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Criteria feedback geven en ontvangen 

 
1. Feedback geven 

 

Algemeen: het WEG model 

 
• STAP 1: WAARNEMING – benoem wat je ziet en geef een concrete ik-boodschap 

(beschrijvend en concreet) 
 

‘ik stel vast dat …’/‘ik zie …’/’ik hoor …’ 
 

• STAP 2: EFFECT - communiceer het effect  - benoem je eigen interpretatie, mening 
(beschrijvend en concreet) 
 
‘hierdoor ….’, ‘ik veronderstel dat …’. 

- Het gecommuniceerde effect kan een interpretatie, mening zijn dus steeds checken! 
- Hier kan je het gevoel en het gevolg dat het gedrag op jou en omgeving heeft 

verwoorden. 
- Je kan ook peilen naar de gevoelens en behoeften van degene die je feedback geeft. 
- Voeg geen negatieve ladingen toe, maar geef erkenning voor de zaken waarmee de 

leerling worstelt 
 

• STAP 3: GEDRAGSVERANDERING – vermeld het gewenste gedrag, geef advies (tips), 
vraag naar opties  
(concreet en bruikbaar) 
  
‘ik stel voor dat ….’/ ‘ik wil graag…’/ ‘zie je andere mogelijkheden?’‘wat denk je?’ ‘wat 
doet deze fb met je?’ 

 
Extra stappen 

 STAP 4: benoem wat jouw ondersteuning kan zijn (remediëringsvoorstellen) 

 STAP 5: toelichting – open deur: nodig zowel de leerling als de ouders uit voor 
mondelinge toelichting van je commentaar (bij schriftelijke feedback) 
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Criteria schriftelijke feedback geven: nota schrijven/rapportcommentaar 

 
Criterium Feedback 
Kan een nota/rapportcommentaar 
formuleren volgens de regels van 
‘goede feedback’ 

 

 Stappen WEG-model (zie boven)  
 Beschrijvend. Vermijd oordelen, 

interpretaties en evaluaties. Beschrijf 
waargenomen en aanwijsbaar gedrag. 

 

 Specifiek. Wees concreet over het 

gedrag in kwestie 
 

 Bruikbaar. Doel: andere iets geven 
waarmee hij/ zij aan de slag kan  

benoem alleen veranderbaar gedrag 

 

 Richtingverandering aangeven  
 Ik-boodschap  
 Positief eerst en in verhouding met 

negatief. Zorg voor een positieve 

eindbalans (sandwichmethode +  -  +) 

 

 Positief geformuleerd (plustaal)  
 Publiek- en doelgericht opgesteld  

 
Criteria nota/rapportcommentaar m.b.t. taal 
Criterium Feedback 
 Correct geschreven taal: geen 

schrijf- of slordigheidsfouten, 
Standaard Nedelands, correct 

gebruik leestekens 

 

 Geen telegramstijl  
 Bondig, vlot leesbare taal  
 Neutraal, eenvoudig en beleefd 

taalgebruik 
 

 Met een persoonlijke aanspreking  
 Passend en consequent 

taalgebruik (“u” – “jij”) 
 

 Naam en voornaam voluit 
gechreven bij het afsluiten van 

een nota/rapportcommentaar 
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Checklist mondelinge feedback geven 

 
CHECKLIST FEEDBACK GEVEN 

Bevat de feedback een positieve noot? 

 

1 ---------------------------- 10 

 

 

 

Is de feedback specifiek en concreet? 

 

 

1 ---------------------------- 10 

 

 

 

Ligt de focus op het gedrag (wat de persoon 
doet) en niet op de persoon zelf? 

 

 

1 ---------------------------- 10 

Gebruikt de feedbackgever een ik-boodschap? 

Bijv. Ik merk op dat…  

(Waarneming/Effect/Gedragsverandering) 

 

1 ---------------------------- 10 

 

 

 

Heeft de feedbackgever een open 
lichaamshouding die het gesprek ondersteunt? 

 

1 ---------------------------- 10 

Praat de feedbackgever voldoende luid en 
duidelijk, niet monotoon, Standaardnederlands? 

1 ---------------------------- 10 

 

 

 

Criteria feedback ontvangen 

- Niet argumenteren en verdedigen 
- Vooral luisteren en om verheldering vragen 

 


