
 

1. Om gebruik te maken van Peergrade log je in op: https://app.peergrade.io/login  
 
Is het de eerste keer dat je gebruikt maakt van Peergrade? Dan heb je waarschijnlijk nog geen 
account. Je ontvangt een e-mail op jouw studentenmail met daarin een link om je account aan te 
maken. Heb je deze e-mail niet gehad? Check dan je mailbox met ongewenste e-mail. Bij het 
aanmaken van een nieuw account adviseren we uit veiligheidsoverwegingen altijd om een andere 
wachtwoord te gebruiken dan het wachtwoord van je SolisID. 
 

2. Nadat je bent ingelogd kom je in een scherm met daarin alle klassen waaraan je bent 
toegevoegd door een docent: 

 
 

3. Klik op de klas waarvoor je een opdracht wilt inleveren, je komt in het volgende scherm: 

 
 

Hier zie je alle openstaande opdrachten. Zodra er een opdracht open staat kan je op de groene knop 
‘submit’ klikken om iets in leveren. Soms zal de docent instellen dat je alleen iets mag inleveren in 
een specifiek bestandsformaat, bijvoorbeeld PDF. Je kan dan alleen een bestand uploaden in dit 
formaat. 
 

Z.o.z. voor het geven van en reageren op feedback 
  

https://app.peergrade.io/login


 
4. Zodra de deadline voor het inleveren is verlopen kan je beginnen met feedback geven aan je 

medestudenten. Links in je scherm krijg je dan het verslag van je medestudent en rechts de 
feedbackvragen. Mocht je dit niet handig vinden of het idee hebben dat het bestand niet 
goed weergeven wordt, dan kan je met de   blauw pijl het bestand downloaden.  Aan de 
rechterkant geef je de feedback aan de hand van de beoordelingscriteria. Afhankelijk van hoe 
de docent de opdracht heeft ingesteld geef je op deze manier aan één  of meerdere 
studenten feedback. 

 
 

5. Nadat de deadline van de feedbackperiode is gesloten kan je reageren op de gekregen 
feedback. Daarvoor zijn er binnen Peergrade een aantal standaardvragen en daarnaast kun je 
commentaar geven om verduidelijking te vragen aan jouw reviewer(s). Je kunt verder ‘likes’ 
uitdelen en afhankelijk van de instellingen, een ‘vlag’ plaatsen om de docent op de hoogte te 
brengen van een stukje feedback. 

 
6. Zodra je gereageerd hebt op de gekregen feedback van de eerste reviewer kan je doorgaan 

naar de feedback van de volgende. Nadat je overal op hebt gereageerd kan je altijd nog terug 
gaan om stukken na te lezen, zodat je de feedback vervolgens kunt verwerken. 

 
Veel succes met Peergrade! 


