
FEEDBACK VOOR DE LEERLING 

Plannen en organiseren 

Aandachtspunt 1 2    3 4 

Planmatig werken Ik werk chaotisch en heb 
geen aandacht voor plan en 
schema. Ik kan geen 
prioriteiten stellen. 

Ik werk ordelijk, maar 
vergeet daarbij het plan en 
houd geen rekening met het 
schema. Ik vind het moeilijk 
om prioriteiten te stellen. 

Ik werk ordelijk maar 
vergeet daarbij meestal het 
plan.  

Ik controleer zo nu en dan of 
ik nog op schema zit. Het 
lukt me aardig om 
prioriteiten te stellen 

Ik werk systematisch en 
volgens plan.  

Ik controleer regelmatig of ik 
nog op schema zit. Ik kan 
goed prioriteiten stellen. 

Uitvoering opdracht Ik wijk zeer vaak af van de 
voorgeschreven regels.  

 

Ik wijk regelmatig af van de 
voorgeschreven regels.  

. 

Ik houd me meestal aan de 
voorgeschreven regels. 

  

Ik houd me aan de 
voorgeschreven regels en 
werk mijn activiteit/opdracht 
nauwkeurig af 

Werkverzorging Mijn werk ziet er slordig en 
onsamenhangend uit.  

informatie is moeizaam 
terug te vinden voor de 
lezer. 

Mijn werk is behoorlijk 
opgebouwd,  informatie is 
redelijk terug te vinden. 

Mijn werk ziet er netjes uit; 
het is goed opgebouwd,  
informatie is goed vindbaar. 

Mijn werk ziet er netjes uit; 
het is helder geschreven en 
goed opgebouwd,  
informatie is zeer vlot terug 
te vinden. 

Discipline  Ik houd me niet aan 
afspraken.  

Ik gedraag me niet volgens 
de regels. 

 

Ik voer de activiteit of 
opdracht niet volgens 
afspraken uit.  

Er is vaak correctie nodig op 
mijn gedrag. 

Ik moet nogal eens gewezen 
worden op de afspraken en 
voorschriften.  

Mijn gedrag heeft soms 
correctie nodig. 

Ik voer de activiteit of 
opdracht volgens afspraak 
en voorschriften uit. 

Ik gedraag me correct t.o.v. 
mijn groepsgenoten en 
docenten. 



 

 

 

Samenwerken 

Aandachtspunt 1 2 3 4 

Bijdragen aan de 
teamgeest 

Ik vind werken met elkaar 
niet prettig en kan moeilijk 
meedoen met de groep 

Ik heb lang niet altijd plezier 
in het werken met elkaar en 
pas me met moeite aan aan 
de sfeer in de groep. 

Ik heb regelmatig plezier in 
het werken met elkaar en 
pas me aan aan de sfeer in 
de groep. 

Ik heb plezier in het werken 
met elkaar en stimuleer dat 
er goed wordt 
samengewerkt. 

Afspraken nakomen. Ik voel me niet 
verantwoordelijk voor het 
resultaat van de groep. Ik 
reageer negatief/niet als ik 
op mijn verantwoordelijkheid 
word aangesproken. Ik kom 
mijn afspraken niet na. 

Ik voel me pas 
verantwoordelijk voor het 
resultaat van de groep als ik 
daarop word aangesproken. 
Ik moet vaak aan afspraken 
herinnerd worden. 

Ik voel me vaak 
verantwoordelijk voor het 
resultaat van de groep. Ik 
lever hieraan mijn bijdrage. 
Ik kom meestal de 
gemaakte afspraken na. 

Ik voel me zeer 
verantwoordelijk voor het 
resultaat van de groep en 
lever daaraan mijn bijdrage. 
Ik kom meestal de 
gemaakte afspraken na. 

Mijn rol/ bijdrage in een 
groep. 

Ik werk niet samen.  

Ik werk voor mezelf aan een 
groepsopdracht.  

Ik werk soms samen, stel 
me onafhankelijk op en ga 
zo veel mogelijk mijn eigen 
gang. 

Ik werk samen met mijn 
groepsgenoten, maar houd 
me vooral bezig met mijn 
eigen taken. 

Ik stel het groepsbelang 
boven mijn eigen belang. Ik 
help mijn groepsgenoten en 
accepteer hulp. 

Lange termijn oriëntatie Ik wil direct resultaat en 
werk niet vanuit een visie en 
heb geen duidelijke doelen.  

Met hulp kan ik achterhalen 
wat mijn visie en doelen zijn, 
maar ik weet niet goed hoe 
ik mijn werk moet 
organiseren. 

Ik weet duidelijk wat ik wil 
bereiken en waarom. Ik 
begrijp de noodzaak tot 
planning en prioriteren, 
maar het lukt me nog niet 
altijd 

Mijn visie, doelen, projecten 
en toekomstige acties staan 
op een lijn. Ik heb mijn 
zaken goed georganiseerd 
en hoef niet direct 
resultaat/beloning 



 

 

 

Motivatie/houding 

Aandachtspunt 1 2 3 4 

Actief luisteren Ik hoor zelden waar de 
groep/ de docent het over 
heeft en kan dat niet 
samenvatten. 

Ik luister soms naar de 
inbreng van de 
groepsgenoten/docent en 
vat onvoldoende samen wat 
gezegd is. 

Ik luister vaak naar de 
inbreng van de 
groepsgenoten/docent en 
kan samenvatten wat er 
gezegd is. 

Ik luister aandachtig naar de 
inbreng van de 
groepsgenoten/docent en 
kan op een juiste manier 
samenvatten wat gezegd is. 

Intrinsiek (uit jezelf) 
gemotiveerd 

Ik vind leren niet leuk. Sommige dingen 
interesseren me wel, maar 
anderen moeten me 
stimuleren om daarmee aan 
de slag te gaan. 

Ik interesseer mij voor de 
meeste vakken, behalve de 
vakken die ik niet 
interessant vind.   

Ik kan mij voor alles 
motiveren, ook voor de 
vakken die ik niet kies.  

Zelfverantwoordelijk Als ik slecht scoor of een 
opdracht niet afkrijg dan ligt 
dat niet aan mezelf. 

Als ik slecht scoor of een 
opdracht niet afkrijg, dan 
heb ik me er  wel voor 
ingespannen, maar ik kan er 
verder niets aan doen. 

Als ik slecht scoor of een 
opdracht niet afkrijg, dan  
had ik mijn voorbereiding 
beter moeten doen en 
eerder om steun moeten 
vragen 

Ik weet wat ik wil en weet 
ook hoe ik dat moet 
bereiken. Waar nodig pas ik 
mijn werkwijze aan. 

 

Contact met mijn 
omgeving 

Ik voel mij onbelangrijk en 
durf niet voor mijzelf op te 
komen. Als ik iets niet 
begrijp, durf ik het niet te 
vragen. 

Alleen als ik mij op mijn 
gemak voel, durf ik voor 
mijzelf op te komen, vragen 
te stellen en initiatief te 
tonen. 

Meestal kom ik voor mijzelf 
op en durf ik vragen te 
stellen, maar niet aan 
iedereen. 

Ik leg met gemak contact  
en stel vragen. Ik kom altijd 
voor mijzelf op. 



 

 

Zelfbewust handelen  

Aandachtspunt 1 2 3 4 

Reflectie op leergedrag 
(toets) 

Ik kan niet aangeven 
waaraan het onvoldoende 
resultaat van mijn werk te 
wijten valt. Ik weet niet wat 
ik gedaan heb om tot mijn 
resultaat te komen. 

Ik weet hoe ik me moet 
voorbereiden op toetsen 
maar begrijp niet waardoor 
het goed of fout gaat. 

Ik kan met hulp van de 
docent terugvinden waar het 
fout ging bij de 
voorbereiding op de toets. 
Met hulp van de docent kan 
ik terugkijken op het leren 
van de toets. 

Ik weet wat goed en/of fout 
ging bij het voorbereiden op 
een toets en kan dat voor de 
volgende keer beter doen. 

Reflecteren op de wijze 
van werken en het 
resultaat  

(huiswerk, practicum, 
onderzoek) 

Ik heb moeite om terug te 
kijken op mijn manier van 
werken. Ook met hulp van 
de docent vind ik het 
moeilijk om te verwoorden 
hoe ik heb gewerkt en 
eventuele verbeterpunten te 
noemen. 

Ik heb hulpvragen nodig om 
te reflecteren op mijn manier 
van werken en het resultaat 
daarvan. 

Ik kan met enige hulp 
redelijk zelfstandig 
reflecteren op mijn manier 
van werken en het resultaat 
daarvan. 

Ik kan goed reflecteren op 
mijn manier van werken  en 
het resultaat daarvan. 

Plannen, uitvoeren, 
bijsturen, reflecteren en 
evalueren. 

Ik werk niet volgens een 
planning en daarom is het 
niet mogelijk om bij te sturen 
en lastig om terug te kijken 
op een taak. 

Ik doe een poging om een 
planning te maken, 
monitoring vindt incidenteel 
plaats en terugkijken doe ik 
alleen in extreme gevallen.  

Ik maak een planning en 
houd me hieraan. Na afloop 
kan ik aangeven wat goed 
en minder goed ging. 

Ik maak realistische 
planningen en houd me 
hieraan. Ik monitor mijn 
vorderingen en stel zo nodig 
bij. Ik ben in staat om terug 
te kijken op het gehele 
proces en daarvan te leren. 



 

Inzicht in de opdracht/taak 

Analyse maken van de 
opdracht en weten welke 
vaardigheden hierbij nodig 
zijn. 

Ik maak geen analyse van 
de taak en heb nauwelijks 
inzicht in de vaardigheden 
die hierbij noodzakelijk zijn. 
Ik weet niet hoe details van 
de taak passen in het grote 
geheel en weet geen 
onderscheid te maken 
tussen hoofd- en bijzaak. 

Ik weet hoe ik moet starten 
met een opdracht maar heb 
nog geen totaaloverzicht. Ik 
mis daarom nog het 
totaalbeeld van alle 
noodzakelijke vaardigheden 
die bij de uitvoering 
noodzakelijk zijn. Ik vind het 
moeilijk om hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden. 

Ik weet hoe een opdracht is 
opgebouwd en welke 
vaardigheden hierbij nodig 
zijn. Ik zie hoe details in het 
grote geheel passen, maar 
weet dit niet altijd in praktijk 
te brengen. 

Ik analyseer een taak of 
opdracht en ik weet welke 
vaardigheden hierbij 
noodzakelijk zijn. Ik neem 
hierbij adviezen van 
anderen mee.  Ik weet 
hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden en overzie 
het grote geheel van een 
taak. 

Flexibel denken Tijdens een taak laat ik mij 
ontmoedigen door 
tegenslag. Ik sta niet open 
voor nieuwe inzichten en 
geef op. Ik blokkeer bij 
onverwachte moeilijkheden. 
Ik durf geen risico’s te 
nemen. 

Tijdens een taak vind ik het 
moeilijk om van mijn eigen 
plan en gedachten af te 
wijken. Als het moeilijk 
wordt, moet iemand me 
motiveren om de taak af te 
ronden en me laten zien hoe 
ik dat kan doen.  

Tijdens een taak ben ik me 
ervan bewust dat er 
meerdere mogelijkheden 
zijn, al benut ik deze niet 
altijd. Meestal lukt het me 
wel om de taak af te ronden. 
Soms probeer ik daarbij 
nieuwe dingen uit. 

Tijdens een taak sta ik open 
voor nieuwe inzichten en als 
het even moeilijk is, weet ik 
door te pakken en de taak te 
volbrengen. Ik voel mij vrij 
om verantwoorde risico’s te 
nemen. 

Werken volgens het 
schoolsysteem 

 

Ik ben regelmatig 
ongeoorloofd afwezig. Ik 
heb mijn spullen en 
huiswerk vaak niet op orde. 
Ik kom mijn afspraken niet 
na. Schoolregels zijn onzin.  

Ik ben soms afwezig. Ik heb 
soms mijn spullen bij me en 
huiswerk niet gemaakt. Ik 
kom mijn afspraken na als ik 
het daar zelf mee eens ben. 
Een enkele schoolregel is 
wel belangrijk. 

Ik neem meestal 
verantwoordelijkheid voor 
school/leerwerk. Ik heb mijn 
huiswerk en spullen op orde. 
Ik begrijp dat je in school 
een aantal regels moet 
hebben. 

Ik sta positief tegenover 
school. Ik draag 
verantwoordelijkheid voor 
school. Ik lever een 
positieve bijdrage aan 
school en ik draag 
verantwoordelijkheid voor 
mijn eigen werk en dat van 
anderen. Ik vind het nodig 
dat je in school je weet waar 
je je aan moet houden. 


