
TIPS voor het doen van een  
Korte Praktijk Beoordeling    
 
Wees  CONCREET 
Maak Het TOEPASBAAR 
Houd het VEILIG 
 
 
Regels van het Pendleton in het KPB-gesprek 
 
1. Vraag de vio wat er goed ging 
2. Benoem zelf wat goed ging 
3. Vraag de vio wat er de volgende keer  

beter kan en op welke wijze 
4. Benoem zelf de delen die beter kunnen  

en hoe dit kan 
5. Laat de vio hooguit drie goede en  

drie verbeterpunten noemen 
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STAPPENPLAN 
 
1. Bereid de KPB voor 
- inventariseer aandachtspunten van de vio 
- overleg met vio op welk gedrag je focust 
- kom plaats en tijd overeen 
- creëer een veilige omgeving 

 
2. Observeer de vio bij het uitvoeren 

van een taak 
- observeer zonder inmenging 

 
3. Vul tijdens observatie het KPB-formulier 

in 
 

4. Bereid het feedbackgesprek voor 
 

5. Voer het gesprek met de vio 

- gebruik de ik vorm 

- richt feedback op gedrag, niet op de persoon 

- gebruik Pendleton regels 

- spreek nieuwe KPB af om 

voortgang/ontwikkeling te bewaken 
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