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 Comparatief toetsen 
met Comproved

Comproved is een tool waarmee docenten of studenten de ingediende opdrachten beoordelen door telkens uit twee 
automatisch geselecteerde opdrachten de beste aan te duiden. Doordat alle opdrachten meerdere keren worden aangeboden 

in verschillende vergelijkingen, ontstaat een betrouwbare rangorde die kan gekoppeld worden aan scores. 

In het kader van peer feedback kan je gevraagd 
worden om ingediende documenten van 
andere studenten te vergelijken. Dit kan  van 
zodra de vergelijkingsperiode is gestart. De 
docent brengt je via de Toledo-cursus op de 
hoogte van de praktische afspraken en 
wanneer die vergelijkingsperiode plaatsvindt. 

Stap 1. Ga in de Toledo-cursus naar het 
inhoudsgebied waar de koppeling naar 
Comproved staat (bv. onder Toetsing) en klik 
op de link.

Stap 2. Klik op ‘Start vergelijkingen’. De knop 
blijft beschikbaar zolang de vergelijkingsperio-
de loopt.

Opmerking: in de afbeelding hieronder  zie je 
dat de student ook een opdracht zelf heeft 
ingediend. Voor informatie hierover verwijzen 
we naar de Quickstarter Comproved Studenten 
die je op het startpunt kan terugvinden.

1 Vergelijken van ingediende documenten van andere studenten

Stap 3. Je krijgt nog een informatiescherm. Klik 
op ‘Begin’. Indien gewenst op ‘Niet meer laten 
zien’ wanneer je deze melding in de toekomst 
niet meer wil ontvangen.  
 
Stap 4. Het vergelijken zelf

De eerste vergelijking start. Duid aan welk 
product beter is volgens de vergelijkingsvraag. 
Dit doe je door te klikken op ofwel ‘A is beter’ 
ofwel ‘B is beter’.

Opmerking: als je een verkeerde keuze hebt 
gemaakt, maar nog niet naar de volgende 
vergelijking bent doorgegaan, kan je je keuze nog 
aanpassen via de ‘Herladen’-knop bovenaan.

Van zodra gevraagd wordt om feedback te geven, 
kan je sterktes en zwaktes invoeren per getoond 
document. Als je feedback hebt ingetypt, klik je 
op ‘Doorgaan’ (vliegertje). 
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Stap 6. Je krijgt een bevestiging dat de 
vergelijkingen voltooid zijn. Je kan nu Comproved 
afsluiten.
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Opmerking: reeds ingevoerde feedback wordt 
telkens terug getoond wanneer het product 
nogmaals aangeboden wordt in een nieuwe 
vergelijking. Je kan zo sterktes en zwaktes verder 
aanvullen, verfijnen, corrigeren op basis van 
nieuwe vergelijkingen.

Blijf dit proces van vergelijken en eventueel 
feedback geven herhalen in de volgende 
aangeboden vergelijkingen. Bovenaan vind je 
terug hoeveel vergelijkingen je moet maken en 
hoeveel vergelijkingen je reeds gemaakt hebt.

Stap 5. Wanneer je de laatste vergelijking hebt 
gemaakt, verschijnt de bevestiging dat je klaar 
bent. Klik op ‘sluiten’. 


