenken over je eigen kritiek. Als je er over nadenkt van waarom vind
je dit gewoon slecht dat kan echt niet.
2: een beetje met elkaar discussiëren over wat je op papier zet en dan kan je het
naderhand nog even toelichten. Denk dat dat wel krachtig is inderdaad.
5: ik denk dat je zelf ook meer gaat nadenken over hoe je kritiek geeft, en wat, en
waarop als je het uiteindelijk ook moet verdedigen. Als je het alleen op papier doet kun
je natuurlijk alles neerzetten en als het geen consequentie heeft door er later over te
praten wordt het ook een andere manier van iets beoordelen denk ik.
J: oké, en hebben jullie wel eens meegemaakt dat jouw beoordeling wordt beoordeeld,
dat je daar ook een cijfer of aantal punten bijvoorbeeld voor krijgt? Ik zie een aantal
mensen nee knikken. Wat zou je daar van vinden? Vind je dat belangrijk?
4: ik kreeg alleen een voldoende of onvoldoende. Verder geen cijfer ofzo. Stel jij hebt
een ander een peer review gegeven, dan beoordeelt de tutor of het voldoende is of niet,
of hij vindt dat je het hebt afgeraffeld, of hij vindt dat je het wel inhoudelijk genoeg
gedaan hebt. Dan geeft hij het gewoon een voldoende of onvoldoende en dan moet je
het bijvoorbeeld nog een keer doen of hangen er andere consequenties aan bijvoorbeeld.
2: ik heb het zelf nog nooit gedaan maar denk dat het wel goed is. Dan heb je het gevoel
dat iemand met je mee kijkt op jouw feedback voor iemand anders en dan heb je toch
wel een soort van druk van buitenaf en doe je het misschien wat serieuzer en besteed je
er iets meer tijd aan.
4: ja, zo werkt het wel inderdaad ja.
3: het kan denk ik ook als veiligheidsnet fungeren zegmaar. Als iemand jou een slechte
beoordeling geeft, niet gegrond, dan kan je wel een betere beoordeling verwachten
zegmaar.
6: ik ken wel een systeem, dan moest je op een rubric allerlei dingen invullen, en
afhankelijk wat je dan aangaf, als het onvoldoende was moest je in minimaal 100
woorden daar iets over zeggen.. en de andere partij moest dan daar weer op aangeven
of je iets aan de feedback had of niet. Dus er waren een soort van drie fases in dat
opzicht. Volgens mij werd met die laatste fase niet veel gedaan behalve als het een
onvoldoende was moest je in de volgende opdracht er nog eentje extra doen. Zo’n soort
systeem.
J: wat vond je daarvan?
6: het werkte wel. Het had wel wat. Doordat er zo’n minimum woordenaantal was, was
het wel zo van oké ik ga het minimum woorden halen en daarna is het klaar, maar de
stukken die gewoon ingeleverd werden en goede kwaliteit waren werd ook wat over te
zeggen. Dus het werkte wel goed.
5: ik ben zelf nooit beoordeeld om mijn beoordeling. Zoals ik al zei we kwamen wel
periodiek met twee groepjes bij elkaar en daarin besprak je dan met elkaar de feedback
en de docent zat er wel bij. Dus stel als er een discussie ontstaat of je zet iets neer in je
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beoordeling dan ja… eigenlijk of als je beoordeling niet goed genoeg is dan kreeg je
natuurlijk nog wel van die docent feedback, maar het was niet echt een beoordeling.
J: oké en was dat dan face to face gewoon?
5: ja.
J: en hebben jullie wel eens meegemaakt dat je binnen een vak elkaar meerdere keren
moest beoordelen?... ik zie sommige mensen ja knikken….. en had dat invloed op de
manier hoe jullie elkaar beoordeelden – dat jullie elkaar meerdere keren moeten
beoordelen
5: ja zoals ik net al twee keer heb beschreven, dat ene vak waar je bij elkaar komt om
een hoofdstuk te beoordelen. Ik denk dat het alleen maar beter werd naarmate het
langer duurde. Dan heb je nog wel aan het begin voorzichtigheid maar de discussie komt
steeds meer op gang als je telkens 1 hoofdstuk van elkaar leest en de groei ziet kan je er
beter inhoudelijk op reageren. En naast van wat ze al hebben kun je nog andere
suggesties doen
7: ik zou zeggen dat je dan wel biased bent naar de kwaliteit van zijn eerste werk. Als je
al iets slechts zag dat je dan vanuit dat oogpunt het volgende gaat bekijken.
5: ja dat klopt ook wel maar ik denk als ik bijvoorbeeld de eerste keer beoordeel en het
echt niet goed was en het wel heel goed is verbeterd, dat het dan wel een andere kant
op kan werken.
J: hoe zie jij dat dan 7, met biased, dat je juist meer gaat kijken naar verbetering en
positief of…
7: ik denk dat het heel erg allebei de kanten op kan gaan schieten. Je probeert er altijd
zo open mogelijk in te gaan maar hoe dat dan tegen die tijd is.. bijvoorbeeld als je dan
weer iets vergelijkbaars ziet dan ga je misschien iets meer op de slechtere dingen lette
en daar feedback op geven.
J: iemand daar nog iets op toe te voegen?
3: ik denk dat het ook wel de groepsdynamiek gaat veranderen als je meerdere malen
een beoordeling krijgt.
J: en waarom?
3: nou bij mij was het zo dat we ongeveer een half jaar een project samen moesten
doen, en ik had een jongen dus slecht beoordeeld aan het begin. Had m wel geholpen om
het beter te doen, en als laatste had hij mij slecht beoordeeld en hij zat in een groep met
vrienden, en ik zat daar dan bij, en hij had z’n vrienden ook gezegd dat ze mij slecht
moesten beoordelen. En dat was wel vijandig zeg maar.
J: oké.
5: bij mij niet. Ik denk dat het alleen maar beter werd op een gegeven moment. Dat je
meer durfde, opener werd en ook.. ja ik heb natuurlijk geen slechte ervaringen ermee
maar mijn positieve ervaringen waren dus wel dat het alleen maar professioneler werd
op een gegeven moment.
1: ik denk ook dat je steeds beter het werk van de andere persoon en het onderwerp
daarvan meer leert kennen waardoor je makkelijker kan zien of het goed is of slecht.
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J: en dan volgende stelling: stel jij hebt zelf ergens heel veel moeite in gestoken, in een
opdracht of essay of leren voor een tentamen o.i.d.. En jij moet ook weer mensen gaan
beoordelen. Beïnvloedt die moeite die jij ergens in hebt gestoken of mee hebt gehad de
manier waarop jij iemand beoordeelt?
1: ik denk het wel. Hoeveel moeite je ergens in stopt laat ook zien hoeveel
verwachtingen je van jezelf hebt voor dit bepaalde werk, en ik denk dat het logisch is dat
je die verwachtingen dan ook voor anderen hebt.
J: en op wat voor manier zou dat denk je dan tot uiting komen?
1: als je ziet dat iemand niet tot op het zelfde punt als jij probeert te komen als jij er
super veel moeite voor hebt gedaan, als je zo streng bent voor jezelf om het zo goed te
laten worden dat je dan ook diezelfde strengheid naar iemand anders zou hebben.
5: ik denk ook wel als je het over hetzelfde onderwerp hebt dat je veel kennis hebt en
ook kritischer naar de ander gaat kijken.
6: ik heb wel eens meegemaakt dat ik iets inleverde en je weet van jezelf wel wat je
zwakke punten zijn. Stel je denkt oké dit is een 8 waard en je gaat dat van andere
mensen lezen dan wil je daar wel kritisch op zijn.
J: en hoe zit het met jullie motivatie om anderen te beoordelen binnen een vak. En dan
als in: de tijd en moeite die je erin wil stoppen?
2: ligt er een beetje aan. Ligt aan de situatie waarin je zit. Kijk, als jij een goede
beoordeling krijgt ben je wel bereid om iemand anders ook een goede beoordeling te
geven. Ja…
7: vaak zitten die feedback momenten wel heel dicht op tentamens of andere projecten.
Als het helemaal los staat en je er de tijd voor kan nemen dan is het soms wel leuk om
het goed te doen. Maar als je het toch al druk hebt is het vaak wel een van de eerste
dingen die je afraffelt.
2: ja mee eens, haha.
6: en je wil ook wel het idee hebben dat je er iemand mee kan helpen. Stel het is een
eindopdracht en je moet daarna ook nog even beoordelen maar er kan daarna niks meer
gewijzigd worden, dan voelt het minder belangrijk dan wanneer iemand ook nog iets gaat
doen met jouw feedback en ook echt kan verbeteren en je iemand er mee omhoog trekt.
Dan wil ik daar best wel tijd in stoppen als de agenda het toelaat.
5: het ligt er ook heel erg aan de opdracht die je moet beoordelen. Ik zelf kom uit
redelijk theoretisch-filosofische sociale wetenschappen. Waarin je op een bepaalde
manier over een bepaald onderwerp schrijft. Ik vind het altijd wel heel interessant om te
lezen hoe anderen over een bepaald onderwerp denken en daarom vind ik het juist leuk
om mee te denken en feedback te geven. Maar als het een statistiek opdracht is dan is
het voor mij ook minder interessant.
4: wij moeten ook al wel redelijk snel feedback geven, of te vaak. Dan moet je al over
een inleiding feedback geven en dan denk ik ja, daar heb ik niet zo heel veel aan toe te
voegen. Als je tot aan het theoretisch kader komt dan heb je misschien wat meer invloed
op de stukken en bij inleiding kan je alleen wat zeggen over de zinsopbouw of misschien
over hoe aansprekend het is, maar daar blijft het ook een beetje bij.
6: het liefst heb je misschien zelfs wel een iets groter werk.. want je moet er toch voor
gaan zitten soms en even in het onderwerp komen als dat nodig is, dan wil ik er liever
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tijd aan besteden en ook echt iets doen dan dat je over elke drie regels wat moet gaan
zeggen. Áls je echt in het onderwerp moet inlezen.
5: ik denk ook wat er daarna mee wordt gedaan ook belangrijk is. Als er daarna niks
meer mee wordt gedaan heb ik er zelf ook minder motivatie voor. Maar als we daarna
nog een moment hebben om elkaars feedback te bespreken dan ga ik er ook wel beter
over nadenken en moeite in stoppen.
J: en zijn er nog mensen die willen reageren op wat 6 zegt, dat hij graag een groter werk
beoordeelt?
5: ik ben het er wel mee eens.
7: ik denk dat het inderdaad lastig is om een klein deel van het grote geheel te
beoordelen in plaats van om het hele stuk te doen. Het hangt er vaak ook vanaf hoe het
met elkaar samenhangt.
3: ik denk ook wel als je op elk klein dingetje reageert dat het een beetje als
mierenneukerij klinkt. Dan heb je toch liever dat het een beetje groter geheel is ja.
J: ik hoor net ook iemand zeggen over graag mensen willen helpen…? Hoe denkt de rest
daar over?
2: het is maar een beetje wat degene er mee doet inderdaad. Wat 5 net ook zei. Als er
uiteindelijk niks mee wordt gedaan is het voor jou gewoon een beetje weggegooide tijd.
En als hij er uiteindelijk wel wat mee doet dan heb je iemand ermee geholpen en dat is
misschien voor jezelf ook handig. Dat je even met die ander kan sparren en van hem
weer feedback krijgt. Dat is wel waardevol.
5: ik zal nog even het voorbeeld van het leerproject aanhalen, dat je in groepjes bij
elkaar komt. Dat ging het hele jaar door. Je merkte ook dat naarmate je vaker samen
komt, elkaar ook beter leert kennen en ik denk dat dat ook wel beter wordt. Je ziet ook
dat de personen uiteindelijk meer gaan nadenken over de feedback, je meer dingen gaan
suggereren om te verbeteren.
6: het enige risico wat je met zoiets hebt is als het een beetje obligaat wordt. Bij ons heb
je met bachelor scripties dat. Het is conceptueel heel goed dat je met elkaar over
scripties gaat praten en noem maar op, maar het was ook wel omdat het dan zoveel
verschillende onderwerpen zijn en het zo relatief vaak is dat mensen het niet meer
serieus gaan nemen. Dat zou zonde zijn maar als je daar echt een goede sfeer neer kan
zetten is dat misschien wel een van de meest leerzame dingen die je kan hebben.
5: ja. Nog een keer dat voorbeeld, het was ook echt binnen een bepaald kader van
onderwerpen met allemaal dezelfde data. Dan ligt het ook dichter bij jezelf en kan je je
er ook beter in verplaatsen.
J: oké. Nog mensen die het daar misschien niet mee eens zijn, of juist wel? … Oké. Dan
gaan we verder. Stel je moet jezelf beoordelen ten opzichte van anderen. Hebben jullie
daar ideeën over of ervaringen mee?
4: ik denk dat je niet heel objectief bent daarin.
J: waarom niet?
4: als je zelf gaat beoordelen dan heb je toch dat je waarschijnlijk iets hoger gaat
inzetten voor jezelf dan dat een ander zou doen. Omdat je toch zelf dat stuk geschreven
hebt en dat niet voor niets hebt gedaan. Ik denk dat dat niet echt een optie is.
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6: hooguit wat ik wel eens heb gehad is als je dan van mensen ander werk ziet dat je
dan je eigen level normaliseert van, oké. Dit is wat de rest doet. Dan heb ik dat wel goed
of ondermaats gedaan. Maar ja, dan moet je ook een heel beeld hebben. Stel je hebt een
vak waar je met 100 mensen iets doet… je ziet niet alle 100 opdrachten maar misschien
vijf. En als er dan twee hele lijpe dingen hebben gedaan denk ik oh… is dit het
gemiddelde en ben ik zo erg onder gemiddeld aan het presteren, of heb ik nou iets heel
fout gedaan. Ja… ik denk dat dat lastig is.
5: ik zie ook niet echt voor me hoe je dat zou kunnen doen.
J: kan ook weer op verschillende manieren zijn. Je kan jezelf bijvoorbeeld een cijfer
moeten geven, of gewoon een beoordeling met een likert scale, dus zeg maar met
verschillende bolletjes waarop je moet aangeven van: in zoverre ben ik daar goed in.
Maar het kan ook heel algemeen zijn dus in een keer een cijfer.
4: maar dan ga je dus jezelf altijd wel sowieso een voldoende geven. Ook al is je stuk
misschien niet voldoende. Denk ik dan.
6: je kunt natuurlijk wel de reflectie hebben. Als ik een essay inlever kan ik soms wel
inschatten wat de zwakke plekken zijn. Het is de vraag wat je er dan vervolgens nog mee
gaat doen.
7: gaat het dan om de eindbeoordeling of tussentijds? Ik denk dat tussentijds wel
waardevol is maar eindbeoordeling zou ik door een docent laten doen.
1: ik denk als je die evaluatie tussentijds doet en alleen voor jezelf dat het niet heel veel
toevoegt, omdat je meestal van jezelf ook wel weet hoe je er in staat en welke dingen
goed gaan en wat nog aandacht nodig heeft.
5: dat hoop ik wel als je ergens mee bezig bent inderdaad.
J: en hebben jullie jezelf ooit wel eens een beoordeling moeten geven überhaupt? Hoeft
niet per se t.o.v. anderen te zijn.
4: nou, meer dat mensen in de les vragen hoe gaat het. Maar dat is meer een reflectie
dan dat je jezelf een cijfer gaat geven.
J: reflecties kunnen ook.
5: nooit inhoudelijk in ieder geval.
2: nee ik ook niet.
J: oké, en hoe zouden jullie dat vinden? Van sommigen heb ik het al gehoord.
2: ik vind het denk ik lastig om jezelf te beoordelen. Je zit er sowieso zelf al in en weet
wat er verbeterd moet worden, waar je nog aan moet werken etc. en ik denk als je weet
wat goede punten van jezelf dan is het goed.
J: oké, en dan wil ik nog hel even terugkomen op het puntje wat we net ook al kort
besproken hebben; anoniem zijn of juist niet anoniem zijn. Stel je zit in een heel groot
vak en je kent daar niet iedereen. Het is online met bijvoorbeeld 1000 studenten. Wat
zou dan jullie voorkeur zijn voor anoniem of juist niet anonieme beoordelingen? Dan
heeft het dus niet zo veel invloed dat jij weet door wie je specifiek wordt beoordeeld. Wat
zou dan jullie voorkeur daarin zijn?
1: het is misschien wel fijn om de kans te hebben om nog contact op te nemen met die
persoon. Dan is een naam wel fijn.
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3: ja.
2: ik denk dat je dan weer hetzelfde hebt als toen. Dat je eerst op papier beoordeelt en
daarna kan sparren. Daarvoor is het wel relaxt inderdaad. Dat je die combinatie hebt van
beide en nader kan toelichten waarom je iets hebt geschreven. Dan kun je daarover
samen in gesprek gaan en daar over sparren.
5: ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je het inricht. Als het alleen op papier feedback
is dan heeft een naam niet zoveel zin en kan het alleen grudge veroorzaken. Maar als je
daarna nog kan discussiëren vanuit het vak dan.. ja is het wel nuttig.
J: oké. Anderen nog?
6: het enige wat bij mij meespeelt zijn meer de praktische dingen, stel je hebt echt een
online vak met 1000 man. Ik zie dan wel situaties.. het voelt toch raar om werk dat nog
niet af is te delen met mensen die je niet kent en je weet niet waar het gaat eindigen. Ik
denk dat je ook wel mensen hebt die jij beoordeelt en die totale troep inleveren. Dat is
demotiverend en als ze dan niet bereikbaar zijn…
5: ik zou het ook wel fijn vinden om de mogelijkheid te hebben om naast je stuk nog een
toelichting te kunnen doen waar je tevreden over bent, en waarover niet. Denk dat dat
wel fijn zou zijn.
J: oké, dan nog: wat wil je graag wel en wat lieer niet terug zien binnen een vak waarbij
je peer assessment hebt? Graag een soort van tip en top daarover.
6: ik zou zeggen dat het niet… het is niet zo zwart wit als ik nu zeg, maar het zou iets
vrijwilligs moeten zijn. Als het verplicht is dan krijg je ook niet de gemotiveerde mensen.
Je wil eigenlijk de mensen die denken dat je er ook beter van kan worden en dan krijg je
ook wat serieuzers.
7: er moet ook wat met de feedback gedaan worden. Ik vind het echt vreselijk om
feedback te geven achteraf en als iemand er niks meer mee kan doen.
2: als je het doet, dan is het idee van iemand die nog een keer over jouw review heen
kijkt wel een ding om de review kwalitatief beter te laten zijn.
5: ik denk dat het geen goed idee is om de eindbeoordeling van peer reviews af te laten
hangen. Meer om verbetering en inhoudelijk.
J: en waarom zou je dat niet willen?
5: het lijkt me fraudegevoelig, als je iemand niet mag of kent enzo. En ik denk dat het
hele idee van peer review is om samen tot betere kwaliteit te komen en dat zou tijdens
het vak en schrijven geïmplementeerd moeten worden.
4: nee, studenten zijn ook niet gekwalificeerd lijkt me om een eindbeoordeling te geven.
In ieder geval de meeste studenten niet.
5: dat denk ik niet, maar vooral de andere argumenten.
1: het maakt je ook wel afhankelijk van wie jouw peer review doet. Ik denk dat dat een
situatie is die je wil voorkomen als uni of hogeschool.
J: en wat zou je dan graag wel willen zien?
1: ik denk wat 5 net zei: dat het wel is om elkaar verder te helpen en tussentijds te
verbeteren.
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5: ik vond zo’n ranking die jij zei, 1, wel heel interessant omdat je dan echt wel
misschien willekeurige dingen kan kiezen die beter zijn. En als je dat met heel veel
mensen doet krijg je wel een goed beeld denk ik. Maar om dat met essays te doen… met
vormgeving wordt het natuurlijk wel makkelijk.
1: ja klopt. En je kon er ook een paar opmerkingen bij zetten over dingen die je goed
vond en die je minder goed vond. Ik vond dat ook wel fijn werken maar ik kan me ook
wel voorstellen dat als je helemaal onderaan staat, dat het wel vervelend kan zijn dat
iedereen alles kan zien.
J: was alles gewoon publiek, voor iedereen te zien?
5: ook de naam van degene die de poster had gemaakt?
1: die stond op de poster.
5: zoiets zou ik dan wel anonimiseren.
2: dat zou ik ook doen.
6: je eigen werk herken je natuurlijk altijd. Dus je..
…
J: en 5, waarom zou je die naam dan wel willen anonimiseren?
5: in zo’n soort ranking komt er misschien ook weer een fraudegevoelig ding bij. als je
twee namen ziet van twee posters, en als je denkt oh dat is een vriend van mij, daar ga
ik sowieso op stemmen… ja.. dat moet je willen voorkomen denk ik. Dan kan je het
natuurlijk niet helemaal weghalen want je kan laten zien aan je vrienden van hey, dit is
mijn poster. Maarja, dat is natuurlijk weer een stukje wetenschappelijke integriteit waar
mensen voor moeten zorgen.
J: ja. Oké. En zijn er nog mensen die andere dingen juist wel of niet willen zien, tips en
tops?
3: ja ik ben eigenlijk wel benieuwd of het hetzelfde is als je eerst anoniem gaat
beoordelen en dat daarna de naam erbij komt staan. Of de mensen dan nog wel zo
eerlijk zijn om dat toe te geven.
J: en wat bedoel je dan toegeven?
3: nou, zegmaar van wie de beoordeling was.
J: ohja.
6: ik heb er zelf wel eens over nagedacht, als je het anoniem wil doen dan zou je het ook
echt in een gestandaardiseerd template moet doen. Dat je echt alleen naar de content
kijkt. Heb ik wel eens over nagedacht. Dat je niet denkt aan vormgeving of wat dan ook,
maar echt puur platte tekst.
5: ik denk wat je ook zou willen zien is dat je wel wat handvatten krijgt van het vak,
van: dit moet je beoordelen en dit juist niet. Ik heb ook wel eens een beoordeling terug
gehad waar ik op de Engelse manier van spellen had geschreven en iemand had de
Amerikaanse manier van spellingcheck eroverheen gedaan. Toen keek ik ernaar en was
alles rood. Dat soort dingen. Dat zou toch jammer zijn. Ik zou niet veel aandacht
besteden aan spelling, grammatica etc. want dan kan je inhoudelijk niet echt verder.
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6: hangt er ook wel vanaf, als het echt om een eindcijfer gaat. Ik ben nooit zo’n fan van
een cijfer geven aan iets omdat je dan al een weging doet van verschillende factoren. Ik
ben meer fan om te kijken hoe zit het met originaliteit, hoe zit het met diepgang.. dat
soort dingen. Daar kan je vaak best goed een inschatting van maken en wat er dan uit
komt rollen is dan niet aan mij.
J: oké. Nou, bedankt iedereen. Zijn er nog vragen?
[afsluiting]
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