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Effectieve Instructie peerfeedback voor studenten 
peerfeedback geven en ontvangen bij de schrijfopdrachten van de cursus 
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Door feedback te geven en te ontvangen van uw medestudenten, verbetert u uw schrijfvaardigheid. 

Het gaat daarbij niet om beoordelen, maar om meelezen en terugkoppeling geven op basis van de 

indruk die u als lezer heeft van een tekst. Daardoor leert de schrijver zijn of haar tekst als het ware 

door de bril van de feedback-gever bekijken. Door met en van elkaar te leren wordt uiteindelijk uw 

zelfstandigheid als (beginnend) academisch auteur groter. 

Een constructieve en leerzame manier van het geven van terugkoppeling is de BEST-methode. 

1. Beschrijf: wat heb ik als lezer aangetroffen? Probeer zo concreet en objectief mogelijk aan te 

geven waar de feedback over gaat.  

Voorbeeld: Het valt me op dat de tweede paragraaf van het middenstuk veel korter is dan de 

eerste paragraaf, doordat in de eerste paragraaf nog een toelichting bij het beschreven arrest 

wordt gegeven.  

Dit kan natuurlijk ook door de schrijver vragen te stellen om het gedachteproces expliciet te 

maken: Waarom heb je ervoor gekozen om…? 

2. Effect: wat heeft mij goed verder geholpen, wat werkte minder goed voor mij als 

belangstellende (juridische) lezer? 

Voorbeeld: Door de toelichting is het voor mij duidelijker waarom dit arrest genoemd wordt; 

de tweede paragraaf is op dit punt minder duidelijk.  

3. Suggestie/Tip: wat zou versterkend/verdiepend zijn, c.q. welk idee kan ik de auteur 

meegeven? (Ook een suggestie als ‘blijf <concreet beschreven gedrag> inzetten’ is uiteraard 

een zinvolle aanmoediging.) 

Voorbeeld: De tekst zou sterker worden wanneer ook de tweede paragraaf een toelichting zou 

geven op het gekozen arrest. De verdeling van het aantal woorden per paragraaf wordt 

daarmee ook verbeterd. 

Per schrijfopdracht zal worden aangegeven waar de focus van de feedback op moet liggen. Het gaat 

daarbij  voor de schrijfvaardigheid in de propedeuse om de onderdelen opbouw en structuur 

(inleiding-middenstuk-slot), tekstpresentatie, schrijfstijl en taalgebruik (overzichtelijke lay-out, 

zakelijk taalgebruik), argumentatie (correcte argumentatieopbouw, geen gedachtesprongen) en 

noten/literatuur (literatuurlijst, verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs).  


