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1 Inleiding  
 

Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie persoonlijke ontwikkeling is geschreven ter 

ondersteuning van de kwalificatie Leidinggevende. De inhoud van deze inhoudelijke toelichting is 

gebaseerd op de modules van Scouting Academy (1.0) maar opnieuw verdeeld over de 

deelkwalificaties van Scouting Academy 2.0.  

 

De inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie persoonlijke ontwikkeling is in eerste instantie 

geschreven voor praktijkbegeleiders en trainers en kan gebruikt worden bij de voorbereiding van 

opleidingen en trainingen. De kwalificatiekaart is leidend voor de competenties van een 

leidinggevende. Deze inhoudelijke toelichting is ondersteunend voor praktijkbegeleiders en trainers in 

het helpen verwerven van de competenties van de kwalificatiekaart door de leidinggevende.  
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2 Beschrijving  
  

2.1 Wat is persoonlijke ontwikkeling? 

Persoonlijk ontwikkeling is het ontwikkelen van je eigen vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling is 

een breed concept dat bestaat uit verschillende elementen, waaronder de ontwikkeling van jouw 

zelfbewustzijn, identiteit, talenten en het benutten van jouw potentieel. 

 

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling doe je door je bewust te worden van alles wat er in je mars 

hebt en aan de slag te gaan om dit te verbeteren. Binnen Scouting krijgt de persoonlijke ontwikkeling 

van jeugdleden vorm door de doorlopende leerlijn, participatieladder en de progressiematrix. Ook 

volwassenen ontwikkelen zich binnen Scouting door de activiteiten en ervaringen die zij opdoen.  

 

2.2 Doel van deze inhoudelijke toelichting  

In deze inhoudelijke toelichting persoonlijke ontwikkeling wordt ingegaan op:  

• Feedback geven;.  

• Werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

• Opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen Scouting 

  

2.3 Inhoud van deze inhoudelijke toelichting  

In deze module vind je achtergrondinformatie en werkvormen die je kunt gebruiken voor je 

persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden  

 

2.4 Leeswijzer  

In deze inhoudelijke toelichting vind je uitgebreide achtergrondinformatie (hoofdstuk 3) die van 

toepassing is op deze deelkwalificatie. 
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3 Achtergrondinformatie  
  

3.1 Feedback  

  

3.1.1 Wat is feedback?  

Bij het bespreken en het evalueren van een activiteit of een proces zal er ook gepraat worden over de 

inzet en aanpak van de personen die daarbij betrokken waren of die er als deelnemer aan 

meegedaan hebben. Om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan, kan er gebruik worden 

gemaakt van feedbackregels.  

  

Feedback betekent letterlijk ‘terugkoppeling’. Het geven van feedback is een belangrijke vaardigheid 

voor een (aankomende) leidinggevende. Door middel van feedback wordt informatie uitgewisseld 

over elkaars houding en gedrag. Daardoor is diegene die feedback ontvangt, in staat zijn of haar 

handelen kritisch onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen.  

  

Feedback wordt nogal eens verward met kritiek. Mensen voelen zich aangevallen of ervaren de 

feedback als een teken van falen. Dat is jammer, want wie feedback ziet als een kans om te leren, 

bevindt zich dagelijks in een boeiende leeromgeving.  

Reacties op ons gedrag krijgt iedereen voortdurend, verbaal en non-verbaal. De kunst is om er 

voor open te staan, de signalen op te pikken en te bepalen welke feedback nuttig is om te vertalen 

naar acties.  

  

3.1.2 Voorwaarden en criteria bij feedback  

Feedback zal effectief zijn als er vooraf aan een aantal voorwaarden is voldaan, en de feedback zelf 

aan een aantal criteria voldoet.  

  

Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:  

• Er moet een sfeer van vertrouwen en veiligheid zijn tussen degene die feedback krijgt en 

degene die feedback geeft.  

• Beiden moeten het gevoel hebben dat feedback een belangrijk hulpmiddel is om de 

communicatie te verbeteren.   

• Beiden moeten de bereidheid hebben van elkaar te leren.   

  

De criteria waaraan effectieve feedback moet voldoen:  

• De feedback moet betrekking hebben op waargenomen en aanwijsbaar (deel)gedrag van de 

ander, niet op diens persoon. Laat duidelijk merken dat je, bij het geven van negatieve 

feedback, niet de ander als individu laat vallen.   

• Feedback moet een beschrijving zijn, in tegenstelling tot een interpretatie of oordeel over het 

gedrag (“Ik zie dat jij je ogen neerslaat”, niet “Jij bent verlegen”). Het is wat je zelf aan gedrag 

hebt waargenomen, jouw beleving daarvan, en de reactie die dat bij jou teweegbrengt. Het is 

dus altijd een subjectieve beschrijving.   

• Feedback moet specifiek zijn en niet algemeen. Het moet gericht zijn op concrete, specifieke, 

en duidelijk omschreven gedragingen.  

• De feedback zal effectiever zijn als de tijd die ligt tussen het feedback geven en het gedrag 

waarop de feedback betrekking heeft, zo kort mogelijk is. Dan ligt het nog vers in het 

geheugen.   

• Feedback moet de ontvanger in staat stellen iets met de informatie te doen. Het heeft dus 

geen zin, en werkt alleen maar frustrerend, als je iemand herinnert aan iets wat toch niet 

veranderd kan worden (“Je stem is zo laag”). Beperk feedback tot informatie, en ga geen 

adviezen geven over wat de feedback-ontvanger met de informatie moet doen. Dan pas laat 

je de ander de vrijheid om zijn of haar gedrag al dan niet bij te sturen.   
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• De feedback moet geformuleerd worden op een manier die de ander uitnodigt om te 

reageren.   

• Geef niet alleen negatieve, maar ook positieve feedback. Het is makkelijk om alleen kritiek uit 

te oefenen, maar probeer ook positieve dingen naar voren te halen. Er kan een stimulans van 

uitgaan om door te gaan.   

• Tot slot: wees eerlijk!   

  

3.1.3 Slotopmerkingen  

Feedback, die gegeven wordt, kan voor de ontvanger geheel nieuw zijn, en hem of haar (weer) aan 

het denken zetten over de vraag: Wie ben ik? Dit kan een heel positief, alhoewel soms pijnlijk, proces 

zijn. Het wordt gevaarlijk op het moment dat de eigen identiteit zo wankel is, dat de nieuwe informatie 

leidt tot een volledige twijfel over de zin van het 'eigen ik', zonder dat er hulp geboden wordt om de 

informatie te helpen verwerken. Als je die hulp niet kunt geven, overweeg dan of de feedback wel 

gegeven moet worden!  

  

Feedback wordt vaak gegeven naar aanleiding van gedrag, wat als negatief wordt beleefd. Dergelijke 

feedback wordt dan meestal verstaan als een eis aan de feedbackontvanger om zijn of haar gedrag 

te veranderen. Een eis kan men moeilijk naast zich neerleggen, dus is de feedbackontvanger haast 

gedwongen om zich aan te passen aan de ander. Door de feedback zodanig te formuleren dat het 

geen eis is of als zodanig overkomt, gun je de ontvanger de vrijheid om het gedrag aan te passen. 

Slechts als er sprake is van een vrije keuze zal de gedragsverandering een permanent karakter 

hebben.  

  

Feedback maakt de ander vaak bewust van gedragingen, die tot dan toe niet bij zichzelf onderkend 

werden. Of maakt hem of haar bewust wat het effect is van zijn of haar gedrag op anderen. Wellicht 

worden onbevredigende aspecten aan zijn of haar manier van handelen belicht. Het is daarom 

belangrijk dat er mogelijkheden zijn om alternatieven te zoeken en uit te proberen. Als trainer kun je 

iemand die gelegenheid geven en stimuleren in zijn of haar pogingen tot nieuw gedrag.  

  

Feedback geven is moeilijk. In Nederland is het uiten van persoonlijke gevoelens niet 

vanzelfsprekend en we zijn vaak bang dat de ander zich gekwetst voelt of zal aanvallen of straffen. 

Feedback wordt toch vaak verkeerd begrepen en niet iedereen weet hoe je dit goed kunt doen.   

Daarnaast is de reactie van anderen ook niet voorspelbaar. Negatieve feedback wordt vaak gezien 

als ongewenste veroordeling. Men gaat zich dan verdedigen door niet te horen wat er gezegd wordt, 

te twijfelen aan de motieven en de feedbackgever zelf, de feedback in twijfel te trekken, te verklaren 

waarom men zo handelde of een tegenaanval uit te voeren op degene die feedback geeft. Zelfs 

positieve feedback wordt vaak (uit verlegenheid of ongewoonte) weggewuifd of gebagatelliseerd.   

  

Vergeet tot slot niet dat feedback lang niet altijd betrekking hoeft te hebben op negatief gedrag. 

Mensen zijn zich meestal niet zo bewust van dingen die ze goed doen of die positief op een ander 

overkomen. Positieve feedback heeft net zoveel voordelen als negatieve feedback, maar is minder 

pijnlijk.  

  

3.1.4 Feedbackregels  

Hieronder vind je de regels voor het geven van feedback.  

1. Beschrijf gedrag dat je hebt waargenomen.  

Zeg niet: “Jij luisterde niet naar de reactie van Peter.”  

Maar zeg: “Toen Peter reageerde op jouw voorstel, zag ik dat jij een smsʼje verstuurde en 

door je agenda bladerde.”  

2. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft. Laat je gevoel spreken.  

Zeg niet: “Dat vind ik belachelijk.”  

Maar zeg: “Dat geeft mij het gevoel dat je Peter niet serieus neemt. Dat ontmoedigt mij om 

ook te reageren.”  
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3. Maak de stap naar de 

ander.  

Geef de ander de 

gelegenheid te 

reageren. Check of je 

boodschap is 

overgekomen en of de 

ander zich in jouw 

waarneming herkent. 

“Herken je dat?”  

“Wat vind je daarvan?”  

“Klopt dit volgens jou?” 

“Begrijp je wat ik 

bedoel?”  

4. Eventueel: Geef advies 

voor alternatief gedrag. 

Als leidinggevende is 

het je doelstelling het 

gedrag van de ander te 

verbeteren. In veel gevallen is het zinvol de feedback af te sluiten met suggestie of advies 

voor effectiever gedrag. Geef eerst de ander de ruimte om zelf op alternatieven te komen.  

“Toen Peter reageerde op jouw voorstel, zag ik dat jij een sms’je verstuurde en in je agenda 

bladerde. Dat gaf mij het gevoel dat je Peter niet serieus nam en het ontmoedigde mij om ook 

te reageren. Begrijp je dat? Ik had het prettiger gevonden als je Peter had aangekeken, 

aantekeningen had gemaakt en zijn reactie had samengevat. Dan had ik me uitgenodigd 

gevoeld om ook te reageren.”  

5. Terugkoppeling.   

Kan de ander iets met jouw suggestie? Hoe is het na een tijdje?  

  

In een schema ziet er dat zo uit:  

Stap 1  Benoem  Ik zie  

Ik hoor  

Ik merk  

Ik lees  

Ik constateer  

Stap 2  

  

Effect  

  

Ik denk  

Ik vermoed  

Ik interpreteer  

Ik neem aan dat  

Het effect op mij is  

Daardoor voel ik me  

Dat maakt dat ik me  

Stap 3  Check  Ben je dat met me eens? Heb ik dat goed gezien?  

Stap 4  Suggestie  Ik zou willen  

Het zou mij helpen als je  

Ik stel voor om  

Ik ga er van uit dat je  

Ik hoop daarom dat je  

Stap 5  Terugkoppeling  Kun je daar wat mee…?  
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3.1.5 Richtlijnen voor het ontvangen van feedback  

Het is niet gemakkelijk om goede feedback te geven, maar ook voor het ontvangen van feedback zijn 

enkele richtlijnen:  

• Beschouw feedback als een cadeau: wees dankbaar als je iets moois krijgt, maar laat je 

teleurstelling niet meteen zien als het cadeautje je niet bevalt.  

• Feedback moet je zien als een mogelijkheid om iets te leren en niet als een aanval: wat de 

ander zegt, is zijn of haar visie, en zegt niets over hoe iemand is.   

• Luister en vraag zo nodig om toelichting: als er onduidelijkheid is, vraag dan altijd om 

verheldering. Als iemand bijvoorbeeld veel negatiever reageert dan kun je ook hier 

opheldering over vragen. Wie feedback ontvangt, is gebaat bij een actieve opstelling:  

Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) (zie hiervoor de inleiding van Module 12: 

Gespreks- en overlegvaardigheden).  

• Toon waardering: een gouden regel in feedback is de ander te bedanken voor zijn informatie 

en de moeite die genomen is om feedback te willen en durven geven. Dat voelt misschien 

wat vreemd, maar als je feedback ziet als een leerinstrument is het zo gek nog niet: de ander 

geeft je immers informatie waarmee jij je voordeel kunt doen.  

• Beoordeel de feedback: degene die de feedback ontvangt, beoordeelt zelf wat er met de 

feedback gedaan wordt. Vind je de feedback terecht of onterecht? Herken je wat de ander 

zegt?   

Kun je er iets mee? Vind je de feedback een afgewogen oordeel of een losse flodder? Schiet 

in geen geval in de verdediging. Het is beter om op zoek te gaan naar alternatieven of 

achterliggende redenen.  

• Doe iets met de feedback: laat de feedbackgever weten wat je met zijn of haar commentaar 

doet. Als je besluit er niets mee te doen, zeg je het ook.  

  

3.1.6 JOHARI-venster  

Twee Amerikaanse onderzoekers, Joseph Luft en Harry Ingham, hebben naar aanleiding van hun 

onderzoeken een model opgesteld waarmee op eenvoudige wijze kan worden uitgelegd wat de 

relatie is tussen gedrag en feedback. Dit model staat bekend als het JOHARI-venster en ziet er 

als volgt uit:  
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Vrije ruimte  

 Stel je voor dat je naar jezelf kon kijken. Je zult ontdekken dat de dingen die je doet voor een 

groot deel bekend zijn bij jezelf en dat ze voor een ander ook nauwelijks verrassend zijn. Dit 

gebied wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Naarmate mensen elkaar beter kennen zal de vrije 

ruimte groter zijn. Of je een bril draagt, veel lacht of actief meedoet zijn zaken die iedereen 

gewoon kan zien.  

   

Verborgen gebied  

 In je omgang met anderen is er ook een aantal zaken dat de ander niet weet. Dit gedeelte 

heet ‘verborgen gebied’. Voor een belangrijk deel bepaal je zelf hoe groot dit gebied is.  

 Als je aan het begin van een training niet vertelt wat je beroep is, dan zal dat tot het 

verborgen gebied behoren tot het moment dat je het vertelt, al dan niet naar aanleiding van 

een vraag van een cursist.  Sommige zaken zijn voor vrienden vrije ruimte, maar voor 

collega’s verborgen. Maar er zijn natuurlijk ook zaken die je voor (bijna) iedereen verborgen 

houdt.  

   

Blinde vlek  

 De ‘blinde vlek’ wordt ook vaak het gebied van de 'slechte adem' genoemd of ‘the dark side 

of the moon’. Net als bij slechte adem – bijvoorbeeld door het eten van knoflook – weet je het 

niet van jezelf, maar anderen weten (ruiken) het des te beter. Ook de achterkant van de 

maan kunnen we vanuit ons perspectief niet zien, maar we weten natuurlijk wel dat die er is. 

Anderen kunnen je helpen deze blinde vlek te verkennen.  

   

Onbekend  

 Een gebied waar niemand direct invloed op kan uitoefenen is het ‘onbekende/onbewuste’. Dit 

gebied komt in de meeste gevallen pas in de openbaarheid door omstandigheden waarin je 

terechtkomt. Het is dan ook niet voor niets dat je mensen wel eens hoort zeggen: “Ik had niet 

verwacht dat ik dat zou kunnen. Wat zou ik doen als …” Je kunt er over fantaseren, maar hoe 

je werkelijk zult reageren in extreme omstandigheden kun je niet voorspellen.  

   

 Doel van het feedback geven is de vrije ruimte vergroten. Je kent elkaar beter, je begrijpt 

elkaar beter. Het ontstaan van bijvoorbeeld vooroordelen of het voorbarig concluderen van 

iets zal dan veel minder makkelijk voorkomen. Met andere woorden, storingen in het 

communicatieproces komen minder voor.   
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 Het doel is om de vrije ruimte zo groot mogelijk te maken. Immers, je wilt je eigen blinde vlek 

graag zien en je wilt open kunnen zijn over wie je bent. Bovendien heeft dit het voordeel dat 

het de communicatie tussen twee mensen inzichtelijker maakt en daardoor effectiever.  

   

 Door het uitwisselen en geven van informatie over jezelf kun je het verborgen gebied 

verkleinen.  Doordat je feedback krijgt van de ander over gedrag dat jezelf onbekend is, wordt 

de ruimte van de blinde vlek kleiner en dus de vrije ruimte groter. Bovendien kun je je door 

feedback bewust worden van een groter aantal gedragingen van jezelf, en de effecten 

daarvan op anderen. Dit bewustzijn geeft iemand de mogelijkheid zijn of haar gedrag te 

handhaven of te veranderen 

 

3.2 Werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

 

Persoonlijke ontwikkeling is een actief proces, hier maakt zowel formeel (opleidingen, trainingen, etc) 

als informeel leren (levenservaring, leren in de praktijk, etc) deel vanuit.  

 

3.2.1 Reflectie 

 

Als je gaat werken aan je persoonlijke ontwikkeling dan is het handig om te weten waar je nu staat en 

waar je naar toe wilt. Reflectie op je leerervaringen kan hierbij helpen. Reflectie en feedback zijn 

aanvullen op elkaar en zorgen gezamenlijk voor een zo compleet mogelijk beeld. Een eenvoudig 

reflectiemodel wat je kan helpen bij het reflecteren is het model van John Driscoll, dit model gaat uit 

van de ervaring in de praktijk en bouwt hierop verder. 

 

 
 

3.2.2 Talent Ontwikkel Plan (TOP) 

 

Ervaring in de praktijk

Vraag 1: Wat? 
(Beschrijving van 

de ervaring)

Doelbewust nadenken 
over geselecteerde 
aspecten van die 

ervaring.

Vraag 2: Dus 
wat? (Een 

analyse van de 
ervaring)

Ontdekken wat er 
geleerd kan worden in 

het reflectie proces.

Vraag 3: En nu? 
(Voorgestelde 
acties na deze 

ervaring)

Het in de praktijk 
brengen van de 

verkregen inzichten.
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Een methode om te werken aan de ontwikkeling van jouw talenten is het maken van een talent 

ontwikkelplan. Kijk op de website van Scouting Nederland voor een voorbeeld van een talent 

ontwikkel plan. 

 

3.3 Opleidings- en Trainingsaanbod 

Onderdeel van het werken aan persoonlijke ontwikkeling kan het deelnamen aan trainingen en 

opleiding zijn. Het opleiding en trainingsaanbod van Scouting kun je terugvinden in de Scouting 

Academy sectie van de Scouting Nederland website (www.scouting.nl) en de website van de regio(‘s). 

Hier kun je ook vinden hoe je je kunt inschrijven en wat de eventuele voorwaarden voor deelname 

zijn. 

 

3.3.1 Gilwell 

 

De Gilwell cursus (ook wel bekend als de woodbadge cursus) is een Scouting cursus gericht op 

persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Voor meer informatie kijk op 

www.gilwell.scouting.nl. 

 

3.3.2 Persoonlijke ontwikkel mogelijkheden 

 

Naast het volgen van een opleiding of training kan het opdoen van nieuwe ervaringen in de vorm van 

een nieuwe of aanvullende functie ook veel bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor een 

overzicht van de vrijwilligers functies op de website van Scouting Nederland. 

 

 

http://www.scouting.nl/
http://www.gilwell.scouting.nl/

