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Doel van onze workshop

inzicht geven in definitie 
feedbackcultuur en handvatten 
bieden om het gesprek over de 

implementatie van een 
feedbackcultuur in je 

organisatie aan te wakkeren



Onze bijdrage

1. Chocola 
maken van de 

complexe 
semantiek

2. Aan de slag!

Hoe kunnen we 
professioneel 
gedrag van 

onprofessioneel 
gedrag 

onderscheiden 
en hoe zetten 
we de verdere 
weg naar een 
professionele 

en 
feedbackcultuur 

in?

3. Afsluitende 
boodschappen:
Wat is nodig om 
een vervolgstap 

naar het 
realiseren van 

een 
feedbackcultuur 

te zetten?



Chocola maken 
van complexe 

semantiek
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professionele 
cultuur

formatieve 
cultuur

feedbackcultuur

verbetercultuur 



Professionele cultuur en gedrag

Professionele cultuur: het (zichtbare en hoorbare) gedrag in de 
organisatie, inclusief de effecten hiervan op collega’s, 
studenten en andere relevante actoren (Galenkamp & Schut, 
2018)

Gedrag is professioneel als het:

1.Bijdraagt aan de doelen van de hogeschool/opleiding
2.Leidt tot toename van welbevinden van jezelf
3.Leidt tot toename van welbevinden van anderen

Gedrag dat strijdig is met deze drie criteria wordt in een 
professionele cultuur (op vriendelijke én duidelijke wijze) 
effectief begrensd: 

‘Zo doen we dat hier niet!’





Verbetercultuur

https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/#Aanpak

https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/#Aanpak


Formatieve cultuur

Waar werken we 
naar toe?

Waar staan we 
nu?

Hoe komen we 
naar de 

gewenste 
situatie?



waar werkt 
de opleiding  

naar toe?

waar staat de 
opleiding nu?

hoe komt de 
opleiding naar de 

gewenste situatie?

leiding 1. verhelderen
van leerdoelen 
en delen van 
criteria voor 

succes

2. realiseren van 
effectieve discussies 
en activiteiten die 

bewijs leveren voor 
leren

3. terugkoppeling 
geven gericht op verder 

leren

collega’s 2. begrijpen en 
delen van 

leerdoelen en 
criteria 

4. activeren van docenten als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar

docenten 2. begrijpen van 
leerdoelen en 

criteria 

5. activeren van docenten in het stimuleren 
van eigenaarschap over het eigen leren

FEEDBACKFEEDUP FEEDFORWARD



In een feedbackcultuur…

• is sprake is van een samenhangend en studeerbaar 

ontworpen curriculum

• krijgen studenten door voortdurende formatieve 

evaluatie alle kansen om de studie succesvol te 

doorlopen

• leren studenten verantwoordelijkheid te nemen naar 

zichzelf en elkaar

• nemen docenten verantwoordelijkheid naar zichzelf 

en elkaar

• is sprake van een collectief kwaliteitsbewustzijn



In een feedbackcultuur* zien we…

*Jan Bommerez verwijst naar een cultuur van vertrouwen, 

https://www.youtube.com/watch?v=2MYJQEUJFvs

• dat de informatie open wordt gedeeld
• dat er een hoge tolerantie is voor het maken van fouten 

binnen leerprocessen
• dat de cultuur innoverend is
• dat mensen loyaal zijn t.a.v. afwezigen
• dat mensen dingen bij de naam kunnen noemen
• dat mensen op elkaar kunnen rekenen
• dat mensen blij zijn met elkaars succes
• dat er weinig vergaderingen zijn ‘na de vergadering’
• dat er transparantie heerst
• dat mensen ‘echt’ zijn
• dat er een hoge graad van commitment en aansprakelijkheid 

heerst
• dat er een vitale energie stroomt

https://www.youtube.com/watch?v=2MYJQEUJFvs


Samenvattend



Hoe kunnen we 
professioneel gedrag 
van onprofessioneel 

gedrag onderscheiden 
en hoe zetten we de 

verdere weg naar een 
professionele cultuur 

in?B
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Aan de slag! Deel 1

Je hebt een stapel kaartjes ontvangen. Op deze kaartjes 
staan beschrijvingen van (on)professioneel gedrag. Je kunt ze 
beschouwen als factoren die een invloed kunnen zijn op de 
professionele cultuur in jouw team en/of jouw organisatie. 

Verdeel de kaartjes in drie groepen: 

1) Wat zou je willen stoppen?
2) Wat zou je willen handhaven?
3) Wat zou je willen versterken?



Aan de slag deel 2

Bedenk als je een positieve verandering in de 
professionele cultuur van jouw team/organisatie 
teweeg wilt brengen, wat je dan als eerste zou 
doen. Selecteer op basis daarvan drie vierkante 
kaartjes. Schrijf op een rond kaartje wat je zou 
willen doen om deze factor te beïnvloeden.  

FACTOR DIE 
VAN 

INVLOED IS

WAT JE 
GAAT 
DOEN



Wat is nodig om 
een vervolgstap 

naar het 
realiseren van 

een 
feedbackcultuur 

te zetten?
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Onze blog Durven leren van elkaar is te 
lezen op 
https://lerenvantoetsen.nl/durven-te-
leren-van-elkaar-naar-een-definitie-van-
feedbackcultuur-in-het-hoger-
beroepsonderwijs/


