
Online (automatische) feedback op 
schrijfopdrachten

AUHA Onderwijsdag 2019 – Carola Strobl



Inhoud

 Waarom elektronische feedback op schrijfopdrachten?

 Schematisch overzicht en classificatie: Online-tools voor 
ondersteuning van (academische) schrijfopdrachten

 Voorbeelden
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Waarom elektronische feedback op schrijfopdrachten?

 Effectief schrijfvaardigheidsonderwijs =
„Extended practice“ (Kellogg & Raulerson, 2007)

+
Individueel feedback (Graham, Herbert, & Harris, 2015)

 Dilemma: Tijd!
 Troeven van elektronische (automatische) feedback:
 Ontwikkelingen in taaltechnologie  analyse van tekst en 

detectie van afwijkingen van verwachte patronen mogelijk
 All in one: Combinatie van instructie, tekstproductie, analyse, 

feedback, communicatie in één platform
 Integratie van feedback van verschillende bronnen (computer, 

peers, docent)
 Multimodaal feedback: gebruik van meerdere kanalen (audio, 

video, geschreven, gesproken) -> aanpassing aan individuele 
behoeftes / voorkeur van student / docent
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Elektronische feedback: Schematisch overzicht
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ELECTRONIC FEEDBACK ON WRITING

Computer
(„computer-as-tutor“)

Human 
(„computer-as-tool“)

Audio-visualWritten

bron

modusDuring writingPre-writing
Whole writing

process
Post-writing tijdstip

Product Procedure Self-regulation focus

Micro: word + sentence Macro: paragraph + whole text niveau

kanaal

direct indirect vorm



Online-hulptools voor (academisch) schrijven: 
Classificatieschema

Strobl et al. (2019): Digital support for academic writing: A review of technologies and pedagogies. Computers and Education 131, 33-48.
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Analyse van 44 tools
(28 met automatische feedback)



Algemene classificatiecategorieën
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Strobl et al. (2019): Digital support for academic writing: A review of technologies and pedagogies. Computers and Education 131, 33-48.



Didactische component: classificatiecategorieën
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Feedback: classificatiecategorieën
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Samenvatting

De prototypische online-hulptool voor schrijfopdrachten 
ondersteunt Engelstalige bachelorstudenten (ook niet-
moedertaalschrijvers) bij het schrijven van essays en geeft 
automatische feedback op het eindproduct op micro-niveau
(correct taalgebruik).

 Eerder teleurstellend, aangezien de technologische 
mogelijkheden

 (Europees) toekomstperspectief: Hulptools die een 
combinatie van onderwijscomponent („scaffolding“) én 
automatische feedback op verschillende tekstniveaus bieden, 
andere genres + talen

Nu: Kaleidoscoop van interessante, +/- gespecialiseerde tools
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Voorbeelden: voor elk wat wils…

 Paper Rater Tekstrevisietool Engels (microniveau, vrij gebruik): http://paperrater.com/

 SWAN Revisie van academisch paper (macroniveau, vrij gebruik) 
(http://cs.joensuu.fi/swan/index.html) (U of Eastern Finland) 

 Research Writing Tutor: Genre-en disciplinegebonden feedback op academische papers 
in het Engels (enkel binnen Iowa State U ). Demo: https://vimeo.com/90669213

 Writing Pal: Intelligent Tutoring System dat beginnende studenten stapsgewijs begeleid 
bij het leren schrijven van argumentatieve essays én automatische feedback geeft 
(Arizona State U, commercieel, gastlogin voor onderzoek op aanvraag) 
(https://istl.asu.edu/writing-pal-0)

 Turnitin Schrijf- en revisietool Engels met uitgebreide automatische feedback + 
faciliteiten voor bijkomende fb door docent (commercieel): http://turnitin.com/

 Nederlands: Schrijfassistent VRT (ontwikkeld aan KUL) (genre-onafhankelijk, 
microniveau) (https://schrijfassistent.be/)

 Frans: Antidote (tekstrevisie, microniveau, integreerbaar in Word, met beknopte 
uitleg)(https://antidote.fr.softonic.com/?ex=BB-865.3)

 Zweeds: Lärka (feedback op taalbeheersingsniveau volgens het ERK en op eenvoudige
tekstparameters) (U Stockholm, vrij gebruik) (
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Paper rater:
Tekstrevisie Engels op microniveau (vrij gebruik) 



Paper rater:
Tekstrevisie Engels op microniveau (vrij gebruik) 



SWAN (Scientific Writing Assistant):
Revisie van academische paper op macroniveau (vrij gebruik)



SWAN (Scientific Writing Assistant):
Revisie van academische paper op macroniveau (vrij gebruik)



Bekijk demovideo: https://vimeo.com/90669213

Enkel binnen Iowa State U!
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Research Writing Tutor
Genre-en disciplinegebonden feedback op 
academische papers in het Engels, gebaseerd op 
Swales´ retorische analyse-model (move-step)

https://vimeo.com/90669213


W-Pal (Writing Pal)

Intelligent Tutoring System 
dat beginnende studenten 
staps- en speelsgewijs 
begeleid bij het leren 
schrijven van 
argumentatieve essays én 
automatische feedback 
geeft (Arizona State U, 
commercieel, gastlogin 
voor onderzoek op 
aanvraag)
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Turnitin (commercieel)
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Vooral bekend en gebruikt als plagiaatdetectiesoftware

Verrassend veelzijdig: Schrijfhulp + Automatische feedback

+ Opties voor multimodaal feedback door docent



VRT (KUL): microniveau (vrij gebruik)
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Antidote:
Tekstrevisie Frans op microniveau (Word add-on, vrij gebruik)



Antidote:
Tekstrevisie Frans op microniveau (Word add-on, vrij gebruik)



LÄRKA/LARK: 
Textrevisie: taalverwervingsniveau / complexiteit Zweeds en Engels (vrij)
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