
The Finals: 360 graden feedback formulier 
Versie april 2019  

 
Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Doel is om er achter te 

komen in hoeverre ik op weg ben om mij professioneel te ontwikkelen. 

Vul alle vragen zorgvuldig mogelijk in. Eerlijke feedback helpt om inzicht te krijgen in de sterke 

en minder sterke punten. Daarmee stimuleer je mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Dank je voor de medewerking! 

<jouw naam> 

Jouw naam: Youri Kuipers 

Naam van feedback gevende: Fabian van den Berg 

Relatie tot betrokkene: Collega  

Datum:   

Stuur dit formulier naar: 
 

Uiterste inleverdatum: 
 

 

De scores hebben de volgende betekenis: 

1.  Excellent (E) 

(onderscheid zich en verrast) 

2.  Gevorderd (G) 

(voldoet boven verwachting)  

3.  Bekwaam (B) 

(voldoet aan verwachting) 

4.  Nog niet bekwaam (N) 

(voldoet nog niet aan verwachting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen Excellent  

(E) (onderscheid 

zich en verrast) 

Gevorderd 

(G) 
(voldoet boven 

verwachting)

  

Bekwaam  

(B) 
(voldoet aan 

verwachting) 

Nog niet 

bekwaam (N) 
(voldoet nog niet 

aan verwachting) 

1. Nieuwsgierige houding 

Context eigen maken: Student heeft 

zichzelf uitgedaagd alles te weten willen 

te komen van de context.   

X    

Perspectieven: Student gebruikt 

verschillende invalshoeken om naar de 

uitdaging te kijken. 

 X   

Creativiteit: Student is in staat om buiten 

bestaande kaders te treden en 

ontwikkelt originele 

oplossingsrichtingen. 

 X   

2. Ondernemende houding 

Realiseren: Student is in staat om doelen 

te stellen, daar vorm en inhoud aan te 

geven om tot prototypes en 

gerealiseerde impact te komen.  

X    

Initiatief: Student is in staat om initiatief 

te tonen en tot optimalisatie te komen 

van het proces en het resultaat. 

 X   

Doorzettingsvermogen: Student is erop 

gericht ondanks tegenslagen en kritiek 

eenmaal begonnen zaken te volbrengen. 

 X   

3. Overtuigende houding 

Overtuigingskracht: Student is in staat 

anderen mee te krijgen met een bepaald 

standpunt, voorstel of idee  

X    

Uitdrukkingsvaardigheid: Student is in 

staat om in heldere taal met anderen te 

communiceren en stemt zijn voorkomen 

af op zijn stakeholders. 

 X   

4. Professionele houding 

Professioneel optreden: Student maakt 

een positieve indruk door krachtig 

optreden, servicegerichte instelling, 

kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen 

handelen en steekt energie in het 

opbouwen en onderhouden van relaties. 

 X   

Lerend vermogen: Student toont lerend 

vermogen door de feedback van 

groepsgenoten, opdrachtgever en 

begeleider om te zetten in acties.  

 X   

Kwaliteitsgerichtheid: Student heeft 

steeds de doelstellingen van de 

opdrachtgever als uitgangspunt gesteld.   

 X   

      Toelichting 

Wij hebben als groep een mooi proces doorgemaakt. Eenieder heeft op een eigen manier zijn bijdrage geleverd 

aan dit succes. Dit heb jij gedaan door gedurende het gehele proces te handelen als professioneel. In de beginfase 

van dit proces was dit voor jou een nieuw onderwerp, maar je hebt er alles aangedaan om alles over dit onderwerp 

te weten te komen, onder andere door mij regelmatig dingen te vragen. Je inzet tijdens dit project heeft er mede 

voor gezorgd dat wij een mooi eindresultaat hebben kunnen opleveren, waar ook de KNVB enorm positief over is. Je 

hebt gewerkt tijdens the finals aan je overtuigende houding. Je bent veel stabieler geworden in je communicatie 

naar de opdrachtgever en naar je groepsgenoten. Op het begin was dit allemaal een beetje twijfel achtig. Ik merk 

dat je hier stappen in hebt gezet. Hier kan je trots op zijn.  

 

 

 

 



The Finals: 360 graden feedback formulier 
Versie april 2019  

 
Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Doel is om er achter te 

komen in hoeverre ik op weg ben om mij professioneel te ontwikkelen. 

Vul alle vragen zorgvuldig mogelijk in. Eerlijke feedback helpt om inzicht te krijgen in de sterke 

en minder sterke punten. Daarmee stimuleer je mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Dank je voor de medewerking! 

<jouw naam> 

Jouw naam: Fabian van de Berg 

Naam van feedback gevende: Sven Leenards 

Relatie tot betrokkene: Collega 

Datum:  9-6-2019 

Stuur dit formulier naar: 
 

Uiterste inleverdatum: 
 

 

De scores hebben de volgende betekenis: 

5.  Excellent (E) 

(onderscheid zich en verrast) 

6.  Gevorderd (G) 

(voldoet boven verwachting)  

7.  Bekwaam (B) 

(voldoet aan verwachting) 

8.  Nog niet bekwaam (N) 

(voldoet nog niet aan verwachting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen Excellent  

(E) (onderscheid 

zich en verrast) 

Gevorderd 

(G) 
(voldoet boven 

verwachting)

  

Bekwaam  

(B) 
(voldoet aan 

verwachting) 

Nog niet 

bekwaam (N) 
(voldoet nog niet 

aan verwachting) 

5. Nieuwsgierige houding 

Context eigen maken: Student heeft 

zichzelf uitgedaagd alles te weten willen 

te komen van de context.   

 x   

Perspectieven: Student gebruikt 

verschillende invalshoeken om naar de 

uitdaging te kijken. 

 x   

Creativiteit: Student is in staat om buiten 

bestaande kaders te treden en 

ontwikkelt originele 

oplossingsrichtingen. 

x    

6. Ondernemende houding 

Realiseren: Student is in staat om doelen 

te stellen, daar vorm en inhoud aan te 

geven om tot prototypes en 

gerealiseerde impact te komen.  

x    

Initiatief: Student is in staat om initiatief 

te tonen en tot optimalisatie te komen 

van het proces en het resultaat. 

x    

Doorzettingsvermogen: Student is erop 

gericht ondanks tegenslagen en kritiek 

eenmaal begonnen zaken te volbrengen. 

x x   

7. Overtuigende houding 

Overtuigingskracht: Student is in staat 

anderen mee te krijgen met een bepaald 

standpunt, voorstel of idee  

 x   

Uitdrukkingsvaardigheid: Student is in 

staat om in heldere taal met anderen te 

communiceren en stemt zijn voorkomen 

af op zijn stakeholders. 

 x   

8. Professionele houding 

Professioneel optreden: Student maakt 

een positieve indruk door krachtig 

optreden, servicegerichte instelling, 

kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen 

handelen en steekt energie in het 

opbouwen en onderhouden van relaties. 

x    

Lerend vermogen: Student toont lerend 

vermogen door de feedback van 

groepsgenoten, opdrachtgever en 

begeleider om te zetten in acties.  

 x   

Kwaliteitsgerichtheid: Student heeft 

steeds de doelstellingen van de 

opdrachtgever als uitgangspunt gesteld.   

  x  

      Toelichting 

Je hebt duidelijk gewerkt aan je verbeterpunten en bent goed in staat geweest om mooie prestaties neer te zetten. 

Ik vind je duidelijker worden in je beredenering en daarnaast ben je ook steeds meer initiatief gaan nemen in het 

leiding nemen. Eerst wilde je wel graag maar was je wat passiever, nu weet je iedereen goed mee te nemen met 

jouw inzichten. 

 

Dit merkte ik ook goed bij het maken van het draaiboek. Ook al had je vaak andere ideeën en inzichten dan ik, je 

wist wel duidelijk te maken waarom we jouw kant op moesten gaan en deden dat ook vervolgens. Hier heb je je 

goed op ontwikkeld.  

 

 

 

 



The Finals: 360 graden feedback formulier 
Versie april 2019  

 
Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Doel is om er achter te 

komen in hoeverre ik op weg ben om mij professioneel te ontwikkelen. 

Vul alle vragen zorgvuldig mogelijk in. Eerlijke feedback helpt om inzicht te krijgen in de sterke 

en minder sterke punten. Daarmee stimuleer je mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Dank je voor de medewerking! 

Fabian 

Jouw naam: Fabian 

Naam van feedback gevende: Bart 

Relatie tot betrokkene: Collega 

Datum:  10-6-2019 

Stuur dit formulier naar: 
 

Uiterste inleverdatum: 
 

 

De scores hebben de volgende betekenis: 

9.  Excellent (E) 

(onderscheid zich en verrast) 

10.  Gevorderd (G) 

(voldoet boven verwachting)  

11.  Bekwaam (B) 

(voldoet aan verwachting) 

12.  Nog niet bekwaam (N) 

(voldoet nog niet aan verwachting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen Excellent  

(E) (onderscheid 

zich en verrast) 

Gevorderd 

(G) 
(voldoet boven 

verwachting)

  

Bekwaam  

(B) 
(voldoet aan 

verwachting) 

Nog niet 

bekwaam (N) 
(voldoet nog niet 

aan verwachting) 

9. Nieuwsgierige houding 

Context eigen maken: Student heeft 

zichzelf uitgedaagd alles te weten willen 

te komen van de context.   

x    

Perspectieven: Student gebruikt 

verschillende invalshoeken om naar de 

uitdaging te kijken. 

 x   

Creativiteit: Student is in staat om buiten 

bestaande kaders te treden en 

ontwikkelt originele 

oplossingsrichtingen. 

  x  

10. Ondernemende houding 

Realiseren: Student is in staat om doelen 

te stellen, daar vorm en inhoud aan te 

geven om tot prototypes en 

gerealiseerde impact te komen.  

x    

Initiatief: Student is in staat om initiatief 

te tonen en tot optimalisatie te komen 

van het proces en het resultaat. 

 x   

Doorzettingsvermogen: Student is erop 

gericht ondanks tegenslagen en kritiek 

eenmaal begonnen zaken te volbrengen. 

 x   

11. Overtuigende houding 

Overtuigingskracht: Student is in staat 

anderen mee te krijgen met een bepaald 

standpunt, voorstel of idee  

 x   

Uitdrukkingsvaardigheid: Student is in 

staat om in heldere taal met anderen te 

communiceren en stemt zijn voorkomen 

af op zijn stakeholders. 

 x   

12. Professionele houding 

Professioneel optreden: Student maakt 

een positieve indruk door krachtig 

optreden, servicegerichte instelling, 

kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen 

handelen en steekt energie in het 

opbouwen en onderhouden van relaties. 

x    

Lerend vermogen: Student toont lerend 

vermogen door de feedback van 

groepsgenoten, opdrachtgever en 

begeleider om te zetten in acties.  

 x   

Kwaliteitsgerichtheid: Student heeft 

steeds de doelstellingen van de 

opdrachtgever als uitgangspunt gesteld.   

 x   

      Toelichting 

 

 

Fabian is altijd erg leergierig om het beste resultaat neer te zetten. Door zijn humor en enthousiasme is hij allemans 

vriend. Dit kan echter soms een nadeel zijn voor zijn formele houding, maar weet daar goed mee om te gaan. Hij is 

een echte teamplayer en harde werker. 

 

 

 

 

 
 


