
 

Voorbereiding in Mentorles 

Meet-up keuze-uren 

Tips voor leerlingen en docenten  
 

 

 

Bij het GEVEN van feedback:  
▪ Noem altijd eerst wat je goed vond. Geef pas daarna de negatieve feedback, in de vorm van 

tips of vragen. 

▪ Praat met degene die de feedback ontvangt, niet over hem of haar.  

▪ Wees specifiek, geef voorbeelden van het gedrag dat je hebt gezien.  

▪ Geef feedback op het gedrag in een bepaalde situatie en vermijd woorden als ‘altijd’, ‘nooit’, 

‘niemand’.  

▪ Beschrijf het gedrag van de ander: wat heb je gezien of gehoord? Vermijd het geven van 

waardeoordelen. Iemand anders kan er heel anders over denken dan jij.  

▪ Geef aan welke indruk dat gedrag op jou maakt of wat het met jou doet.  

▪ Geef feedback op veranderbaar gedrag. Zeg niet 'je hebt een wat slome uitstraling', maar 

zeg: 'als je wat meer rechtop zit, kom je actiever op mij over'.  

▪ Ga na of de ander je feedback begrijpt.  

▪ Let op signalen waaruit blijkt dat de ander de feedback niet wil. (Iemand die zich gaat 

verdedigen, wil de feedback meestal niet.)  

 

Bij het ONTVANGEN van feedback:  
▪ Laat de feedbackgever uitpraten.  

▪ Toon belangstelling voor de feedbackgever.  

▪ Schiet niet in de verdediging. 

▪ Vat de feedback samen om te checken of je deze goed begrepen hebt en om te laten merken 

dat je hebt geluisterd. 

▪ Stel vragen totdat je de feedback goed begrijpt. 

▪ Stel vragen over wat jouw gedrag met de feedbackgever doet: 'Hoe komt dat op jou over?'  

▪ Geef aan wat je van de feedback vindt (fijn, grappig, leuk, verrassend, vervelend enzovoort)  

▪ Tips voor verbetering hoef je niet per se op te volgen; dit is jouw keuze.  

▪ Check de feedback eventueel bij andere personen in je omgeving. Niet iedereen vindt 

hetzelfde, toch? 


