Feedback geven

i�f�r�e�r
Staat de ander er open voor?
Neem de tijd.
Heb jezelf genoeg kennis?
Kan je hier feedback opgeven?
Waarop ga je feedbackgeven?

t�p

i�-�o�m
Spreek in de ik vorm, vertel wat
het jou doet.
Neem de tijd.
Begin met iets positiefs.
Wordt niet persoonlijk.
Vertel wat je denkt, ziet, voelt en
welke indruk het maakt.
Het is geen beoordeling!

Benoem aantal tops. Wat is goed?
Wees concreet.
Voorbeeld: door je presentatie van
schetsen en prototypen is het
duidelijk hoe alles is ontstaan.

t�p
Benoem aantal tips.
Bedenk, het is een advies.
Wees concreet.
Voorbeeld: je presentatie zou sterker
kunnen bijvoorbeeld met een
mindmap. We zien dan waar het idee
vandaan komt.

Feedback ontvangen

Sta jij er open voor?
Neem de tijd.
Waarom je hier feedback krijgen?
Waarop ga je feedback vragen?

Luister aandachtig.
Neem de tijd.
Laat de ander uitpraten.
Het is niet persoonlijk.
Noteer wat je denkt, ziet, voelt en
welke indruk het maakt.
Het is een advies!

Ontvang aantal tops. Dit is goed.
Accepteer het compliment.
Voorbeeld: door je presentatie van
schetsen en prototypen is het
duidelijk hoe alles is ontstaan.
Dit is dus duidelijk en goed voor
feedback gever.

Ontvang aantal tips.
Het is een advies.
Advies kan je gebruiken, hoeft niet.
Voorbeeld: je presentatie zou sterker
kunnen bijvoorbeeld met een
mindmap. We zien dan waar het idee
vandaan komt. De feedback gever
doet een suggestie waarvan hij/zij
denkt dat het nog beter wordt.

Verbetervragen
Wat probeer je op te lossen? Wat lukt nu nog niet?
Waar sta je nu in het maak-proces?
Wat is je volgende stap? Wat verwacht je ervan?
Wanneer kunnen wij zien wat er is geleerd bij de volgende stap?

Werkvormen: post-it, op schoolbord, laten noteren, via googledocs, etc.

Van feedback ontvangen kun je groeien, gebruik van maken voor het verbeteren van je idee. Het is hoe
een ander jou proces ziet. Het is geen oordeel. Je hoeft je dan ook niet te verdedigen!
Feedback geven is wat jij vindt, vanuit de ik-vorm en zonder persoonlijk te worden. Het is positief, zonder
oordeel, beiden kunnen hiervan leren. Hoe geef je feedback en hoe ontvang je feedback.
Heb jij een handige tip, deel deze dan met je klasgenoten en docenten.
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