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FEEDBACK geven
1STE GRAAD

NADENKEN
-

-

2DE GRAAD

-

-

3DE GRAAD

-

-

OPBOUWEN

Ik denk na over wat ik ga zeggen en
hoe ik het ga zeggen tot ik alles heb
gehoord of gelezen.
Ik kan nuttige feedback geven aan
de hand van richtvragen onder
begeleiding van de leerkracht.

-

Ik denk na over wat ik ga zeggen en
hoe ik het ga zeggen tot ik alles heb
gehoord of gelezen.
Ik kan zelfstandig nuttige feedback
geven aan de hand van richtvragen.

-

Ik denk na over wat ik ga zeggen en
hoe ik het ga zeggen tot ik alles heb
gehoord of gelezen.
Ik kan zelfstandig nuttige feedback
geven op basis van zelfbepaalde
criteria.

-

-

-

-

verbeteren

Ik geef feedback op het gedrag of
werk van iemand, niet op de
persoon.
Ik benoem zowel punten die ik
waardeer als punten die ik zou
bijsturen.

-

Ik kan onder begeleiding minstens 1
werkpunt formuleren voor
andermans werk of gedrag.

Ik geef feedback op het gedrag of
werk van iemand, niet op de
persoon.
Ik benoem zowel punten die ik
waardeer als punten die ik zou
bijsturen.

-

Ik kan verschillende werkpunten
formuleren voor andermans werk of
gedrag.

Ik geef feedback op het gedrag of
werk van iemand, niet op de
persoon.
Ik benoem zowel punten die ik
waardeer als punten die ik zou
bijsturen.

-

Ik kan verschillende werkpunten
formuleren voor andermans werk of
gedrag.
Ik verwoord concrete suggesties
om het werk of het gedrag van de
ander beter te maken.

-

TIP: gebruik de ik-boodschap
[op basis van de 4 G’s]

De IK-boodschap bestaat uit 4 DELEN:
Welk gevoel
krijg je bij de situatie?
Ik vind het niet fijn dat …
Ik vind het vervelend dat …
Ik vind het storend dat …

+

Welk gedrag van de ander
vind je niet goed?
Beschrijf het gedrag dat je
waarneemt zo objectief mogelijk
(benoem feiten).

+

Welk gevolg heeft
dit gedrag op jou?
… dit zorgt ervoor dat …
… zo kan ik niet …
… dit maakt mij …

+

Wat is het
gewenste gedrag?
Beschrijf het gedrag dat je
wenst zo duidelijk mogelijk.

