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Omgaan met diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding 

Good practice 

Naam van de actie/manier van werken: student activeren in feedbackgesprek via post-its® 

 

Opzet / doel:  
 

Student neemt actiever deel aan 
feedbackgesprek (na de stageles). 
Stagebegeleider geeft ook positieve 
feedback tijdens feedbackgesprek. 

 

Praktische uitwerking: 
 

 

Het feedbackgesprek gebeurt 
a.d.h.v. 2 soorten gekleurde post-
it®-blaadjes. Student krijgt 6 post-
its® en noteert 3 zaken waarover hij 
tevreden was op 3 gele blaadjes en 
3 zaken waarover hij minder 
tevreden was op 3 witte blaadjes. 
Stagebegeleider doet hetzelfde. 
Tijdens het gesprek worden post-
its® besproken: student begint. 

 

Linken met UDL: De feedback wordt aangeboden op 
2 kleuren post-its®: visuele 
verduidelijking naast mondelinge 
feedback. (R1) 
Post-its® ondersteunen de student 
om doelen / prioriteiten te stellen 
bv. wanneer student en 
stagebegeleider zelfde opmerkten. 
(R6) 
Student heeft ook veel inbreng en 
moet dus niet “ondergaan”, maar 
brengt zelf elementen aan. Hij/ zij 
krijgt de kans om zichzelf in te 
schatten. (R9) 

 

Kracht van deze actie: Laagdrempelige manier om oor te 
hebben voor de inbreng van de 
student. 
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De student houdt er positiever 
gevoel aan over, omdat zowel 
goede als minder goede elementen 
van de les aan bod komen. De 
bespreking van een moeilijk 
verlopen les kan daarom toch in 
positieve sfeer verlopen. 
Maakt belangrijke zaken zichtbaar 
en biedt houvast. 
Coachende i.p.v. controlerende 
aanpak. Aanzet tot echt gesprek. 
Gevoel op dezelfde golflengte te 
zitten wanneer stagebegeleider en 
student hetzelfde noteren. 

 

Tips bij uitvoering: Starten met de positieve post-its®. 
Zelfde bevindingen van student en 
stagebegeleider visueel koppelen 
(post-its® naast elkaar kleven).  
Negatieve elementen van de les 
benoemen als ‘werkpunten’, 
‘groeipunten’ of ‘verbeterpunten’ 
en op zoek gaan naar een concrete 
aanpak. 
Post-its® bevatten enkel 
kernwoorden: gesprek en verslag 
erbij blijft belangrijk.  

 

Uitbreidingsmogelijkheden:

 

Andere werkwijze: student krijgt 2 
post-its® in 2 verschillende kleuren. 
Op de ene schrijft hij geslaagde, op 
de andere minder geslaagde zaken 
van de les. Stagebegeleider doet 
hetzelfde.  
Na het gesprek krijgt student alle 
post-its® mee naar huis met de 
vraag ‘hoe ga je nu verder?’. 
Bij volgend stagebezoek kunnen 
post-its® er terug bijgehaald 
worden en kijken welke evolutie 
student gemaakt heeft. 

Illustraties door Taco Bals – foto’s zijn product van intervisiegroep Eye Opener 

 


