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Definitie van feedback

• Effectieve Feedback = alle communicatie 
die we uitwisselen die helpt om 
vooruitgang te maken in een gewenste 
richting: 
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• Waar ben je vooral nieuwsgierig naar als 
het gaat over feedback? 

• Wat zou nuttig zijn voor jezelf en je 
team/ je school?
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1) Gewaardeerd worden en       
uitdagingen krijgen motiveren
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1987 Feng Chia University Taichung, Taiwan 
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2) Deel uitmaken van een team 
en positieve FB krijgen over je 

bijdrage motiveert 
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3) Diagnostische en evaluerende 
feedback motiveren niet
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Oplossingsgerichte therapie 
Dr. Luc Isebaert
Dialogische ipv diagnostische 
interactie  

• Wat lukt er nog, ondanks deze 
moeilijke periode?  

• Wanneer gaat het iets beter (’s 
morgens? ’s avonds?)

• Wat is er dan anders? 
• Wat doe je dan zelf anders? 
• Hoe zou je daar meer kunnen van 

doen? 
• Hoe ga je merken dat het helemaal 

achter de rug is? 
• Wat/wie helpt er je nu al zodat het 

niet erger wordt?  
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Coachend feedback geven
• Wanneer is het jou wél gelukt om snel te beslissen?  

• Welk verschil heeft dat gemaakt?   

• Hoe deed je toen precies? en hoe lukte dat zo goed? 

• Wat zagen anderen jou doen?   

• Wat kan je makkelijk opnieuw doen?  

• Stel je voor dat je op een dag wakker wordt, en je 
snapt niet hoe het ooit een probleem was, het gaat als 
vanzelf… wat zie je jezelf dan nog allemaal doen?
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Steve de Shazer  & Insoo Kim Berg 
  1940-2005       1934-2007 

Brief Family Therapy Center 
Milwaukee - USA
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www.solworld.org 
www.ilfaro.be 
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4 Sleutels voor effectieve 
feedback 

1. Solution Talk i.p.v. Problem Talk

2. Positieve assumpties

3. Feedback geven en vragen in alle richtingen 

4. Fouten verwelkomen als nuttige feedback
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Steve de Shazer

Solution talk creates solutions 
Problem talk creates problems
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Problem talk
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• Wat niet goed gaat 

• Verklaringen hoe een probleem ontstaan is 

• Schuld geven aan anderen 

• Gevolgen van het probleem 

• Waarom er niets gaat veranderen 

• Wat er in de weg staat 

• ...

Geen melk,  geen vlees,  geen wc-papier,  geen melkchocolade & zeker 
geen witte wijn
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Solution talk

• Wat wens je  i.p.v. het probleem 

• Hoe ziet je gewenste toekomst eruit?  

• Wat gaat er al de goede richting op? 

• Welke troeven kan je inzetten? 

• Wat zou het eerste signaal zijn 
waaraan je merkt dat het een beetje 
beter gaat?  

• Haalbare stappen nu? 
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Koffie,  
vis,  

pure chocolade, witloof, 
champagne
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Good:

flexibility...............

Goal achievement: client contact

What could be
different?:
preperation...........

Do more of it:

Do differently:

Assessment without scales

Everyday Assessment - perceiving
differences for change

• Your presentation was unclear

• Mr. John, your ability to convince clients is not very
high

• The report is not helpful

Solution Talk toegepast op 
feedback
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“Niemand staat ’s morgens 
op met de intentie om 
samenwerking te blokkeren 
of anderen te pesten 

Mensen willen werken in 
een aangename sfeer. Ze 
willen succesvol zijn en 
gewaardeerd worden door 
anderen.” 
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2) Positieve assumpties 

Insoo Kim Berg
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2) Positieve assumpties 
• PYGMALION 

• Rosenthal-Jacobson studie: 
Pygmalion in the Class 
Room 1968  

• Koester positieve 
verwachtingen 

• Moedig aan 

• Geef anderen de ruimte 
om hun kwaliteiten te 
tonen. 

17

17

3) In alle richtingen feedback 
geven en vragen
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Laat aan elkaar weten hoe je 
het liefste werkt
1.Ik bespreek moeilijke zaken 

graag direct  

2.Ik maak vaak grapjes met 
mensen die ik goed ken 

3.Ik heb graag  een 
optimistische kijk op zaken 

4.Ik zie er soms wat nors uit als 
ik nadenk en heb dan een 
serieuze blik  

1.Als ik te direct ben, neem 
het aub niet te persoonlijk 

2.Zeg me als dit ongepast is 
of als je het niet 
waardeert 

3.Bespreek met mij ook wat 
wél al werkt of zou 
kunnen werken 

4.Als ik wat boos kijk, weet 
dat dit mijn 
gezichtsuitdrukking is, en 
maak er mij attent op 
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4) Fouten verwelkomen als 
nuttige informatie 

Benjamin Zander 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Als iemand iets goed doet, 
geef dan een compliment.  
Als iemand iets verkeerd 
doet, bied dan je hulp 
aan. 
Nelson Mandela

21

4) Fouten verwelkomen als 
nuttige informatie 
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Samengevat

• Feedback = alle communicatie 
die we uitwisselen die helpt 
om vooruitgang te maken in 
een gewenste richting:  

1.Solution talk 

2.Positieve assumpties 

3.In alle richtingen geven en 
vragen  

4.Fouten verwelkomen
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Levend systeem

•Afstemmen 
•Niet botsen 
•Vliegen naar de beste 

(veiligste) plek
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• Wat heb jij gehoord dat je graag wil 
onthouden?   

• Wat zijn je eerste ideeën om hier iets mee 
te doen in je school/ team?
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John Hattie 
‘Visible 
learning’

“The greatest effects on 
student LEARNING occurs 
when the TEACHers become 
LEARNers of their own 
TEACHing and when students 
become their own 
TEACHers.”
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Wat kan je doen als directie?

1.Feedback vragen aan je leerkrachten 

2.Cultuur van openheid en steun: trial en error  

3.Visie op goed onderwijs 

4.Collegiale uitwisselingen  

5.Proces-debriefing: bvb. wat werkte er goed in onze 
meeting?  

6.Autonomie geven -én interesse tonen 

7.Appreciatie!
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Wat kan je doen als leerkracht?

1.Blijf professionaliseren  

2.Elkaar (oplossingsgericht) coachen 

3.Doorgeven wat goed werkt 

4.Intervisies: reflectieteam onder peers 

5.Vraag feedback, check voortdurend je impact   

6.Werk samen met ouders
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If you want to go fast, walk alone.  
If you want to walk far, walk together. 
African proverb
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