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 Tips & Tricks over feedback 

 

Feedback heeft een grote invloed op het taalverwervingsproces en feedback vragen is niet 

altijd makkelijk. Door middel van feedback te vragen kom je niet alleen je sterke punten 

te weten, maar ook de punten die je nog moet verbeteren. Het kan eng zijn om naar 

feedback te vragen, omdat je weet dat je ook dingen krijgt te horen die nog niet goed gaan 

en die beter kunnen, maar het is belangrijk om te onthouden dat feedback niet 

persoonlijk is. Feedback geeft je de mogelijkheid om jezelf te kunnen verbeteren en is 

daarom erg nuttig. 

Tips feedback vragen: 

1. Vraag om geschreven feedback. Als je alleen mondelinge feedback geeft bestaat 

de kans dat je belangrijke dingen vergeet. Als je schriftelijke feedback krijgt, kun 

je de feedback ook later nog eens doorlezen. 

2. Vraag om een tip en een top. Hierdoor kom je te weten wat je nog beter moet 

doen, maar ook waar je al goed in bent.  

3. Vraag hoe je je uiteindelijke doel kunt bereiken. Het is belangrijk om te weten 

welke stappen je zelf moet zetten om jezelf te verbeteren.  

 

 

 


