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Interventieopdracht 3: Een boom groeit niet door aan de takken te trekken … 

maar door de wortels water te geven. 

 
Inleiding opdracht 3 

Er zijn meerdere docenten die bij het onderzoek ‘Weet wat je meet’ hebben aangegeven dat 
docenten en begeleiders en beoordelaars uit het beroepenveld vaak niet in staat zijn om de 
feedback correct toe te passen, doordat zijzelf niet goed kunnen reflecteren. 
Om de docenten en de begeleiders en beoordelaars uit het beroepenveld hierin te 
bekwamen wordt eerst het ‘Ui-model’  van Korthagen (2004) uitgelegd en daarna de 
kernkwaliteiten van Ofman (2007) uitgelegd, in kaart gebracht en vervolgens besproken. 
Door de kernkwaliteiten van D. Ofman en het ‘Ui-model’ van Korthagen toe te passen bij de 
interventie krijgen de docenten en beoordelaars inzicht in hun eigen kwaliteiten en leren 
betrokkenen hun eigen allergieën, valkuilen en uitdagingen te herkennen. Daarna kunnen de 
deelnemers van de training oefenen met het geven en ontvangen van feedback. 
 
Het doel van opdracht 3 

Doordat de docenten en de begeleiders van het beroepenveld inzicht op hun eigen gedrag, 
bekwaamheden en functioneren nodig hebben, hebben beiden een fundamentele vorm van 
reflectie nodig (Korthagen, 2002). Korthagen (2002) beschrijft de reflectie als een proces die 
in de praktijk vaak te snel oplossinggericht van vorm is. De docent zoekt naar een oplossing 
voor een praktisch probleem zonder dat de onderliggende problematiek deugdelijk in kaart 
wordt gebracht door middel van reflectie. Door zich bewust te zijn van de innerlijke lagen die 
ieder mens nu eenmaal heeft, leert de docent af te wachten en niet direct tot oplossingen 
over te gaan. De student moet tenslotte zelf tot oplossingen leren komen. 
De kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern)van een persoon behoren. 
De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere 
kwaliteit waarover hijzelf zegt: “Dat kan toch iedereen”. Het onderscheid tussen kwaliteiten 
en vaardigheden is dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf 
aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren, kwaliteiten kun je ontwikkelen. Hoe 
duidelijker het beeld dat we van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster kunnen we 
die laten dóórstralen in het werk. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in onze 
eigen kwaliteiten en allergieën, zodat wij de ander beter leren begrijpen. Daarna oefenen de 
docenten met het geven en ontvangen van feedback. 

Uitleg van opdracht 3A 
Je gaat in groepjes van vier uit elkaar. Daarna geef je voor jezelf op de onderstaande vragen 
een antwoord. Deze vragen zijn opgesteld naar aanleiding van het ‘Ui-model ‘ van 
Korthagen. 
In relatie met de omgeving:  

1. Wat kom je tegen als het gaat om de begeleiding van een student tijdens de PvB. 
Schrijf twee belangrijk punten op die het eerst in je naar boven komen. 

In relatie met jouw gedrag: 
2. Wat doe jij daarmee? 

Met betrekking tot jouw competentie: 
3. Welke bekwaamheden heb jij, wat kun jij goed als jij een student begeleidt dan wel 

beoordeelt tijdens de PvB? Schrijf twee bekwaamheden voor jezelf op. 
4. Welke overtuigingen heb jij of waar geloof jij in als het gaat om de begeleiding dan 

wel beoordeling van een student gedurende de PvB? 
Met betrekking tot jouw autonomie: 

1. Qua identiteit: Wie ben jij in je werk? Hoe ziet je professionele rol er uit als het gaat 
om de begeleiding van een student in de kwalificerende fase? 

2. Qua betrokkenheid: Waar die je het allemaal voor?  
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Je hebt voor dit onderdeel 15 minuten de tijd. Daarna bespreek je kort jouw bevindingen in je 
sub-groepje. Hiervoor hebben jullie 20 minuten de tijd. Je bespreekt de volgende 
onderwerpen en wanneer je dat wilt kun je de antwoorden die je hebt gegeven naar 
aanleiding van het Ui- model inbrengen: 

 Wat vond je gemakkelijk om een antwoord op te vinden?  

 Wat viel je tegen?  

 Herkennen je groepsleden jouw bevindingen ook?  

 Of zijn er wezenlijke verschillen in jullie bevindingen en welke zijn dat dan? 

Uitleg van opdracht 3B 
Je gaat weer in groepjes van vier uit elkaar. Daarna vul je het kernkwaliteiten schema voor 
jezelf in. Je hebt hier 15 minuten de tijd voor. Vervolgens brengen jullie twee eigen 
geconstateerde kernkwaliteiten in je sub-groepje. 
Wanneer iedereen dat gedaan heeft dan volgt de feedbackronde. In de feedbackronde 
ontvang je feedback van je collega die rechts van jou zit. Je collega geeft jou feedback op 
haar/ zijn visie betreffende jouw kernkwaliteiten.  
Komen jouw visie en jouw collega’s visie met elkaar overeen? 
Zo ja, welke motivatie geeft jouw collega. 
Zo niet, welke motivatie heeft jouw collega. 
Maak gebruik van een persoonsgerichte feedbackmethode (bijlage 3) en voorkom daarbij de 
tactiek van ‘het niveadoosje’ wat wil zeggen: niet invullen voor een ander. Het gaat om de 
ander als persoon. Jullie hebben voor deze opdracht nog ¾ uur de tijd. 
Wij sluiten deze opdrachten plenair af door ‘tip’ en ‘tops’ als sub-groepje in te brengen. Wij 
hebben hiervoor 15 minuten de tijd. 
 
Veel plezier en succes toegewenst!  
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Bijlage 1: Uitleg kernkwaliteiten van D. Ofman (2007) 
Kernkwaliteit 
Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern)van een persoon behoren. De 
kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere kwaliteit 
waarover hijzelf zegt: 'Dat kan toch iedereen. Het onderscheid tussen kwaliteiten en 
vaardigheden is dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd 
zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren, kwaliteiten kun je ontwikkelen. Hoe duidelijker het 
beeld dat we van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster kunnen we die laten 
dóórstralen in het werk.  

 
Kernkwaliteit en valkuil 
De schaduwkant van de kernkwaliteit wordt ook wel vervorming genoemd. Die vervorming is 
wat een kernkwaliteit wordt als het te ver doorschiet. Zo kan een kernkwaliteit 'behulpzaamheid' 
doorschieten in 'bemoeizucht'. Dan wordt de kracht van iemand zijn zwakte of te wel 'te veel 
van het goede'. De valkuil is datgene wat de betreffende persoon regelmatig als 'label' 
opgeplakt krijgt, waarvan iemand van anderen te horen krijgt in de zin van 'wees niet zo .....' 
Als je achter de vervormingen de kernkwaliteiten leert zien, wordt het mogelijk 'door vervelend 
gedrag heen te kijken'. Het is belangrijk mensen met hun vervormingen te confronteren vanuit 
een positieve houding tegenover de persoon als geheel. De confrontatie is alleen zinvol als die 
zich richt op het gedrag. Iemand is als persoon nooit drammerig, gemakzuchtig of klef. Door de 
persoon en gedrag los van elkaar te zien, laat de kernkwaliteit achter iemands negatieve 
gedrag zich makkelijker vinden. Als bij degene die confronteert niet de wens aanwezig is de 
kernkwaliteiten van de ander te leren kennen of te bevestigen, dan zal de confrontatie 
doorgaans weinig effectief zijn en averechts werken, omdat de confrontatie dan tegen de relatie 
gericht is en niet voor de relatie is. 
 
Kernkwaliteit en uitdaging 

De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. De kernkwaliteit en de 
uitdaging zijn elkaars aanvullende kwaliteiten. Waar het om gaat is de balans te vinden tussen 
daadkracht en geduld. Balans aanbrengen betekent in termen van 
 'en - en '  niet  'of - of'.  De kunst is om zowel daadkrachtig als geduldig te zijn.  
 
Kernkwaliteit en allergie 

Uit iemands kernkwaliteit is vaak af te leiden waar de potentiële conflicten met zijn omgeving te 
verwachten zijn. Die hebben dan vaak te maken met zijn uitdaging. De doorsnee-mens blijkt 
allergisch te zijn voor een teveel van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander 
verpersoonlijkt ziet. Hoe meer men in een ander met zijn eigen allergie geconfronteerd wordt, 
des te groter is de kans dat men in zijn valkuil terechtkomt. De persoon met de 'daadkracht' 
loopt dan het risico nog harder te gaan drammen, terwijl hij de ander verwijt passief te zijn. Zo 
kan een vicieuze cirkel ontstaan, waar zonder hulp van een derde moeilijk meer uit te komen is. 
Beide personen lopen het risico op elkaar in te haken en in een uitzichtloos conflict terecht te 
komen. Met andere woorden, als men zijn allergie in een ander tegenkomt, ligt de valkuil op de 
loer. Dus wat iemand het meest kwetsbaar maakt is niet zijn valkuil, maar zijn allergie, want het 
is vooral de allergie die iemand in zijn valkuil drijft. Minachting is kenmerkend voor situaties 
waarin men geconfronteerd wordt met zijn allergie.  
 
Minachting hebben voor iemand maakt je zelf dan ook kwetsbaar omdat je voor je het weet in je 
valkuil schiet en niet meer effectief bent. Waar men allergisch voor is bij een ander, is 
waarschijnlijk te veel van iets goeds dat men zelf juist het meeste nodig heeft. Dus iemand kan 
het meest over zichzelf leren van diegenen waar hij het moeilijkst mee om kan gaan.  
Wanneer 'soortgenoten', individuen met dezelfde kernkwaliteit, elkaar tegenkomen gebeurt er 
iets anders. Wat de soortgenoten betreft, het is voorstelbaar dat twee vastberaden types het 
niet zonder meer gemakkelijk hebben met elkaar. Het risico is aanwezig dat het uitdraait op een 
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strijd tussen twee stijfkoppen waarbij de aanhouder wint. Hoe moeilijk het vaak ook is met een 
soortgenoot om te gaan, de betrokkenen hebben doorgaans wel respect voor elkaar.  
Werken met kernkwaliteiten 
Voor alle gebieden waarop je kwaliteiten toe kunt passen is het van belang zelfkennis te 

hebben. Als hulpmiddel hiervoor kun je jezelf de volgende vragen stellen en zo een 
kernkwadrant maken. 
 
1. kernkwaliteit: Welke eigenschap behoort bij het wezen van jouw persoon 
  Of: ga naar een belangrijke gebeurtenis in je leven (scheiding, sterfgeval) en 

bedenk welke kwaliteiten je toen hebt ingezet. Dat is je latente kwaliteit. 
2. valkuil: welk verwijt krijg je nogal eens te horen in de zin van: 'wees niet zo .....' 
  Bedenk een negatieve eigenschap van jezelf en formuleer de positieve kant 

ervan. Het gaat erom dat je herkent welke kwaliteit je hebt omgevormd tot iets 
negatiefs. Klaag je bijvoorbeeld veel dan houdt dat eigenlijk in dat je kritisch 
bent. Overbezorgd zijn betekent in positieve zin aandacht hebben voor een 
ander. 

3. uitdaging: Wat bewonder je in anderen? Dat is vaak latent in jou aanwezig. 
4. allergie: Voor welk gedrag ben je allergisch? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 1 kernkwaliteiten van D. Ofman (2007) 
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Bovenstaand schema geeft weer hoe de vier eigenschappen in de vier kernkwadranten in 
algemene termen beschreven kunnen worden. 
 

 
 
  

Wat anderen in  
mij waarderen 

Wat anderen mij 
verwijten 

Wat ik bij anderen 
vanzelfsprekend 
verwacht 

Wat ik in anderen 
bereid ben door de 
vingers te zien 

Toewijding Wat ik in  
mezelf gewoon 
vind 

Fanatisme Wat ik in mezelf 
geneigd ben te 
rechtvaardigen 

 

Wat ik in 
mezelf mis 

Wat ik in  
mezelf zou 
verafschuwen 

Laisser 
Faire 

Relativisme 

Wat anderen mij  
toewensen 

Wat ik in anderen 
bewonder 

Wat anderen mij 
aanraden te 
relativeren 

Wat ik in anderen 
minacht 
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Het Kernkwaliteitenschema 

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING 

Accuratesse Pietluttigheid Warrigheid Creativiteit 

Autonoom Dwars Onderdanig Meegaand 

Bedachtzaam Beducht Roekeloos Moedig 

Beheerst Onpersoonlijk Onbereikbaar Empathisch 

Behulpzaam Bemoeizuchtig Onverschillig Los laten 

Bescheiden Onzichtbaar Arrogant Profileren 

Beschouwend Afstandelijk Sentimenteel Empathisch 

Besluitvaardig Forceren Besluiteloos Ontvankelijk 

Betrokken Dwepend Onverschillig Beschouwend 

Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief 

Consensusgericht Egocentrisch Dwang Gezagsgetrouw 

Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld 

Daadkrachtig Drammerig Passief Geduldig 

Efficiënt Statisch Chaotisch Creatief 

Empathisch Sentimenteel Afstandelijk Beschouwend 
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Flexibel Wispelturig Star Ordenend 

Gedisciplineerd Dwang-

neurotisch 

Ongedisciplineerd Loslaten 

Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom 

Gestructureerd Bureaucratisch Inconsistent Aanpassing 

Gezagsgetrouw Ja-knikken Anarchistisch Consensus 

Harmonisch Toedekken Conflict Direct 

Idealistisch Zweverig Cynisch Realistisch 

Ingetogen Passief Opdringerig Initiatiefrijk 

Innovatief Zwevend Statisch en star Efficiënt 

Kritisch Rebels Ja-knikken Respectvol 

Loyaal gezag Onderdanig Ongehoorzaam Kritisch 

Meegaand Onzichtbaar Eigengereid Autonoom 

Moed(ig) Roekeloos Aarzelend Bedachtzaam 

Optimistisch Naïef Pessimisme Alert 

Ordenend Star Wispelturig Flexibel 

Profilerend Arrogant Onzichtbaar Bescheiden 
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Rationeel Afstandelijk Willekeur Betrokken 

Realistisch Cynisch Zweverig Idealistisch 

Relativerend Onzichtbaar Opgeblazen Overtuigd 

Relativeringsvermogen Lichtzinnigheid Zwaarmoedigheid Serieus zijn 

Rust(ig) Afwachtend Opdringerig Initiatiefrijk 

Service-gericht Grenzeloos Hard en star Grens stellen 

Spontaniteit Wispelturigheid Rechtlijnigheid Consequent 

zijn 

Stabiel Traag Onbezonnen Experimenteel 

Toegewijd Fanatiek Laissez-faire Hulpvaardig 

Volgzaam Onderdanig Eigengereid Initiatiefrijk 

Wederkerig Gelijkvormig Eenzijdig Fair 

Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden 
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Bijlage 2: Uitleg over de reflectiecyclus ‘Ui- model’ van Korthagen 

 
Korthagen (2002) beschrijft de reflectie als een proces die in de praktijk vaak te snel 
oplossinggericht van vorm is. De docent zoekt naar een oplossing voor een praktisch 
probleem zonder dat de onderliggende problematiek deugdelijk in kaart wordt gebracht door 
middel van reflectie. Daardoor blijft het gevaar bestaan dat de professionele ontwikkeling van 
de student stagneert en een leerblokkade ontstaat. Het model in figuur 1 is bedoeld om zulke 
leerblokkades te helpen voorkomen. 

 
 

4

3

2

1

5

Alternatieven ontwikkelen en 
daaruit kiezen

uitproberen

Handelen/ ervaren

Terugblikken 

Bewustwording van 
essentiële aspecten

 
figuur 1: ‘Het Spiraalmodel voor reflectie’ van Korthagen (2002) 

Het ‘spiraalmodel’ beschrijft een beoogd proces, maar het zegt nog niet zoveel over de 
inhoud van het reflecteren. Het reflectieproces bestaat uit vijf fasen, die over het algemeen 
gestuurd worden door een aantal factoren. Deze factoren heeft Korthagen in figuur 2 ‘het Ui- 
model’ inzichtelijk gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: ‘Het Ui- model’ van Korthagen (2004) 
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Het Ui-model maakt duidelijk dat er verschillende niveaus zijn die een rol kunnen spelen in 
het functioneren. De buitenste niveaus zijn voor anderen waarneembaar (omgeving, gedrag), 
de niveaus die meer naar binnen liggen, raken meer de kern van de persoon 
(kernkwaliteiten). De gedachte achter het model is dat de meer naar binnen gelegen niveaus 
het functioneren in de meer naar buiten gelegen niveaus bepalen, maar ook dat er een 
omgekeerde invloed is van buiten naar binnen. Aan de niveaus omgeving, gedrag, 
bekwaamheden en overtuigingen worden in dit model van niveaus van verandering twee 
niveaus toegevoegd: het niveau van identiteit en het niveau van betrokkenheid. Reflectie op 
dit niveau betekent dat men zich vragen stelt zoals ‘waartoe’ men zijn werk wil doen, of nog 
verder gaand, wat men als zijn roeping in de wereld ziet. Hier draait het om wanneer wij ons 
de vraag stellen wat ons bezielt, drijft of zin geeft aan ons werk of leven. Het is belangrijk dat 
docenten en begeleiders uit het beroepenveld contact maken met deze niveaus, omdat de 
mens die handelt vanuit het niveau van betrokkenheid eenzelfde type bewustzijn in zijn 
omgeving stimuleert. 
Het zijn belangrijke vaardigheden van de begeleider om kernkwaliteiten van de student te 
herkennen en te bekrachtigen. Het terugblikken, het concretiseren, de empathisch vermogen 
van de docent of de begeleider van het beroepenveld zijn onontbeerlijk voor hen om een 
student te begeleiden. ‘Echtheid’ van de docent of begeleider van het beroepenveld staat 
daarbij centraal. De begeleider laat iets zien van wie hij is of waar de eigen bezieling of 
inspiratie ligt (Korthagen, 2004). 
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Bijlage 3: Uitleg over het geven en ontvangen van feedback 
Feedback speelt een belangrijke rol in het vergroten van het zelfinzicht. Feedback staat 
letterlijk voor terugkoppeling. Met het geven van feedback koppel je terug welk effect het 
gedrag van de ander op jou heeft. Door dit persoonlijke karakter valt het niet altijd mee om 
feedback te geven, zeker als het gaat om negatieve zaken. De ontvanger kan de feedback 
als confronterend ervaren en er emotioneel op reageren. Daarom laten veel mensen het 
maar zitten om problemen te voorkomen. Dat is echter jammer, want het mooie van 
feedback is dat het niet alleen het zelfinzicht kan helpen vergroten, maar ook dat de relatie 
kan worden verstevigd tussen de gever en ontvanger.  
 

Gouden regels voor feedback 
Het geven van feedback 

 Geef feedback in de ik-vorm. De jij-vorm klinkt al snel verwijtend en beschuldigend met 
als mogelijk effect dat de ander wordt gedwongen zich te verdedigen. 

 Benoem zaken in termen van gedrag. Dat wil zeggen: het 'doen' benoemen in plaats van 
het 'zijn' ('je doet lastig' in plaats van 'je bent lastig'). 

 Geef in concrete en specifieke termen een omschrijving van het gedrag van de ander, 
zoals u dat gezien, gehoord of opgemerkt hebt ('Het valt me op dat je de laatste tijd in 
vergaderingen niets zegt'). 

 Geef daarna jouw verklaring (interpretatie) aan van het gedrag, dat wil zeggen hoe jij denkt 
dat de ander het bedoelt of bedoeld heeft ('Ik denk dat niet geïnteresseerd bent in de 
vergadering en er liever niet bij bent'). 

 Geef vervolgens het effect aan van het gedrag van de ander op jouw gevoel of gedrag 
('Dat vind ik jammer, want jouw inbreng is nodig om tot een goed resultaat te komen'). 

 Vertel tot slot jouw wensen ten aanzien van het gedrag van de ander ('Ik wil dat je je 
actief opstelt in vergaderingen. Als je iets dwarszit, dan wil ik graag dat je me dat 
vertelt'). 

 Toets of de ander de feedback begrepen heeft en geef hem de gelegenheid om in jouw 
aanwezigheid te reageren. Geef zo nodig meer voorbeelden. 

 Geef alleen feedback over zaken waar de ander iets aan kan doen. 

 Wees tactvol in het kiezen van het juiste moment voor het geven van feedback. 
Verwacht niet op hetzelfde moment al een verandering in het gedrag van de ander. De ander 
heeft vaak tijd nodig om het benoemde gedrag bij zichzelf te herkennen en de feedback 
te verwerken. 
 
Het ontvangen van feedback 

 Ga er zo veel mogelijk van uit dat jij jouw voordeel met de feedback kunt doen. 

 Luister goed en stel vragen ter verduidelijking ('waaruit blijkt dat?', 'zie je dit vaker?'). 

 Zorg ervoor dat de feedback concreet genoeg is, zodat je weet om welk gedrag het 
gaat. 

 Herken het beschreven gedrag al dan niet als het jouwe. Deel dit ook mede aan de 
feedbackgever. Wanneer jij het gedrag niet herkent, help de gever dan om het gedrag 
wat hij bedoelt herkenbaar te maken. 

 Het is niet nodig het gedrag te verklaren aan de feedbackgever. 

 Bepaal zelf wat jij met de feedback gaat doen. Denk daar zo nodig rustig over na. Alleen 
jij weet welk belang en functie dit gedrag voor jou heeft. 

 Ga gerust terug naar de feedbackgever als je nog op zijn opmerkingen terug wilt komen. 
De gever zal je erom waarderen. 
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Feedbacktest (drs. H.F.H. Bulder)  

In deze test worden je 12 uitspraken voorgelegd. Voor iedere uitspraak bepaal je in hoeverre 
deze op jou van toepassing is (ja, soms, nee). Omcirkel het antwoord van uw keuze. 
 
Uitspraken  ja soms nee 

 
1.  Ik spreek mijn collega’s of studenten alleen aan op hun 

negatieve gedrag als het echt de spuigaten uitloopt 

 

   

2. Als ik word aangesproken op iets dat niet goed ging, dan 
probeer ik rustig te blijven en te begrijpen wat de ander 
bedoelt 

   

3. Ik zou mijn collega’s of mijn studenten moeten vertellen 
waar ik tevreden over ben, maar het komt er vaak niet 
van 
 

   

4. Als ik negatieve feedback geef, dan handhaaf ik mijn 
boodschap, ook al zie ik dat de ander van slag raakt 
 

   

5. Als ik een compliment krijg, dan geniet ik hiervan en 
bedank die persoon hartelijk voor zijn opmerking 
 

   

6. Als iemand kritiek op mij heeft, dan heb ik meteen een 
hekel aan die persoon 
 

   

7. Als me iets niet zint bij een collega of student, dan laat ik 
dat direct en duidelijk weten 
 

   

8. Ik geef alleen complimenten als een collega of student 
uitzonderlijk heeft gepresteerd 
 

   

9. Als iemand mij negatieve feedback geeft, dan raak ik 
daarvan zo van slag dat ik dichtklap en het maar over me 
heen laat komen 
 

   

10. Als een collega mij vertelt dat ik goede dingen heb 
gedaan, dan vraag ik me af wat zijn achterliggende 
bedoeling is 
 

   

11. Ik laat het mijn collega’s of studenten weten als ik vind 
dat ze goed werk afleveren 
 

   

12. Als ik een compliment krijg over mijn werk, dan weet ik 
me niet goed houding te geven 
 

   

 
  



Interventieopdracht 3: een boom groeit niet door aan de takken te trekken maar door de wortels water te geven          

15 
 

 

Diagnose  

In de onderstaande scoretabel is het aantal punten opgenomen dat je per vraag kunt scoren. 
Voor het bepalen van je score werk je van boven naar beneden. Per vraag omcirkelt je het 
puntenaantal dat je hebt gescoord en noteer je dit aantal in het bijbehorende grijze vakje. 
Nadat je dit met alle vragen hebt gedaan, tel je per regel van links naar rechts de scores in 
de grijze vakjes bij elkaar op. Je noteert per regel de totaalscore onder het kopje 'Totaal'. 
 

Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Antwoord 

Ja 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0  

soms 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Nee 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 totaal 

Feedback 

geven 

Positief              

Negatief              

Feedback 

ontvangen 

Positief              

Negatief              

 
Je hebt nu jouw score bepaald ten aanzien van het geven en ontvangen van positieve en 
negatieve feedback. Als de scores onderling twee punten of meer verschillen, is er bij jou 
onvoldoende sprake van een balans. Ter voorbereiding voor het advies dien je aan te geven 
hoe jouw scores onderling gerelateerd zijn. Dit doe je door in de onderstaande tabel te 
bepalen of jouw scores op de genoemde dimensies 2 punten of meer van elkaar 

verschillen. Vervolgens kun je onder Advies (II) het advies opzoeken dat op jou van 
toepassing is. 
 

 
Score positief > negatief Score negatief > positief 

Feedback geven Advies 1 Advies 2 

Feedback ontvangen Advies 3 Advies 4 

 
 

   
 
 

Score feedback geven 

> ontvangen 

Score feedback ontvangen 

> geven 

Positieve feedback Advies 5 Advies 6 

Negatieve feedback Advies 7 Advies 8 
 
Het advies 

Het advies is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel (I) gaat in op de hoogte van de gescoor-
de punten per as. De betekenis van deze score is toepasbaar op alle assen. In het tweede 
deel (II) worden vier dimensies van feedback (geven, ontvangen, positieve en negatieve 
feedback) aan elkaar gerelateerd. 
 
De score per as (advies I) 

Voor iedere as kun je bepalen in hoeverre jouw vaardigheden op dit gebied zijn ontwikkeld. 
Hierbij gelden de volgende scores. 
1 of 2 punten: matig ontwikkeld 
3 of 4 punten: gemiddeld ontwikkeld 
5 of 6 punten: goed ontwikkeld 
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In de onderstaande Gouden regels van feedback kunt u bezien in hoeverre u zich nog verder 
dient te bekwamen in het geven of ontvangen van feedback. Als u laag op de test hebt 
gescoord, kunt u beginnen door deze feedbackregels uit te proberen op mensen waar u een 
goede relatie mee hebt en die u vertrouwt. Door meer (positieve) ervaring op te doen met het 
geven en ontvangen van feedback, zult u merken dat het een prettige manier is om uw collega's 
en/of medewerkers in hun inspanningen te ondersteunen. 
 
De dimensies onderling vergeleken 

In dit onderdeel worden de vier dimensies van feedback aan elkaar gerelateerd. De onder-
staande adviezen gelden als de desbetreffende scores 2 punten of meer van elkaar 
afwijken. Kijkt u nog eens onder Diagnose welk advies (advies II) op u van toepassing is. 
 
Feedback 
geven 

1 
 
Als u feedback geeft, dan geeft u meer 
positieve dan negatieve feedback. 
Hierdoor stimuleert je je collega’s om 
veel voor jou te doen. Waak er echter 
wel voor dat je oprecht blijft. Er kan al 
snel het idee ontstaan dat je de goede 
harmonie wilt bewaren en dat je het 
moeilijk vindt de confrontatie aan te 
gaan als dat echt nodig is. Wees je 
ervan bewust dat een goede begeleider 
de balans bewaart tussen het geven van 
positieve en negatieve feedback. Door 
aandacht aan beiden te geven, weten 
de mensen wat zij aan jou hebben. Je 
motiveert hen hiermee nog meer dan 
met het geven van positieve feedback 
alleen. 

 

2 
 
Is 'niet lullen, maar poetsen' misschien 
jouw motto? Als je feedback geeft, dan 
is dat meestal negatieve feedback. Je 
bent alert op de prestaties van de 
studenten en wijst hen op hun 
verbeterpunten. Je schrikt er in ieder 
geval niet voor terug om de 
confrontatie aan te gaan. Studenten  
hebben echter ook behoefte om te 
horen wat goed gaat, anders gaat voor 
hen de lol er wel snel af. Er zijn vast 
zaken waar je tevreden over bent: een 
gehaalde deadline,een goed 
geschreven rapport. Maak dit wat vaker 
kenbaar. Je zult jouw studenten 
zien opbloeien. 

 

Feedback 
ontvangen 

3 
 
Niets menselijks is jou vreemd. Je kunt 
duidelijk beter omgaan met positieve 
feedback dan met negatieve feedback. 
Natuurlijk is het slikken als je wordt 
geconfronteerd met tekortkomingen 
in jouw functioneren. Vooral als dit een 
blinde vlek betreft. Besef dan wel dat je 
mensen met jouw reactie ontmoedigt 
om jou in het vervolg te wijzen op jouw 
verbeterpunten. 
Je mist hierdoor kansen om jezelf te 
verbeteren. Bedenk dat de ander het 
veel lastiger vindt om jou te wijzen op 
jouw tekortkomingen dan op jouw 
goede eigenschappen. Of wilt je liever 
dat anderen achter je rug over jou 
klagen? 
 

4 
 
Je staat meer open voor negatieve dan 
voor positieve feedback. Je wilt zoveel 
mogelijk leren van je fouten. Toch staat 
jouw lerend vermogen onder druk. Hoe 
kun je leren van je fouten als je het 
moeilijk vindt om te horen wat je goed 
doet? Of als je het idee dat de ander dit 
alleen zegt om jou in te palmen? Ben je 
dan zo bescheiden dat je 
goede prestaties als vanzelfsprekend 
beschouwt? Geniet eens wat vaker van 
een compliment, je hebt het verdiend! 
Ervaar de positieve energie ervan en je 
zult merken dat je meer plezier krijgt in 
je werk. Jouw  prestaties kunnen 
hierdoor alleen maar nog beter worden. 
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Positieve 
feedback 

5 
 
Je hebt een duidelijke voorkeur voor het 
geven van positieve feedback en vindt 
het niet zo belangrijk hoe anderen jou 
waarderen. Je hecht eraan jouw 
collega's en/of studenten te 
wijzen op hun goede eigenschappen. 
De ontvanger zal dit zeer op prijs 
stellen. Maar waarom geef je dit de 
voorkeur boven het ontvangen van 
feedback? Je kunt verwachten 
dat als je positieve feedback geeft, je dit 
ook terugkrijgt. Waarom zouden de 
motieven van de gevers anders zijn dan 
de jouwe? Sta eens wat meer stil bij wat 
goed bij jezelf gaat. 
Bescheidenheid siert, maar je kunt het 
ook overdrijven. 

6 
 
Je vindt het heerlijk om positieve 
feedback te ontvangen. Toegegeven, 
het is een prettig als je hoort dat je 
gewaardeerd wordt, zeker als je 
hiervoor hard hebt gewerkt. Je doet 
echter nog niet helemaal recht aan de 
uitdrukking 'wie goed doet, goed 
ontmoet'. Waarom gun je dat gevoel van 
gewaardeerd worden niet wat vaker aan 
anderen? Als je minder 
geeft dan je neemt, loop je de kans dat 
de bron van positieve reacties 
uiteindelijk zal opdrogen. Sta eens wat 
vaker stil bij de goede prestaties van je 
collega’s en studenten. Je zult 
zien dat dit de samenwerkingsrelatie ten 
goede komt. 

Negatieve 
feedback 

7 
 
Je vindt het belangrijk anderen te wijzen 
op hun verbeterpunten. Hierdoor maakt 
je hen alert op hun mogelijke blinde 
vlekken en stel je hen in staat hun 
functioneren te verbeteren. 
Maar je kunt er blijkbaar slecht tegen als 
anderen dit bij jou doen. Heb je soms de 
wijsheid in pacht? Je loopt het risico om 
als betweter of arrogant wordt 
bestempeld, waardoor je uiteindelijk 
minder serieus wordt genomen. Als je 
jouw samenwerkingsrelatie met 
anderen werkelijk wilt verbeteren, dan 
dien je zelf meer open te staan voor wat 
zij aan verbeterpunten bij jou zien. Jouw  
effectiviteit kan hiermee alleen maar 
toenemen. 
 
 

8 
 
Je bent blijkbaar beter in het incasseren 
dan in het confronteren. Als begeleider 
bevindt je je dan in een moeilijke positie. 
Collega’s en studenten doen namelijk 
niet meteen alles goed en een en ander 
zal soms moeten worden bijgestuurd. 
Het valt inderdaad niet altijd mee om 
mensen te wijzen op hun 
tekortkomingen, maar uiteindelijk is dit 
de meest effectieve oplossing om 
gedrag om te buigen. Durf zaken te 
benoemen zoals jij deze ervaart. De 
reactie zal vaak positiever zijn dan je 
had gedacht. Negatieve zaken 
dienen nu eenmaal ook benoemd te 
worden. Je collega’s en studenten 
zullen je erom respecteren. 

 
 
 

 


