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Praktijkvoorbeeld 
Toegepaste Ingenieurswetenschappen

1. Beschrijving peerfeedbacksysteem in de opleiding Bouwkunde

2. Manieren om de kwaliteit en de betrouwbaarheid te verhogen

3. De effecten van peerfeedback in het schrijfonderwijs





Wat?

• Verslagen van werf- en bedrijfsbezoeken bachelor 2 Bouwkunde

• Groepswerk (4 studenten)

• Anonieme feedback van twee andere groepen

• Peerevaluatie (beperkt)







Waarom?

• Werklast verminderen

• Kwaliteit schrijfproduct verhogen

• Peerfeedback geven als leerdoel



Hoe verhoog je de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de feedback?

• Anonimiseren

• Laten beoordelen door verschillende reviewers

• Tussentijdse feedback laten geven door docent

• Ondersteunend materiaal aanreiken

• Ondersteunende trainingssessies geven



Ondersteunend materiaal

• Kijkwijzer
• inhoud

• structuur

• taalgebruik

• Voorbeeldverslagen

• Template

• Slides introductiesessie

• Leer- en oefenmateriaal ‘Academische teksten schrijven’ op 
Blackboard
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Training in het geven van feedback

• Feed-up: criteria en schrijfdoelen duidelijk maken

• Feedback in drie stappen: detecteren, benoemen, adviseren > 
feedforward

• Feedback formuleren

• Feedback presenteren



Criteria voor een goede academische tekst

inhoud

• correct

• volledig

• relevant

structuur

• inleiding, midden, slot

• indeling in alinea’s

• verbanden tussen 
alinea’s en zinnen

stijl

• objectief

• precies

• helder

• levendig

correcte taal

• woordenschat

• grammatica

• spelling en interpunctie





Vermijd woorden die een veronderstelling, emotie of 
waardeoordeel uitdrukken. 

Vermijd het gebruik van ‘zou kunnen’, ‘misschien’ en andere
woorden die op onzekerheid wijzen. 

Door het vele glas aan de buitenkant en de hoogte van de nieuwbouw is het 
havenhuis een eyecatcher in het Antwerpse stadsbeeld geworden. Een spijtige zaak 
is wel dat het imposante gebouw niet publiek toegankelijk zal zijn. 

Als laatste puntje is de communicatie met het buurtcomité rondom de site altijd in

goede mate verlopen. Want iedereen weet wel dat de doorsnee Antwerpenaar zeer

mondig is.



Breng duidelijke verbanden aan tussen alinea’s en zinnen. 
Zorg ook voor duidelijke verwijzingen. Opgelet voor ‘dit’, 
‘deze’, ‘ze’, ‘men’…

Van Roey was een zeer interessant en leerrijk bezoek. Bij Staalbeton kreeg men een

duidelijk beeld over de productie van prefab stap voor stap. Men vertelde waarom

en hoe men tot de top kan behoren in deze sector.

‘Men’ verwijst hier naar verschillende personen. Benoem ze precies (studenten, de

woordvoerder van Staalbeton en bouwbedrijven in het algemeen).

Het bezoek aan de werf was ook zeer boeiend aangezien ze alles volledig bespraken.

Men vertelde bijvoorbeeld over alle problemen die ze ondervonden gedurende het

project. Zo was de sanering wegens een zwaar verontreinigende grond zeer

tijdrovend en budget onvriendelijk. Bij deze bezoeken krijgt men een correct beeld

van de praktijk, en blijkt dat in de realiteit niet altijd alles volgens plan kan verlopen.

Maak duidelijk wie bedoeld wordt met ‘ze’ en ‘men’.



Maak je zinnen niet te zwaar. Vermijd ouderwetse woorden
en nodeloos moeilijke constructies. 

Schrijf vlot maar blijf neutraal. 

Op donderdag 28 april 2016 werd een bedrijfsbezoek en een werfbezoek ingepland. Suggestie

[…] brachten de studenten […] een bezoek […] Er werd begonnen met een rondleiding door de

ijzercentrale van ‘Staalbeton’. Deze werd begeleid door de algemeen directeur van

‘Staalbeton’, Marc De Beuckeleer. Suggestie Het bezoek begon met een rondleiding door […]

Na het bezoek aan de ijzercentrale ‘Staalbeton’ werd de werf ‘Hof van Roey’ bezocht. Bij

aankomst op de werf werd er aangevat met een presentatie. Suggestie […], die begon met een

presentatie. Tijdens de presentatie werd eerst de Groep Van Roey uitgebreid voorgesteld

nadien volgde een toelichting van het Project ‘Hof van Roey’ zelf. Het bezoek werd afgesloten

met (Suggestie Het bezoek eindigde met […]) een korte rondleiding op de werf zelf waar nog

enkele technieken extra werden toegelicht. Zowel de presentatie als de rondleiding werden

gegeven door Ir. Evert Voerel, die al zeven jaar tewerkgesteld is als werfleider bij Groep Van

Roey.



Gebruik een spellingchecker.







• Formuleer je feedback precies en duidelijk

• Geef concrete tips

Goed voorbeeld

Afbraak bestaande gebouwen

Het oude gebouw waar de brandweer van Antwerpen zich in 1929 vestigde, wordt volledig

gerestaureerd. Het gebouw heeft een mooie en gunstige ligging doordat het uitkijkt op de

haven en goed toegankelijk is. Zoals reeds in de inleiding vermeld, is de voormalige kazerne

een geklasseerd gebouw. Dit betekent dat de regels in verband met beschermd onroerend

erfgoed van Vlaanderen van toepassing zijn. Het gebouw mag dus niet gewijzigd en zeker niet

afgebroken worden. Het nieuwe gebouw dat er boven komt mag de oude kazerne niet

aantasten en zo geconstrueerd worden dat het niet in aanraking komt met de kazerne.



• Formuleer je feedback precies en duidelijk.

• Geef concrete tips

Feedback niet precies

De elementen dienen namelijk niet meer apart uitgetekend te worden en het model kan rechtstreeks
doorgestuurd worden naar de fabrikanten. Een zeer efficiënte methode om het bouwwerk snel tot stand te
brengen. Zeker wanneer dit ook nog gecombineerd wordt met prefab.

Op 11 januari 2016 zijn de eerste werken aan het “Hof Van Roey” gestart. Het project met een kostenplaatje
van 3.273.000 euro zou 12 juni 2016 al opgeleverd moeten worden. Door de nog zwaardere verontreiniging
dan verwacht in de ondergrond heeft de werf echter 7 weken vertraging opgelopen. Deze verontreiniging
ongedaan was de moeilijkste opdracht voor dit project.

Op 11 januari 2016 zijn de eerste werken aan het “Hof Van Roey” gestart. Het project met een kostenplaatje
van 3.273.000 euro zou 12 juni 2016 al opgeleverd moeten worden. Door de nog zwaardere verontreiniging
dan verwacht in de ondergrond heeft de werf echter 7 weken vertraging opgelopen. Deze verontreiniging
ongedaan was de moeilijkste opdracht voor dit project.



Effecten van peerfeedback in het 
schrijfonderwijs

• Effecten op gever versus ontvanger

• Resultaten van bevraging bij studenten

• Bijkomend effect: verhoging onderwijskwaliteit 
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