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feedback die inspireert
Formuleren van effectieve feedback via een vaste routine
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Concept uitwerken

Beschrijving
Leerlingen geven elkaar feedback volgens een vaste routine.
Een ontwerpersteam presenteert hun idee. Daarna mogen de andere
leerlingen vragen stellen ter verheldering. Deze vragen zijn puur
informatief en mogen geen compliment of kritiek bevatten.
Na de verduidelijkingen door het presenterende team schrijven de
andere leerlingen hun feedback op in het Feedback-werkblad. Ze
benoemen wat al goed is aan het idee. Ze geven aan wat er nog beter
kan met een Dit-Zou-Beter-Kunnen argument en een Hoe-Kun-Je vraag.
De formulering is belangrijk.
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In de volgende les ontvangt elk ontwerpteam de ingevulde Feedbackwerkbladen. Het team leest en bespreekt de feedback met elkaar.
Vervolgens kiest het ontwerpteam twee Hoe-Kun-Je vragen uit om aan
verder te werken.

Effect
Goede feedback geven en ontvangen tijdens een ontwerpproces is niet
altijd gemakkelijk. Doordat leerlingen enthousiast zijn over hun eigen
ontwerp en veel eigenaarschap voelen, kunnen ze zich gemakkelijk
aangevallen voelen en defensief reageren. Door de Feedback-routine
staan leerlingen open voor de feedback en gaan ze nieuwe oplossingen
verzinnen.
Zonder Feedback die inspireert			
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Voorbeeld
Lisa, Peter en Ezra zijn bezig om een melkpakopener te ontwerpen
voor Jan, een reumapatiënt. Ze hebben gisteren hun beste idee aan de
klas gepresenteerd. Peter vond dat de presentatie goed ging, want hun
klasgenoten hadden maar weinig vragen gesteld. Hun idee was blijkbaar
duidelijk. De juf heeft hen net alle ingevulde feedbackformulieren
gegeven en ze lezen ze aan elkaar voor. Nu moeten ze twee formulieren
kiezen om mee verder te gaan. Op alle formulieren staan goede
verbeterpunten. Uiteindelijk kiezen ze voor de formulieren met de
verbeterpunten waar Jan het meeste aan zal hebben. Ze bedenken
oplossingen voor de HKJ-vragen en gaan meteen aan de slag om de
melkpakopener nog beter te maken.
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Stap voor stap
1

L
 eg uit dat het geven en ontvangen van feedback belangrijk is bij een
ontwerpproces. Vraag de leerlingen ook naar hun eigen ervaringen,
bijvoorbeeld:
	Geven jullie elkaar bij andere vakken wel eens feedback (bijv. Tips en
Tops)?
	Waarvoor gebruik je feedback?
	Wanneer is feedback goede feedback?
	Wat moet je weten om goede feedback te kunnen geven?
	Wat zijn belangrijke vaardigheden voor het geven van feedback?
	Wat zijn belangrijke vaardigheden voor het ontvangen van feedback?

2

V
 ul klassikaal het feedbackformulier in aan de hand van een ‘fout’
voorbeeld, zie hieronder. Oefen eerst met het geven van een
compliment. Oefen daarna het Dit-Zou-Beter-Kunnen, omdat …
Formuleer daarna met de klas een Hoe-Kun-Je vraag. Zorg dat deze
vraag een doel aangeeft en ruimte biedt voor meerdere oplossingen.
Controleer of iedereen het begrijpt.

3

L
 aat de teams om de beurt een idee presenteren waarop zij feedback
willen ontvangen.

4

L
 aat de klasgenoten (en de externe probleemeigenaar indien
aanwezig) verduidelijkingsvragen stellen, zoals ‘Waar is de opener
gemaakt?’ en ’Kun je … nog een keer uitleggen?’. Complimenten,
kritiek en discussies zijn niet toegestaan.
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L
 aat de klasgenoten (en de probleemeigenaar) in tweetallen of in de
ontwerpteams het Feedback-werkblad invullen.
 eef eventueel een of twee leerlingen of de externe de kans om hun
		G
feedback voor te lezen. Aan het ontvangende team wordt alleen
gevraagd ‘Begrijpen jullie de feedback?’
5

6

G
 eef de ontwerpteams in de volgende les de Feedback-werkbladen
die voor hen zijn ingevuld. Laat ze deze lezen en met elkaar
bespreken. Laat elk team twee Feedback-werkbladen selecteren op
basis waarvan zij hun ontwerp verder willen verbeteren.

7

V
 raag de leerlingen bij hun eindpresentatie van hun ontwerp naar de
gekozen feedback en de aangebrachte verbeteringen.

Foute oefenvoorbeelden
Lisa heeft een melkpakopener gemaakt voor Jan, een reumapatiënt. Daan
zegt ‘Dit kan toch nooit. Het is te zwaar voor Jan om het te gebruiken.’
Daan ziet een duidelijk verbeterpunt, maar legt dit niet
goed uit. Daarnaast komt zijn feedback niet zo aardig over op Lisa.
Via de Feedback-routine klinkt de feedback van Daan zo:
(Dit-Zou-Beter-Kunnen)
‘Jan kan de opener nog niet goed 		
						gebruiken,
(omdat) 			
omdat het te zwaar voor hem is om de
						
opener in het pak te duwen.’
(Hoe-Kun-Je)			
‘Hoe kun je het voor Jan gemakkelijker
						
maken om de opener in het pak te krijgen?’
Niet:
‘Zo bederft de melk toch heel snel? Op een melkpak hoort een
			
dop!’
Wel: 	‘Goed dat de opener weinig weegt. Het zou beter zijn als je de
melk kunt afsluiten, omdat de melk snel bederft. Hoe kun je
zorgen dat het melkpak ook weer dicht kan?’
Niet:	‘Jan kan nu nog steeds niet zelf zijn melk inschenken denk ik.
Je moet een soort hijskraan maken die het pak draagt en die je
bestuurt met een afstandsbediening! Dat is cool!’
Wel: 	‘Goed dat de opener weinig weegt. Jan kan zijn melk nog niet
zelf inschenken, omdat het pak te zwaar is voor hem. Hoe kun
je zorgen dat Jan de melk zelf kan inschenken?’
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Tips
	Een team kan defensief reageren op vragen of snel oplossingen gaan
verzinnen. Geef aan dat het niet uitmaakt als leerlingen nog niet op
alle vragen antwoorden weten. Tijdens het ontwerpproces is het juist
goed om te weten welke details nog niet duidelijk zijn aan het idee
en wat er nog beter kan. Leerlingen kunnen elkaar hiermee helpen.
	Zorg dat het compliment concreet is en onderbouwd wordt met een
argument. Zo’n compliment heeft meerwaarde voor de ontvanger.
	Splits grote klassen, opdat er voldoende tijd is voor presentaties van
elk team.

Materialen
	Presentatiematerialen van het idee
	Werkblad ‘Feedbackrapport’
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FEEDBACKRAPPORT
Titel idee:
____________________________
Feedback is voor team:
____________________________

Feedback is van team:
_____________________

Wij vinden dit goed aan het idee!

Wij denken dat dit nog beter kan.

Omdat ...

Onze hoe-vraag.

Wij denken dat dit misschien een oplossing zou zijn!
(Schrijf/teken de oplossing op de achterkant!)
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FEEDBACKRAPPORT
Titel idee:
Tegen-regen-fiets
____________________________
Feedback is voor team:
De Delftse Rakkers
____________________________

Feedback is van team:
Helvetica
_____________________

Wij vinden dit goed aan het idee!

Dat het zadel droog en warm is!

Wij denken dat dit nog beter kan.

Het lijkt ons niet veilig om zo te fietsen...
Omdat ... je niet kan zien waar je rijdt met

dat zeil!

Onze hoe-vraag.

ervoor zorgen dat het veiliger wordt?

Wij denken dat dit misschien een oplossing zou zijn!
(Schrijf/teken de oplossing op de achterkant!)
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FEEDBACKRAPPORT
Titel idee:
Tegen regen fiets
____________________________
Feedback is voor team:
De Delftse Rakkers
____________________________

Feedback is van team:
Team Belgium
_____________________

Wij vinden dit goed aan het idee!

Dat je niet nat wordt en warm blijft!

Wij denken dat dit nog beter kan.

Het lijkt ons niet leuk om ermee te fietsen...
Omdat ... de fiets er niet mooi uit ziet en andere

kinderen je daarom uitlachen!

Onze hoe-vraag.

de fiets mooier maken zodat andere kinderen
je niet uitlachen als je ermee rijdt?

Wij denken dat dit misschien een oplossing zou zijn!
(Schrijf/teken de oplossing op de achterkant!)
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