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Overzicht benchmark peerfeedbacktools: Eduflow 
 

 

Versie 131221   

 

Wendt, I. (2021). Overzicht benchmark peerfeedbacktools: Eduflow, Heerlen: 

Open Universiteit. 

 

 

 

Van alle onderzochte tools voldoet Eduflow in betere mate aan de user stories. De tool is aantrekkelijk 

en nodigt uit tot gebruik. Het concept voor de OSWP is daardoor in de basis realiseerbaar. Rekening 

houdende met de geformuleerde hoofdeisen die het functionele concept van de OSWP beschrijven, 

zal hieronder eerst een samenvatting gegeven worden van de centrale bevindingen over de 

geschiktheid van dit tool voor de implementatie van de OSWP, gevolgd door een aantal aanbevelingen 

voor de implementatie van de OSWP met dit specifieke tool. De uitgebreide beoordeling van de tool 

zoals die uit de gevoerde benchmark naar voren komt, rondt het overzicht af. 

 

 

1. Samenvatting centrale bevindingen over Eduflow 
 

Formatieve peerfeedback in de OSWP  
Met wat aanpassing kan met Eduflow in redelijke mate een OSWP worden opgezet. Eduflow heeft 

namelijk als enige de mogelijkheid om binnen een flow alle essentiële kenmerken van de OSWP in te 

voegen. Ook in Eduflow blijft de dialoog echter nog beperkt.  

 

Curriculumvoorziening 
Academisch schrijven is een ontwikkelingstraject, dat in het curriculum van een opleiding doorlopende 

aandacht behoeft. In Eduflow valt op dat het niet mogelijk is om schrijfproducten en de verkregen 

feedback te exporteren. Hierdoor kunnen studenten deze informatie dus helaas niet zelf bewaren en 

gebruiken ter voorbereiding op toekomstige academische schrijfproducten in de gekozen discipline. 

Deze tool sluit daarom niet geheel aan bij de rol van de OSWP als curriculumvoorziening.  

 

Ondersteuning en training 
In Eduflow kunnen de beoordelingsrubrieken en het ondersteuningsmateriaal worden toegevoegd. en 

Positief valt op dat de algemene toelichting direct bij de rubriek kan worden geplaatst en daarnaast bij 

elk van de activiteiten in de flow kan worden getoond. Dat is bij de andere tools niet mogelijk. Het is 

bovendien mogelijk om alle vormen van ondersteuning toe te voegen.  
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2. Aanbevelingen  
 

Ook Eduflow voldoet in voldoende mate aan de functionele eisen om het concept van de OSWP te 

kunnen implementeren. De volgende concrete aanbevelingen voor implementatie met Eduflow 

kunnen worden gedaan. 

 

Uit het feedbackmodel Mark 2 vloeit de eis voort dat tools zoveel mogelijk de ruimte bieden aan 

dialoog tussen studenten. Zoals de meeste feedbacktools biedt ook Eduflow niet de voor een dialoog 

wenselijke open ruimte en is de terugkoppeling niet voor alle studenten in te zien. Hierdoor ontbreekt 

een belangrijk stukje transparantie van het gemeenschappelijk te bewandelen ontwikkelingspad van 

de deelnemers in de academische schrijversgroep die de OSWP per cursus en/ of opleiding vormt. Voor 

een deel kan dit worden ondervangen door het op andere wijze toegankelijk maken van 

terugkoppelingen die voor medestudenten relevant zijn. De docent zou bijvoorbeeld na elke 

oefenopdracht de belangrijkste inzichten kunnen verzamelen en voor de studenten in een 

overzichtsdocument, korte video of zelfs in de vorm van een achteraf-zelftoets of quiz beschikbaar 

kunnen maken. 

 

Attendeer studenten erop dat zij hun schrijfproducten en de verkregen feedback daarop helaas niet 

kunnen exporteren. Ze zullen dus op nog sterker proactieve wijze aantekeningen, reflecties en 

samenvattingen over de ontvangen terugkoppelingen moeten maken voor hun eigen archief en om de 

bereikte leer- en ontwikkelingsstappen te bewaren ter voorbereiding op toekomstige academische 

schrijfproducten in de gekozen discipline. Maak het ontbreken van deze mogelijkheid transparant voor 

studenten en docenten en stuur aan op ondervangende alternatieven. Bed deze in in het didactische 

kader van de opleiding en het ontwikkelingspad dat studenten daarin kunnen afleggen.  

 

Net als bij alle andere geteste tools is de mogelijkheid tot dialoog tussen studenten over de gegeven 

terugkoppeling bij Eduflow nog beperkt. Er kan per ingediende schrijftekst slechts tweemaal een 

terugkoppeling worden gegeven. Bedenk hoe deze beperking op didactische wijze te ondervangen. 

Een mogelijkheid is om per schrijfopdracht meerdere schrijfrondes in te richten en bewust 

ontwikkelingsfases daarin te formuleren. Bijvoorbeeld: aanzet – herziening – definitieve versie. 

 

 

 

3. Tabel van de benchmark 

 

In de onderstaande tabel is de uitgebreide beoordeling van Eduflow opgenomen. 
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 Eduflow 

User story ESS Eduflow 

Instructiecontext kan offline of online zijn. In dat 

laatste geval wordt deze instructiecontext normaal 

gesproken gevormd door een LMS. 

1 Ja. Instructie kan worden toegevoegd in Eduflow, in de 

vorm van tekst, maar ook d.m.v. een video (embed) en 

a.d.h.v. documenten. 

Er is een Online SchrijversWerkPlek (OSWP) met daarin 

werkplaatsen voor peerfeedback en een 

trainingsmodule.  

1 Ja. Je kunt elke werkplek opbouwen uit verschillende 

Ja. Instructie kan worden toegevoegd in Eduflow, in de 

vorm van tekst, maar ook d.m.v. een video (embed) en 

a.d.h.v. documenten. activiteiten. Je zou dus ook een 

trainingsmodule kunnen toevoegen, afhankelijk van 

het soort activiteiten dat je daarin zou willen 

opnemen.  

 

 

Als beheerder wil ik voor de OSWP van mijn opleiding 

beoordelingsrubrieken kunnen invoeren. 

1 Ja, dat kan. Er zijn drie soorten vragen: tekst (open 

antwoord), schaal of ja/nee. 

Als beheerder wil ik een beoordelingsrubriek van een 

algemene toelichting kunnen voorzien.  

Ik wil aan een beoordelingsrubriek 

ondersteuningsmateriaal kunnen koppelen in de vorm 

van: 

− kennisclips (video’s); 

− specifieke uitleg; 

− zelftoetsitems; 

− goede en slechte voorbeelden, 

zodat studenten handvatten hebben bij het uitvoeren 

van opdrachten.  

1 Ja. De toelichting kan direct bij de beoordelingsrubriek 

of vraagwordenvraag worden geplaatst (in de vorm 

van tekst of video). Hier zou dus ook kunnen worden 

gelinkt naar goede en slechte voorbeelden. De 

student kan zichzelf toetsen door hem feedback te 

laten geven op zijn eigen werk (self review) of door 

hem een ‘quiz’ te laten maken. Deze quiz kan worden 

ingericht met open vragen en MC-vragen. 

Als beheerder wil ik de OSWP optimaal kunnen 

toespitsen op het geven van formatieve 

terugkoppelingen. 

Als beheerder/docent wil ik dat er voor studenten een 

duidelijke scheiding is tussen peerfeedback (suggesties 

in het formatieve proces) en de beoordeling door de 

docent, zodat het leerproces optimaal wordt 

gestimuleerd (met de uiteindelijke beoordeling op iets 

meer afstand tijdens het leerproces).  

Als docent wil ik dus dat er alleen formatieve feedback 

wordt gegeven zodat de studenten alleen bij het 

oefenen informatie uitwisselen. De beoordeling blijft 

bij de docent. 

Implicatie voor een tool is dat eventuele summatieve 

functionaliteit kan worden uitgeschakeld. 

1 Ja. De summatieve functionaliteit kan worden 

uitgeschakeld.  

Als docent wil ik binnen de OSWP een OSWP-

werkplaats specifiek voor mijn cursus kunnen 

aanmaken en inrichten. 

Uitgangspunt voor alle communicatie binnen de OSWP 

is dat deze transparant is en alle terugkoppelingen te 

herleiden zijn naar concrete gebruikers. 

1 Ja. 

Als beheerder wil ik kunnen instellen dat de gegeven 

terugkoppeling niet anoniem is, zodat een open 

uitwisseling (dialoog) wordt gestimuleerd. 

1 Ja.  
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Als docent wil ik binnen de OSWP-werkplaats voor mijn 

onderwijseenheid beoordelingsrubrieken voor 

terugkoppelingen kunnen selecteren. 

1 Ja. Beoordelingsrubrieken kunnen binnen een 

cursus/activiteit worden aangemaakt en gekopieerd.  

Als student wil ik voor een specifieke schrijfopdracht in 

de bijbehorende OSWP-werkplaats een schrijftekst 

kunnen invoeren in de vorm van rijke tekst. 

Eventueel kan ik ook bestanden toevoegen (in de 

gebruikelijke formaten). 

1 Ja, de docent kan instellen welk type bestanden of links 

de student mag indienen. Wanneer een docent 

meerdere typen bestanden / links goedkeurt, moet de 

student kiezen welke bestandsvorm hij inlevert. Hij kan 

dus geen combinatie van tekst en bestand of link 

indienen.  

Als student wil ik terugkoppeling kunnen geven op de 

reflectievragen die voor mij geselecteerd zijn zodat ik: 

− aan mijn opdracht kan voldoen (terugkoppeling 

geven is een vast onderdeel van Online 

Schrijverswerkplek); 

− kan leren van het geven van terugkoppeling; 

− voor mijn eigen schrijfproduct ideeën krijg. 

Mijn terugkoppeling is toegankelijk voor alle 

gebruikers van de OSWP-werkplaats. 

Ik kan mijn terugkoppeling bewerken en verwijderen. 

 

Toelichting: een eis aan het tool is dat deze in staat is 

reflectievragen te selecteren en te pushen/toe te 

wijzen voor terugkoppeling. 

1 Ja. Studenten kunnen zien welke terugkoppeling ze 

hebben gegeven op het werk van andere studenten 

en hoe deze studenten hun feedback hebben 

beoordeeld. Als student heb je geen inzicht in de 

feedback die anderen hebben gegeven op de tekst 

waarop je terugkoppeling hebt gegeven.  

Terugkoppelingen kunnen worden bewerkt en 

verwijderd.  

Als student wil ik in context de toelichting op de 

beoordelingsrubrieken kunnen inzien, zodat ik precies 

weet wat de vereisten zijn aan de gestelde 

schrijfopdracht en gericht kan terugkoppelen. 

1 Ja. Een toelichting op de beoordelingsrubrieken kan 

op elke gewenste plek in de flow worden toegevoegd, 

zowel in instructie als in de activiteiten zelf. 

Als docent of student wil ik reageren op gegeven 

terugkoppelingen van studenten of de docent, zodat ik 

(zo nodig meerdere keren) duidelijkheid kan vragen of 

geven hierover. Gegeven terugkoppeling kan zo 

uitmonden in een wederkerige uitwisseling (dialoog) 

die zelfregulerende leerprocessen activeert. 

1 Ja. De dialoog is wel beperkt: er zijn max. twee 

feedbackrondes. 

Als student wil ik op de hoogte gebracht worden als ik 

een terugkoppeling van een medestudent of docent 

ontvang, zodat ik de terugkoppeling tijdig kan 

verwerken in een nieuwe versie. 

1 Ja. In de tool wordt er een notificatie gegeven 

wanneer een terugkoppeling van een student/docent 

is ontvangen.  

Als student wil ik de terugkoppeling op mijn eigen 

schrijftekst kunnen bekijken, zodat ik concepten kan 

verbeteren om mijn schrijfkwaliteiten te verbeteren. 

1 Ja. 
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Als student wil ik op basis van de gegeven 

terugkoppeling van medestudenten (en docent) een 

nieuwe versie van mijn schrijftekst kunnen maken, 

zodat ik de tekst weer kan verbeteren.  

Voor elke versie kan ik de status (concept of 

gepubliceerd) instellen. 

Bij status 'gepubliceerd' worden reflecterende 

medestudenten geïnformeerd, zodat zij op deze versie 

op de aangegeven beoordelingsrubrieken (opnieuw) 

terugkoppeling kunnen geven. 

1 Ja, dit kan. Peers kunnen verder in de flow zodra er 

teksten worden geüpload die ze moeten beoordelen. 

De OSWP toont altijd de actuele (i.e. de laatste) versie 

van een schrijftekst.  

1 Ja. De tool toont de versie die is geüpload in die fase 

van de activiteit. Binnen een activiteit kunnen dus 

meerdere versies van een tekst worden bekeken: de 

eerste en de tweede versie.  

Als student wil ik in de OSWP just-in-time kunnen 

oefenen op het gebied van schrijfvaardigheid, zodat 

mijn teksten aan de gestelde eisen voldoen. Meer 

concreet wil ik de beoordelingsrubrieken kunnen 

inzien, instructie kunnen inzien over de 

basisbeginselen van terugkoppeling en 

voorwaartskoppeling (feedback en feedforward), 

kennisclips bekijken, voorbeelden kunnen inzien en 

zelftoetsen doen, zodat ik kan oefenen met elk van de 

vereiste schrijfvaardigheden die horen bij de 

beoordelingsrubrieken.  

1 Ja, op elk moment in de flow kan instructie worden 

toegevoegd. 

Als gebruiker wil ik dat de OSWP er aantrekkelijk en 

toegankelijk uitziet, zodat deze uitnodigt tot 

uitwisseling met medestudenten. 

Anders gezegd: Als gebruiker wil ik dat de look en feel 

van de OSWP uitnodigt tot dialoog, zodat dialoog 

optimaal wordt gestimuleerd. 

1 Deels. De tool ziet er aantrekkelijk uit en nodigt uit tot 

gebruik. Door de wijze waarop de tool is ingericht, is 

dialoog echter slechts beperkt mogelijk.  

Als student wil ik – in geval van een Learning 

Management System (LMS) – via single-sign-on 

toegang krijgen tot de OSWP-werkplaats bij mijn 

cursus.  

1 Ja. 

Als medestudent die feedback heeft gegeven op een 

eerdere versie van de schrijftekst wil ik worden 

uitgenodigd om terugkoppeling te geven op nieuwe 

versies van dezelfde schrijftekst. 

1 Er kan in meerdere rondes feedback worden gegeven. 

Studenten worden niet automatisch bij dezelfde peers 

ingedeeld bij een tweede schrijfronde, maar dit kan wel 

handmatig worden ingesteld bij een tweede opdracht 

d.m.v. tags.  

 

Als docent wil ik specifieke schrijfopdrachten kunnen 

representeren in de OSWP-werkplaats en de te 

gebruiken beoordelingsrubrieken hiervoor uit de 

centrale set kunnen selecteren. 

Deze beoordelingsrubrieken zijn een subset van de 

beoordelingsrubrieken zoals ingesteld voor de 

werkplaats. 

1 Ja. Binnen een cursus kunnen de 

beoordelingsrubrieken van andere cursussen worden 

gebruikt en eventueel aangepast. (Er is hier dus geen 

sprake van een centrale set, maar er kan wel worden 

gekopieerd.) 

Als docent wil ik de werkplaats zo inrichten dat voor 

iedere student de feedback op zijn eigen tekst pas 

zichtbaar wordt nadat de student zelf terugkoppeling 

heeft gegeven, zodat studenten worden gestimuleerd 

elkaar terugkoppeling te geven.  

1 Ja.  
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Als docent wil ik terugkoppeling kunnen geven op alle 

reflectievragen van studenten in de OSWP-werkplaats. 

Ik kan mijn terugkoppeling bewerken en verwijderen. 

1 Ja. Je kunt als docent instellen wie op welke zaken 

terugkoppeling kan geven en in welke vorm. Deze 

terugkoppeling is alleen zichtbaar voor de student die 

de tekst heeft ingediend en dus niet voor peers.  

 

De terugkoppeling van de docent kan worden bewerkt 

en verwijderd, ook nadat de student deze al heeft 

gezien. 

Als student wil ik de terugkoppeling op mijn eigen 

schrijftekst kunnen bekijken, zodat ik concepten kan 

verbeteren om mijn schrijfkwaliteiten te verbeteren. 

1 Ja. 

Als beheerder wil ik aan een beoordelingsrubriek 

ondersteuningsmateriaal kunnen koppelen in de vorm 

van: 

− kennisclips of instructievideo’s; 

− specifieke uitleg, 

zodat studenten handvatten hebben bij het uitvoeren 

van opdrachten.  

1 Ja. De toelichting kan direct bij de beoordelingsrubriek 

of vraag worden geplaatst (in de vorm van tekst of 

video). 

Als docent wil ik schrijfteksten die studenten hebben 

geplaatst, kunnen verwijderen, zodat een schrijftekst 

die niet op de juiste wijze is geplaatst, verdwijnt. 

Eventueel gegeven terugkoppelingen worden hiermee 

ook verwijderd. 

2 Ja. 

Als student wil ik kunnen aangeven op welke van de 

beschikbare beoordelingsrubrieken ik terugkoppeling 

wil hebben.  

2 Nee. De docent stelt in op welke rubriek(en) studenten 

een terugkoppeling moeten geven. 

Als student wil ik ook los van de beschikbare 

beoordelingscategorieën een 'algemene' reflectievraag 

kunnen plaatsen over mijn schrijftekst. Ik kan mijn 

reflectievraag ook m.b.v. tekst toelichten. 

2 Grotendeels. Er kan wel een ‘discussieactiviteit’ 

worden toegevoegd waarin studenten een vraag 

kunnen stellen. Er kan worden ingesteld dat een 

student verplicht is om een bepaald aantal vragen te 

stellen en/of een bepaald aantal reacties te geven op 

vragen van anderen. 

Als student wil ik mijn schrijftekst kunnen verwijderen 

zolang ik hier nog geen terugkoppeling op heb 

ontvangen. 

2 Ja. 

Als student wil ik alle terugkoppelingen op een versie 

van mijn schrijftekst kunnen vergelijken (dus: de 

terugkoppelingen van medestudenten, de docent en 

mijn eigen gedachten/oordelen van mijn eigen tekst), 

zodat ik in een volgende versie een eigen oordeel over 

deze teksten kan formuleren. 

2 Grotendeels: het is mogelijk, maar de ontvangen 

feedback wordt niet in één scherm bij elkaar getoond. 

Elke ontvangen terugkoppeling moet dus individueel 

worden bekeken. 

Als student kan ik de volledige versiegeschiedenis van 

mijn schrijftekst bekijken, inclusief de 

terugkoppelingen hierop van medestudenten en 

docent en mijn annotaties. 

2 Deels: Er is geen centrale plaats in de tool waar alle 

versies van een tekst bij elkaar staan met annotaties. 

Peerfeedback en terugkoppeling van de docent Deze 

elementen staan alleen bij de betreffende activiteit in 

de flow. Annotaties kunnen niet worden toegevoegd. 

Als gebruiker wil ik dat de OSWP zo goed mogelijk 

integreert in de online cursus in het LMS. 

2 Ja. 

Als docent wil ik voor elke schrijfopdracht een uiterste 

reactiedatum voor het geven van terugkoppeling 

kunnen instellen. 

2 Ja, er kan een begin- en startdatum worden ingesteld, 

maar dit is niet verplicht.  
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Als docent wil ik per schrijftekst kunnen instellen op 

hoeveel reflectievragen een (mede)student 

terugkoppeling dient te geven.  

2 Ja. 

De terugkoppeling van de docent aan studenten is 

toegankelijk voor alle gebruikers van de OSWP-

werkplaats. 

 

Ik kan mijn terugkoppeling bewerken en verwijderen. 

2 Nee. De terugkoppeling van de docent is alleen 

zichtbaar voor de student en niet voor 

medestudenten.  

De terugkoppeling van de docent kan worden bewerkt 

en verwijderd, ook nadat de student deze al heeft 

gezien.  

Als student wil ik de terugkoppeling op mijn eigen 

schrijftekst kunnen bewaren voor toekomstig gebruik. 

2 Nee. De terugkoppelingen kunnen niet worden 

geëxporteerd.  

Als docent wil ik meer dan één cursus aan een OSWP-

werkplaats kunnen koppelen, zodat studenten uit 

verschillende cursussen in één OSWP-werkplaats 

kunnen samenwerken. 

3 Ja. In de OSWP kunnen verschillende ‘cursussen’ 

worden aangemaakt. Per cursus kan worden 

aangegeven welke studenten eraan deelnemen. 

Als student wil ik mijn eigen gedachten/oordeel/vragen 

bij mijn schrijftekst kunnen formuleren en bewaren, 

zodat ik meer zelfsturend word en nog meer reflectie 

pleeg op mijn schrijfproces. Deze 'annotaties' zijn 

alleen toegankelijk voor mij. 

3 Deels: aparte annotaties zijn niet mogelijk, dus dit kan 

alleen wanneer de student deze zaken noteert bij de 

tekst die hij indient.  

Als student wil ik kunnen instellen wanneer ik geen 

terugkoppeling meer wens te ontvangen op een 

schrijftekst, bijvoorbeeld wanneer ik voldoende 

terugkoppeling heb ontvangen. 

3 Nee. Alleen de docent kan bepalen wanneer een 

student zijn tekst kan gaan herschrijven door 

voorwaardelijkheden in te stellen of door aan te geven 

wanneer een opdracht open of dicht gaat.  

Als student wil ik een uiterste reactiedatum voor het 

geven van terugkoppeling kunnen instellen. 

3 Nee, maar de docent kan dit wel.  

Als student kan ik de volledige versiegeschiedenis van 

schrijfteksten van andere studenten in de werkplaats 

bekijken, inclusief de terugkoppelingen hierop van 

medestudenten en docent (maar met uitzondering van 

hun eigen notities). 

3 Nee, als student heb je geen inzicht in de 

terugkoppeling die anderen hebben gegeven op het 

werk van medestudenten. 

Als student wil ik de status van mijn schrijftekst kunnen 

instellen (bijvoorbeeld concept of gepubliceerd), zodat 

ik zelf het moment kan bepalen voor het vrijgeven van 

een schrijfopdracht voor terugkoppeling. 

3 Ja. 

Als student kan ik de inhoud van mijn schrijftekst 

wijzigen zolang deze nog niet gepubliceerd is. 

3 Ja. De student kan in de tool werken aan een tekst. De 

tekst wordt opgeslagen als de student uitlogt of op 

een andere plek in de OSWP klikt. Hij krijgt dan de 

melding ‘saved but not submitted’.  

De docent kan instellen of de student de tekst nog 

kan wijzigen na indienen of niet. 

Na het publiceren is de schrijftekst zichtbaar voor alle 

gebruikers (studenten en docenten) van de 

betreffende OSWP-werkplaats. 

3 Ja. 

Als student wil ik de algemene toelichting op de 

beoordelingsrubrieken kunnen inzien en just-in-time 

naar het bijbehorende ondersteunend materiaal in de 

OSWP kunnen gaan, zodat ik precies weet wat de 

vereisten zijn aan de schrijftekst. 

4 Ja. Er kunnen links naar voorbeelden worden geplaatst 

en de student kan zichzelf toetsen door autofeedback 

op zijn eigen werk (self review) of door een ‘quiz’ te 

maken.s 
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Als student wil ik in de OSWP just-in-time kunnen 

oefenen op het gebied van schrijfvaardigheid, zodat 

mijn teksten aan de gestelde eisen voldoen. Meer 

concreet wil ik ten minste de beoordelingsrubrieken 

kunnen inzien, instructie kunnen inzien over de 

basisbeginselen van terugkoppeling en 

voorwaartskoppeling (feedback en feedforward), 

kennisclips bekijken, voorbeelden kunnen inzien en 

zelftoetsen doen zodat ik kan oefenen met elk van de 

vereiste schrijfvaardigheden die horen bij de 

beoordelingsrubrieken.  

4 Ja, op elk moment in de flow kan instructie worden 

toegevoegd. 

Als beheerder wil ik aan een beoordelingsrubriek 

ondersteuningsmateriaal kunnen koppelen in de vorm 

van: 

− zelftoetsitems; 

− goede en slechte voorbeelden, 

zodat studenten kunnen oefenen met de aan de 

opdracht gestelde eisen.  

4 Ja. Er kunnen links naar voorbeelden worden geplaatst 

en de student kan zichzelf toetsen door autofeedback 

op zijn eigen werk (self review) of door een quiz te 

maken. 

 


