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FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK DIRECTIES 

    

Naam   

Functie  

School  

Gespreksdatum  

Gesprekspartner  

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIG GESPREK 

 
 
 

 

 

1 UITVOERING VAN HET LEIDERSCHAP 

Beleid en visie 

• Heeft beeld van strategische doelen en vertaalt deze naar dagelijkse praktijk 

• Stelt (ambitieuze) doelen en evalueert resultaten  
 
 
 
 

Relatie tot de omgeving 

• Contact ouders/verzorgers en relevante, externe organisaties 

• Versterken positie van de school 
 
 
 
 

Onderwijskundige gerichtheid 

• Optimale inzet van mensen en middelen binnen strategische doelen 

• Zorg dragen voor optimale leerresultaten van de school 
 
 
 
 

Aansturen van professionals 

• Professionele aansturing van het team 

• Stimuleren deskundigheidsbevordering en intervisie/collegiale consultatie 
 
 
 
 

Zelfsturing en Intra-persoonlijk 

• Staat open voor feedback en reflecteert op eigen handelen 

• Stimuleert een werkomgeving met eigen verantwoording en biedt motivatie en waardering 
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2 COMPETENTIEONTWIKKELING 

Competentieprofiel en stand van zaken (POP) 
 
 
 

Professionaliseringsactiviteiten (register) 
 
 
 

Inzet van middelen 
 
 
 

 

 

3         LOOPBAANONTWIKKELING 

Ambitie, mobiliteit, drijfveren, wensen, planning 
 
 
 
 
 

 

 

4          ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WELBEVINDEN 

 

 

 

 

5 AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN 

 
 
 
 

 

Datum volgend FG/BG  

 

 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: 
 
 
 

Voor akkoord/gezien (adjunct)directeur 
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FUNCTIONERINGSGESPREK LERAAR (L10 of L11)   
 

Naam   

Functie  

Jaargroep  

Gespreksdatum  

Gesprekspartner  

 

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIGE GESPREK 

 
 
 

 

 

1 UITVOERING VAN DE FUNCTIE 

Lestaken 

• Pedagogische en didactische vaardigheden 

• Het stellen van (ambitieuze) doelen en evalueren van resultaten 

 

 

 

Lesgebonden 

• School- en klassenorganisatie 

• Inzet schoolontwikkeling  

 

 

 

Schooltaken 

• Taaktoedeling, taakvervulling en taakbelasting 

• Invulling identiteit 

 

 

 

Samenwerking 

• Met collega’s, leidinggevende(n), ouders/verzorgers, externen 

 

 

 

School specifieke zaken 

• Onderwijsconcept, school-verbetertrajecten, overige schoolafspraken 
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2 COMPETENTIEONTWIKKELING 

Competentieprofiel en stand van zaken  

 

 

 

Input 360 graden feedback (bij eerste functioneringsgesprek in de cyclus) 

 

 

 

Professionaliseringsactiviteiten (ook lerarenregister) 

 

 

 

Afspraken 

 

 

 

 

 

3         LOOPBAANONTWIKKELING 

Ambitie, mobiliteit, drijfveren, wensen, planning 
 
 
 
 
 

 

 

4 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WELBEVINDEN 

 

 

 

 

 

5             AFSPRAKEN EN CONCLUSIES 

 

 

 

 

Datum volgend FG/BG  

 

Datum: Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: 

 

 

Voor akkoord personeelslid: 
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FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL  

 

Naam   

Functie  

Functieschaal  

Gespreksdatum  

Gesprekspartners  

 

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIGE GESPREK 

 
 
 

 

 

1 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Aard van de werkzaamheden 

 

 

Voorbereiding en uitvoering 

 

 

Samenwerking met anderen (collega’s, teamleden, leidinggevenden, externen) 

 

 

 

 

2 COMPETENTIEONTWIKKELING 

Competentieprofiel  en stand van zaken 

 

 

Input 360 graden feedback (bij eerste functioneringsgesprek in de cyclus) 

 

 

Professionaliseringsactiviteiten 

 

 

 

Inzet middelen 
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3            LOOPBAANONTWIKKELING 
Ambitie, mobiliteit, wensen, planning 
 
 
 
 

 

4 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WELBEVINDEN 

 

 

 

 

5             AFSPRAKEN EN CONCLUSIES 

 

 

 

 

 

 

Datum volgend FG/BG  

 

 

Datum: Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: 

 

 

Voor akkoord/gezien personeelslid: 
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FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK DIRECTIES 

 

Naam   

Functie  

School  

Gespreksdatum  

Gesprekspartners  

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIG GESPREK 

…………………………………………………………………………………… 

 

A. Persoonlijke doelen te bereiken resultaten uit het beoordelingstijdvak 

• Beschrijf welke persoonlijke doelen je in het tijdvak geformuleerd hebt t.a.v. de uitoefening van je 

functie (betrek daar eventueel de 360 graden feedback bij). 

• Welke resultaten werden per doel beoogd en zijn die wel/niet gerealiseerd. 

• Wat ging daarbij goed en wat ging minder/niet goed. 

• Beschrijf wat jouw rol/betekenis was bij de gestelde organisatiedoelen (jaarplannen). 

 

B. Wijze waarop in het tijdvak gewerkt is aan de professionele ontwikkeling 

• Beschrijf welke acties/activiteiten je ondernomen hebt. 

• Welke middelen heb je ingezet? 

• Wat was de invloed/het resultaat op je werk/je handelen? 

 

C. Input vanuit de leidinggevende: 

• Vanuit de managementrapportagegesprekken: 

………………………………………………………………………………………. 

• Vanuit de contacten en samenwerking met de leidinggevende: 

……………………………………………………………………………………… 

• Vanuit signalen uit de omgeving (bijvoorbeeld MT, bezoek CvB) van de leidinggevende: 

……………………………………………………………………………………… 

 

D. Beoordeling van de functievervulling als totaal 

• Beoordeling leidinggevende: 

Onvoldoende Matig Voldoende Positief Zeer positief 

• Zienswijze betrokkene: 

 

E. Afspraken 

……………………………………………………………………………………… 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: Voor akkoord/gezien (adjunct) directeur: 
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FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK LERAAR (L10 of L11) EN INTERN BEGELEIDER (optie 1) 
    

Naam   

Functie  

Jaargroep  

Gespreksdatum  

Gesprekspartners  

 

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIG GESPREK 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Persoonlijke doelen te bereiken resultaten uit het beoordelingstijdvak 

• Beschrijf welke persoonlijke doelen je in het tijdvak geformuleerd hebt t.a.v. de uitoefening van je 

functie (betrek daar eventueel de 360 graden feedback bij). 

• Welke resultaten werden per doel beoogd en zijn die wel/niet gerealiseerd. 

• Wat ging daarbij goed en wat ging minder/niet goed. 

• Beschrijf wat jouw rol/betekenis was bij de gestelde organisatie-/klassendoelen  

 

B. Wijze waarop in het tijdvak gewerkt is aan de professionele ontwikkeling 

• Beschrijf welke acties/activiteiten je ondernomen hebt. 

• Welke middelen heb je ingezet? 

• Wat was de invloed/het resultaat op je werk/je handelen? 

 

C. Input vanuit de leidinggevende: 

• Vanuit de gesprekken en samenwerking met de leidinggevende(n): 

……………………………………………………………………………………… 

• Vanuit signalen uit de omgeving (bijvoorbeeld  collega’s, ouders, externen): 

……………………………………………………………………………………… 

 

D. Beoordeling van de functievervulling als totaal 

• Beoordeling leidinggevende: 

Onvoldoende Matig Voldoende Positief Zeer positief 

 

• Zienswijze betrokkene: 

 

E. Afspraken 

 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: Voor akkoord/gezien leraar/intern begeleider: 
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FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK LERAAR (L10 of L11) EN INTERN BEGELEIDER (optie 2) 
    

Naam   

Functie  

Jaargroep  

Gespreksdatum  

Gesprekspartners  

 

 

1. Interpersoonlijke competentie 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid.  
Hij/zij is zich bewust van zijn/haar eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op de omgeving. Hij/zij 
heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede 
samenwerking met de omgeving tot stand te brengen. 
 

Aandachtspunten + - 

1. Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren   

2. Kan een positieve open sfeer opbouwen en bevorderen   

3. Inspireert, motiveert en relativeert   

4. Geeft kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen   

5. Is geïnteresseerd en toont oprechte belangstelling voor de ander   

6. Kan soepel omgaan met kritiek en weerstand   

7. Kan effectief communiceren en presenteren   

8. Kan confronteren op een respectvolle manier   

9. Geeft en/of vraagt feedback   

10. Kan bemiddelen en probleemoplossend handelen   

 

Ruimte voor opmerkingen 
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2. Pedagogische competentie 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar pedagogische verantwoordelijkheid. Hij/zij heeft voldoende 

pedagogische kennis en vaardigheid om op professionele en planmatige wijze voor het individuele leerling en 

de klas of groep een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot 

een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. 

Aandachtspunten +    - 

11. Bewaakt afspraken en routines ter handhaving van de orde in de groep   

12. Stelt regels met de groep vast en geeft ruimte aan een groep om te leren wat wel en niet kan   

13. Gaat in gesprek met leerlingen en maakt hen bewust van hoe ze met elkaar omgaan   

14. Maakt onderlinge verschillen in normen en waarden bespreekbaar en hanteerbaar   

15. Kan in een groep zo bijsturen dat er een adequaat leerklimaat ontstaat   

16. Is in staat werkvormen te hanteren waardoor leerlingen leren samen te werken   

17. Zorgt voor een veilige leeromgeving in zijn/haar klas of lessen   

18. Helpt kinderen een zelfstandig en verantwoord persoon te worden   

19. Motiveert kinderen om op hun niveau zo goed mogelijk te presteren   

20. Benadert kinderen duidelijk, positief en met respect   

21. Vertoont gewenst voorbeeldgedrag   

 

Ruimte voor opmerkingen 

 

 

 

3. Vakinhoudelijke en didactische competentie 

De leerkracht onderschrijft zijn/haar vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij/zij heeft voldoende 
kennis en vaardigheid op het gebied van onderwijsinhouden en de didactiek om op eigentijdse, professionele en 
planmatige wijze een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin de leerlingen zich de vereiste culturele 
bagage eigen kunnen maken die de maatschappij vereist. 
 

Aandachtspunten + - 

22.  Beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden in relatie tot te realiseren 

onderwijsdoelen 

  



 

 

 

 

 

14 

 

24. Is in staat zijn/haar vakinhoudelijke kennis in te zetten in het onderwijs 

23. Kan op basis van onderwijsdoelen een passende selectie van kennis en vaardigheden maken   

  

25. Groepeert leerlingen zodanig binnen de klas dat de werkvorm aansluit bij de doelstelling van de les   

26. Legt leerproblemen aan kinderen voor en stimuleert tot het zelf verzamelen en toepassen van kennis   

28. Komt op basis van reacties van leerlingen tot realisatie leerdoelen 

27. Laat leerlingen eigen leerstrategieën ontwikkelen   

  

29. Laat kinderen naar hun mogelijkheden zelfstandig werken of in overleg aan opdrachten werken   

30. Speelt bewust in op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen   

31. Kan onderwijsproblemen analyseren op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten en oplossingen voor 

die problemen aandragen (L11) 

  

 

Ruimte voor opmerkingen 

 
4. Organisatorische competentie en conceptueel denken 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar organisatorische verantwoordelijkheid. Hij/zij heeft voldoende 
organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn/haar klas en zijn/haar lessen op professionele en planmatige 
wijze een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen dat ordelijk en taakgericht is en in alle opzichten helder 
voor hem/haarzelf, zijn/haar collega’s en in het bijzonder de leerlingen. 
 

Aandachtspunten + - 

32. Kent de weg binnen de schoolorganisatie en maakt daar effectief gebruik van   

33. Kan de eigen groep organisatorisch duidelijk aansturen   

34. Kan de eigen organisatorische vaardigheden analyseren   

35. Werkt bij sturing geven aan projecten en ontwikkelingen met een duidelijk plan   

36. Kan uiteenlopende informatie structuur geven en toelichten   

37. Weet achtergronden te doorgronden en kan deze begrijpelijk toelichten   

38. Draagt bij aan evaluatie en verbetering van de schoolorganisatie (L11)   
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Ruimte voor opmerkingen 

 

 

5. Competent in het samenwerken met collega’s en coachen 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s. Hij/zij heeft 

voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en 

didactisch klimaat op zijn/haar school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie.  

Aandachtspunten + - 

39. Luistert actief naar standpunten en voorstellen van anderen en vraagt door om beter inzicht te krijgen   

40. Draagt eraan bij dat anderen in een overleg gelegenheid krijgen om een standpunt naar voren te brengen   

41. Sluit met eigen opmerkingen en reacties aan op de inhoud van een gesprek of de doelstelling van overleg   

42. Evalueert regelmatig de eigen aanpak en effecten daarvan en bespreekt ze met collega´s   

43. Geeft zorgvuldige feedback aan anderen in de schoolomgeving   

44. Initieert overleg en samenwerking tussen leerkrachten binnen de schoolinstelling (L11)   

45. Stimuleert gesprekken over inhoudelijke pedagogische en didactische zaken (L11)   

46. Begeleidt collega´s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling (L11)   

47. Begeleidt collega´s bij het opstellen van lesdoelen en van complexe handelingsplannen (L11)   

Ruimte voor opmerkingen 

 

 

6. Competent in samenwerken met de omgeving 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. 
Hij/zij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die 
betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en/of de profilering van de school. 
 
Aandachtspunten + - 

48. Is actief in schooloverstijgende/schoolvertegenwoordigende activiteiten   

49. Neemt initiatieven om functionele contacten buiten de school te leggen   
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50. Inventariseert knelpunten in de externe hulpverlening en komt met oplossingsvoorstellen   

51. Is zich bewust de organisatie te vertegenwoordigen tegenover derden en handelt overeenkomstig   

52. Brengt externe informatie en contacten binnen de organisatie naar de juiste plek   

 

Ruimte voor opmerkingen 

 

 

 
7. Competent in reflectie en ontwikkeling 
De leerkracht onderschrijft zijn/haar verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Hij/zij 
onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn/haar opvattingen over het leraarschap en zijn/haar bekwaamheid als 
leerkracht. 

 
Aandachtspunten + - 

53. Stimuleert de ontwikkeling van eigen competenties    

54. Neemt initiatief om in overleg te experimenteren met vernieuwing   

55. Is in staat om eigen functioneren te analyseren   

56. Zorgt door middel van studie en scholing voor het actualiseren van zijn/haar vaardigheden en kennis   

57. Onderhoudt zijn/haar bekwaamheidsdossier   

58. Is op de hoogte van bredere maatschappelijke invloeden en de invloed daarvan op het eigen werkveld   

59. Is actief bezig met het ontwikkelen van een diepgaand eigen specialisme (L11)   

60. Heeft aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau (L11)   

61. Signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert hiervoor concepten aan 

(L11) 

  

62. Kan op basis van school en eigen visie organisatieveranderingen vormgeven (L11)   

63. Kan de voortgang van processen bewaken/controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen (L11)   

 

Ruimte voor opmerkingen 
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8. Schooleigen competenties 
De leerkracht onderschrijft de visie en missie van de school. Hij/zij ontwikkelt zich binnen de competenties die bij 
de school passen. 
 

Aandachtspunten + - 

64.    

65.    

66.    

67.    

 

 

Beoordeling van de functievervulling als totaal 
 
Beoordeling leidinggevende: 

Onvoldoende Matig Voldoende Positief Zeer positief 
 

Zienswijze betrokkene: 

 

 

Afspraken 
 

 

 

 

 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord leidinggevende: Voor akkoord/gezien leraar/intern begeleider: 
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Procedure beoordelingsgesprek  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Deze regeling verstaat onder: 

a) het bestuur: het College van Bestuur, bevoegd gezag van Panta Rhei; 

b) personeelslid: een persoon in dienst van Panta Rhei; 

c) directeur: de leidinggevende in dienst van Panta Rhei; 

d) formele beoordelaar: (een lid van) het bestuur of een (adjunct)directeur die het beoordelings-

gesprek voert met en de beoordeling opmaakt; 

e) beoordelingstijdvak: een tijdvak van ten hoogste twee jaar aan het einde waarvan de formele 

beoordelaar zich over de functievervulling van het personeelslid gedurende dat tijdvak een 

samenvattend oordeel vormt; 

f) formulier: het bij de stichting geldende formulier waarop de te beoordelen aspecten van het 

functioneren zijn vermeld; 

g) beoordeling: het na het beoordelingsgesprek formeel vastgelegde samenvattende oordeel over het 

functioneren van het personeelslid, eventueel gepaard gaande met rechtspositionele en/of 

arbeidsrechtelijke consequenties. 

 

Artikel 2 Doelstellingen 

1. Het doel van het gesprek is enerzijds het geven van inzicht in de functievervulling van het  

personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds het kunnen treffen van al dan niet 

       waarderende maatregelen, waaraan rechtspositionele gevolgen voor het personeelslid  

       verbonden kunnen zijn. 

2. Het gesprek maakt een onderdeel uit van de gesprekkencyclus:  doelstellingengesprek  -

functioneringsgesprek -  beoordelingsgesprek. Het gesprek kan gevolgen hebben voor de loopbaan, 

mobiliteit en  ontwikkelingsmogelijkheden binnen Panta Rhei. Hierdoor wordt bereikt dat de 

Stichting profijt kan gaan hebben van de diverse mogelijkheden (talenten) die onder het personeel  

aanwezig zijn.  

 

Artikel 3 Kenmerken 

Kenmerken van beoordeling zijn: 

a) gericht op het verleden; 

b) tweezijdige inbreng  maar een eenzijdig eindoordeel; 

c) gericht op het (kunnen) treffen van al dan niet waarderende maatregelen, waaraan rechts-

positionele/arbeidsvoorwaardelijke consequenties verbonden kunnen zijn. 

 

Artikel 4 Frequentie 

1. Personeelsleden met een benoeming in vaste dienst worden tenminste eenmaal per drie jaar 

beoordeeld. 

2. Personeelsleden met een benoeming in tijdelijke dienst met uitzicht op een benoeming in vaste 
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dienst worden tenminste drie maanden voor het aflopen van het tijdelijke dienstverband 

beoordeeld. 

3. Indien de beoordeling van een personeelslid met een benoeming in vaste dienst negatief is, maar 

het bestuur geen rechtspositionele gevolgen wenst te verbinden, dient binnen een jaar opnieuw een 

beoordeling plaats te vinden. 

4. De formele beoordelaar stelt jaarlijks een planning vast van de perioden waarbinnen beoordeling 

plaatsvindt. 

 

Artikel 5 Werkwijze 

1. De formele beoordelaar bepaalt tenminste vier weken voorafgaand aan het beoordelingsgesprek in 

onderling overleg met het personeelslid datum en tijdstip van het te voeren gesprek. 

2. De beoordeling wordt in concept opgemaakt door de formele beoordelaar. Daartoe ontvangt hij/zij 

tenminste twee weken voor het beoordelingsgesprek de bijdrage van het personeelslid t.a.v. de 

aspecten die onder A, B  van het format beoordelingsformulier staan vermeld.  

3. Bij onderdeel E, zienswijze formele beoordelaar kunnen de volgende kwalificaties als eindoordeel 

van toepassing zijn: onvoldoende, matig, voldoende, positief, zeer positief. 

4. De formele beoordelaar verwerkt zijn input - onder C, D van het formulier - en die van de 

beoordeelde tot één conceptdocument dat het personeelslid uiterlijk een week voor het gesprek 

ontvangt. 

5. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van het ingevulde concept van het beoordelingsformat. Het 

format wordt door de formele beoordelaar naar aanleiding van het gesprek in definitieve vorm 

opgemaakt. 

6. Het document wordt door het personeelslid voor gezien/voor akkoord ondertekend en door de 

formele beoordelaar ondertekend. 

7. Het personeelslid ontvangt een kopie van het ondertekende formulier. 

8. Het ondertekende beoordelingsformulier wordt bewaard in het personeelsdossier. 

 

Artikel 6 Resultaat van de beoordeling 

1. De beoordeling kan arbeidsvoorwaardelijke en/of rechtspositionele gevolgen hebben. 

2. Voorbeeld van een arbeidsvoorwaardelijk gevolg is het toekennen van een  extra periodiek. 

3. Voorbeeld van een rechtspositioneel gevolg is het omzetten van een tijdelijk dienstverband in een 

vast dienstverband, of de beëindiging van een (tijdelijk) dienstverband. 

4. Wanneer de beoordeling daartoe aanleiding biedt worden afspraken gemaakt over de gewenste/ 

noodzakelijke verbetering, waarvan tenminste de te realiseren resultaten, de inzet van middelen en 

het tijdsbestek deel uit maken. 

 

Artikel 7  Bezwarenregeling 

1. Het personeelslid kan binnen tien dagen na dagtekening als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, 

gemotiveerd schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beoordeling bij het bestuur. 

2. De bestuurder, niet zijnde de formeel beoordelaar beslist op het bezwaarschrift. 

3. De door de bestuurder genomen beslissing als bedoeld in het vorige lid, wordt zo spoedig mogelijk - 
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doch uiterlijk binnen twee weken - en met redenen omkleed in afschrift toegezonden aan het 

personeelslid en de formele beoordelaar. 

4. De door de bestuurder genomen beslissing(en) en alle daarop betrekking hebbende stukken 

(waaronder het bezwaarschrift) worden bewaard in het door het bestuur aangelegde personeels-

dossier. 

 

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens 

Met inachtneming van de voorschriften in de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) en 

de daarop gebaseerde op de (school)organisatie van toepassing zijnde regelingen zal de formele 

beoordelaar gegevens met betrekking tot het personeelslid met zorg behandelen. 

 

Artikel 9 Slotbepaling 

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘procedure beoordelingsgesprek personeel Panta Rhei. 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2016 en treedt in de plaats van de regeling die tot deze 

datum van toepassing was. 
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FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL  

        

Naam   

Functie  

Functieschaal  

Gespreksdatum  

Gesprekspartners  

 

 

AANDACHTSPUNTEN/AFSPRAKEN VORIG GESPREK 

 
 
 

 

1 BEKWAAMHEIDSEIS Flexibiliteit 

De werknemer is in staat om zich aan te passen in het belang van de school. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

1.1 Pakt nieuwe taken op en speelt in op nieuwe situaties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

1.2 Is in staat de manier van werken bij te stellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

1.3 Past de eigen planning / agenda aan in het belang van de organisatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

2 BEKWAAMHEIDSEIS Voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden 

De werknemer is voldoende voorbereid om de werkzaamheden adequaat uit te voeren. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

2.1 Houdt zich aan regels en procedures.     

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

2.2. Vraagt instructie als de opdracht onduidelijk is.     

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

2.3 Spant zich in om het gezamenlijk doel te bereiken.     

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

Waardering 

1  Niet zichtbaar 

2 Nauwelijks zichtbaar 

3 Voldoende zichtbaar 

4 Goed zichtbaar 
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3 BEKWAAMHEIDSEIS Servicegericht handelen  

De werknemer is in staat om service gericht te handelen. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

3.1. Houdt rekening met de belangen van de organisatie.  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

3.2. Voert werkzaamheden uit volgens afspraak  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

3.3    Is bereid eigen planning aan te passen op de wensen van anderen  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

 

4 BEKWAAMHEIDSEIS Professioneel handelen 

De werknemer stelt zich professioneel op. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

 

4.1  Aanvaardt sturing en leiding vanuit de direct leidinggevende.  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

4.2  Stelt zich proactief op.   

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

4.3  Communiceert duidelijk.  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

 

5 BEKWAAMHEIDSEIS Persoonlijke ontwikkeling 

De werknemer neemt de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

5.1  Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en handelt hiernaar.  

 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

5.2  Is in staat om kritisch te kijken naar het eigen handelen.  
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Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

5.3  Geeft en ontvangt feedback.  
 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

 

6 BEKWAAMHEIDSEIS COMPETENT IN SCHOOLSPECIFIEKE EISEN 

De werknemer is in staat om de voldoen aan de volgende schoolspecifieke eisen. 

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de werknemer het volgende doen: 

6.1  

 

    

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

6.2  

 

    

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

6.3  
 
 

   

Beoordeling leidinggevende 1 2 3 4 

EINDOORDEEL LEIDINGGEVENDE 1 2 3 4 

Afspraken en verwachtingen: 

 

 

 

BEOORDELING (waardering)  

Toelichting 

 

 

 

 

ZIENSWIJZE PERSONEELSLID: 

 

 

 

 

Datum  Datum 

Voor akkoord leidinggevende: 

 

 

 

Voor akkoord personeelslid: 
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KIJKWIJZER STARTBEKWAAM 

Datum observatie    

Naam leraar    

Naam observator    

STARTBEKWAAM De leraar …. Oordeel 

per item  

Indicatoren  

Veilig en stimulerend 

leerklimaat 

toont in gedrag en 

taalgebruik respect voor 

leerlingen 

o/v/g 1. laat leerlingen uitspreken 

2. luistert naar wat leerlingen te zeggen hebben 

3. honoreert de inbreng van leerlingen 

 zorgt voor een ontspannen 

sfeer 

o/v/g 1. spreekt leerlingen op een positieve manier 
aan 

2. accepteert dat leerlingen fouten maken  

3. straalt warmte en empathie uit naar alle 
leerlingen in de klas 

 ondersteunt het 

zelfvertrouwen van 

leerlingen 

o/v/g 1. koppelt vragen en opmerkingen van 
leerlingen op een positieve manier terug  

2. maakt duidelijk bijdragen van leerlingen 
waardevol te vinden 

3. geeft leerlingen complimenten over hun werk 

 zorgt voor wederzijds 

respect 

o/v/g 1. stimuleert leerlingen naar elkaar te luisteren 

2. treedt op wanneer er om leerlingen wordt 
gelachen 

3. bevordert dat leerlingen interesse tonen in 
elkaar 

Duidelijke en 

activerende instructie  

geeft duidelijke uitleg van 

de leerstof  

o/v/g 1. activeert de voorkennis van de leerlingen 
2. legt uit in opeenvolgende stappen 
3. stelt vragen die door leerlingen worden 
begrepen 
4. vat van tijd tot tijd de leerstof samen  
5. zorgt voor aanschouwelijke en 
ondersteunende middelen; verwijst b.v. naar de 
omgeving 

 geeft feedback aan de 

leerlingen 

o/v/g 1. maakt helder of een antwoord goed is of niet 

2. maakt helder waarom een antwoord goed is 
of niet 

3. geeft feedback op de wijze waarop leerlingen 
tot hun antwoord komen  

4. geeft feedback op het sociaal functioneren bij 
de uitgevoerde taak  
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Efficiënte 

lesorganisatie 

zorgt voor een ordelijk 

verloop van de les  

o/v/g 1. het in- en uitgaan van de klas verloopt 
ordelijk 
2. treedt tijdig op passend bij ordeverstoringen 
3. waakt over de afgesproken omgangsvormen 
en regels 

4. zorgt dat leerlingen weten wat ze moeten 
doen als ze hulp nodig hebben bij hun werk en 
wanneer ze hulp kunnen vragen 
5. zorgt dat leerlingen weten wat ze moeten 
doen als ze hun werk klaar hebben 
 

 gaat tijdens de verwerking 
na of leerlingen de 
opdrachten op een juiste 
manier uitvoeren  

o/v/g controleert of leerlingen begrepen hebben wat 
ze moeten doen 

zorgt voor een doelmatig 

klassenmanagement  

o/v/g 1. maakt duidelijk welke materialen kunnen 
worden gebruikt 
2. de lesmaterialen liggen klaar 
3. de lesmaterialen zijn afgestemd op het niveau 
en de ontwikkeling van de leerlingen 
4. de lesmaterialen zijn ordelijk en toegankelijk 
georganiseerd 

gebruikt de leertijd efficiënt  o/v/g 1. begint de les op tijd 
2. laat geen tijd verloren gaan aan begin, tijdens 
of het eind van de les 
3. laat geen ‘dode’ momenten ontstaan 
4. laat zich niet afleiden door irrelevante zaken 
of gebeurtenissen 
 

Duidelijke en 

activerende instructie  

verduidelijkt aan het begin 

van de les de lesdoelen  

 

o/v/g 

 

1. informeert de leerlingen bij de aanvang van 
de les over de lesdoelen 
2. noteert de lesdoelen op het bord 
3. maakt duidelijk wat het doel van de 
opdrachten is en wat de leerlingen ervan zullen 
leren 

betrekt alle leerlingen bij de 

les 

o/v/g 1. geeft opdrachten die leerlingen aanzetten tot 
actieve deelname 
2. stelt vragen die aanzetten tot nadenken 
3. zorgt ervoor dat leerlingen goed luisteren 
en/of doorwerken 
4. wacht na een vraag voldoende lang om 
leerlingen te laten nadenken 
5. geeft ook leerlingen de beurt die niet hun 
hand opsteken 
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bevordert dat leerlingen hun 

best doen  

o/v/g 1. prijst leerlingen die hun best doen 
2. maakt duidelijk dat alle leerlingen hun best 
moeten doen 
3. uit positieve verwachtingen over wat 
leerlingen gaan doen  

 geeft goed gestructureerd 

les  

o/v/g 1. de les is duidelijk opgebouwd in onderdelen 
met duidelijke overgangen  
2. de les bevat een logische opbouw van 
eenvoudig naar complex 
3. de opdrachten hangen samen met wat tijdens 
de instructie is aangeboden 

4. de les heeft een goede afwisseling van 
instructie, begeleid oefenen, verwerking en 
dergelijke  

gaat na of de lesdoelen 

werden bereikt  

o/v/g 1. laat de leerlingen vertellen wat ze geleerd 
hebben 
2. vat mondeling samen wat kinderen hebben 
geleerd 
3. gaat na wat de prestaties van leerlingen zijn 

Aanleren leer- en 

denk strategieën 

 

stelt vragen die leerlingen 

tot denken aanzetten 

o/v/g 1. stelt vragen die leerlingen aan het denken 
zetten en feedback uitlokken 
2. wacht lang genoeg om alle leerlingen een 
kans te geven een antwoord te geven op vragen  

 

Samenvatting: 
 
 
 

Beoordeling en handtekening (indien relevant) 1 2 3 4 

Naam en handtekening observator: 

 

Naam en handtekening leraar: 
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KIJKWIJZER BASISBEKWAAM 

Datum observatie    

Naam leraar    

Naam observator    

 

BASISBEKWAAM 

De leraar ….1 Oordeel 

per item2 

Indicatoren  

 

0=niet 
gezien 
1= in 
negatieve 
zin gezien 
2= in 
positieve 
zin gezien 

Duidelijke en 

activerende 

instructie 

gaat tijdens de 

instructie na of 

leerlingen de leerstof 

hebben begrepen 

o/v/g controleert regelmatig of leerlingen begrijpen 

waar de les over gaat 

0  1  2 

geeft duidelijke uitleg 

van het gebruik van 

didactische 

hulpmiddelen en 

opdrachten  

o/v/g 1. zorgt dat elke leerling weet wat hij/zij moet 
doen 

0  1  2 

2. zegt welke materialen en hulpmiddelen 
gebruikt kunnen worden 

0  1  2 

3. geeft aan hoe de materialen en 
hulpmiddelen gebruikt moeten worden 

0  1  2 

hanteert 

werkvormen die 

leerlingen activeren 

o/v/g 1. maakt gebruik van gespreks- en 
discussievormen 

0  1  2 

2. zorgt voor geleide (in)oefening  0  1  2 

3. laat leerlingen in groepen/hoeken werken 0  1  2 

4. maakt gebruik van ICT/digibord 0  1  2 

stimuleert het 

zelfvertrouwen van 

zwakke leerlingen 

o/v/g 1. geeft op een positieve wijze feedback op 
vragen van zwakke leerlingen 

0  1  2 

2. uit bij zwakke leerlingen positieve 
verwachtingen over wat ze gaan doen 

0  1  2 

3. geeft zwakke leerlingen complimenten over 
hun werk 

0  1  2 

4. honoreert de bijdragen van zwakke 
leerlingen  

0  1  2 

zorgt voor 

interactieve 

instructie 

o/v/g 1. is niet alleen zelf aan het woord maar 
stimuleert interactie met en tussen leerlingen  

0  1  2 

2. de interactie tussen leerlingen verloopt 
gestructureerd en doelmatig 

0  1  2 

4. zorgt voor werkvormen waarbij interactie 
tussen leerlingen leidt tot reflectie 

0  1  2 

                                                           
1 Naast het gedrag dat beschreven staat onder ‘startbekwaam’ 
2 Het item is voldoende als aan het merendeel van de waargenomen indicatoren in positieve zin wordt voldaan  
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Aanleren leer- en 

denk strategieën 

stimuleert leerlingen 

over oplossingen na 

te denken 

o/v/g 1. leert leerlingen oplossings- en 
onderzoeksstrategieën aan  

0  1  2 

2. leert leerlingen het gebruik van 
ordeningsmiddelen aan 

0  1  2 

3. geeft leerlingen aanwijzingen voor het 
oplossen van problemen  

0  1  2 

4. biedt leerlingen checklists voor het oplossen 
van problemen 

0  1  2 

5. demonstreert denk strategieën door het 
mondeling of hardop denken  

0  1  2 

laat leerlingen 

hardop denken 

o/v/g 1. geeft leerlingen de gelegenheid hardop 
oplossingen te bedenken 

0  1  2 

2. vraagt leerlingen oplossingen te verbaliseren 0  1  2 

leert leerlingen hoe 

ze complexe 

problemen kunnen 

vereenvoudigen 

o/v/g 1. leert leerlingen hoe complexe problemen 
terug te brengen naar eenvoudige problemen 

0  1  2 

2. leert leerlingen complexe problemen te 
ordenen  

0  1  2 

stimuleert het 

gebruik van controle 

activiteiten 

o/v/g 1. schenkt aandacht aan voorspellend lezen 0  1  2 

2. stimuleert het gebruik van alternatieve 
oplossingen en strategieën  

0  1  2 

leert leerlingen 

oplossingen te 

checken 

o/v/g 1. leert leerlingen uitkomsten te voorspellen 0  1  2 

2. leert leerlingen de uitkomsten te relateren 
aan de praktische context 

0  1  2 

bevordert het 

toepassen van het 

geleerde 

o/v/g 1.plaats de leerstof in een betekenisvolle 
context 

0  1  2 

2. vraagt leerlingen waarvoor het geleerde 
(ook) gebruikt kan worden  

0  1  2 

3. bevordert het bewust toepassen van het 
geleerde in andere (verschillende) leergebieden  

0  1  2 

moedigt kritisch 

denken van 

leerlingen aan 

o/v/g 1. vraagt leerlingen redenen te geven voor het 
optreden van gebeurtenissen 

0  1  2 

2. vraagt leerlingen naar hun mening 0  1  2 

3. vraagt leerlingen na te denken over gegeven 
oplossingen of antwoorden  

0  1  2 

 

Samenvatting: 
 
 
 

Beoordeling en handtekening (indien relevant) 1 2 3 4 

Naam en handtekening observator: 

 

Naam en handtekening leraar: 
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KIJKWIJZER VAKBEKWAAM 

Datum observatie    

Naam leraar    

Naam observator    

 

Vakbekwaam 
De leraar ….3 Oordeel 

per item 

Indicatoren  

 

Observatie 
0=niet 
gezien 
1= in 
negatieve 
zin gezien 
2= in 
positieve 
zin gezien 

 biedt zwakke leerlingen 

extra leer- en 

instructietijd 

o/v/g 1. geeft zwakke leerlingen extra leertijd 0  1  2 

2. geeft zwakke leerlingen extra 
instructie(tijd) 

0  1  2 

3. geeft zwakke leerlingen extra 
oefeningen 

0  1  2 

 stemt de instructie af op 

relevante verschillen 

tussen leerlingen  

o/v/g 1. zet leerlingen die minder instructie 
nodig hebben (alvast) aan het werk 

0  1  2 

2. past het gelaagde instructiemodel niet 
allen toe naar de vorm maar ook naar de 
inhoud en/of het proces (wijze waarop) 

0  1  2 

3. doet indien nodig een stap terug in het 
leerproces en/of de leerlijn en gebruikt 
ondersteunende leermiddelen 

0  1  2 

4. geeft aanvullende instructie aan 
groepjes of individuele leerlingen 

0  1  2 

5. richt zich niet alleen op de middenmoot 0  1  2 

6. de instructie sluit aan op kennis hoe de 
leerling leert  

0  1  2 

 stemt de verwerking van 

de leerstof af op 

relevantie verschillen 

tussen leerlingen 

o/v/g 1. maakt tussen leerlingen verschil in de 
omvang van opdrachten 

0  1  2 

2. laat sommige leerlingen gebruik maken 
van hulpmaterialen 

0  1  2 

3. geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd 
voor de opdracht 

0  1  2 

4. de verwerkingsopdracht sluit aan op 
kennis hoe de leerling leert  

0  1  2 

 vraagt leerlingen na te 

denken over strategieën 

bij de aanpak  

o/v/g 1. laat leerlingen verschillende 
oplossingsstrategieën met elkaar 
vergelijken   

0  1  2 

2. leert leerlingen inzicht te krijgen in het 
eigen leerproces t.o.v. dat van anderen  

0  1  2 

3. brengt structuur aan in de verschillende 
oplossingsstrategieën  

0  1  2 

                                                           
3 Naast het gedrag dat beschreven staat onder ‘basisbekwaam’ en ‘startbekwaam’ 
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4. laat leerlingen de handigste 

oplossingsstrategie bepalen  

0  1  2 

5. evalueert de bruikbaarheid van 

oplossingsstrategieën 

0  1  2 

 

Samenvatting: 
 
 
 

Beoordeling en handtekening (indien relevant) 1 2 3 4 

Naam en handtekening observator: 

 

Naam en handtekening leraar: 
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Algemene Kijkwijzer klassenbezoek (vakbekwaam) 
 
 

Naam observator:  Graag een ‘normale’ les geven, waarbij in 
ieder geval een instructie (volgens model 
directe instructie) wordt gegeven en er een 
moment van zelfstandig werken is. Graag 
vooraf de klassenmap en zorgmap 
klaarleggen ter inzage. 

Naam leraar  

Datum:  

Groep/vakgebied:   

Aantal leerlingen:  

Doel bezoek: Collegiaal Ontwikkeling Beoordeling 

 

A. Voorbereiding 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
A.1 De leraar volgt, analyseert en legt systematisch de 
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen vast 

   

A.2 De leraar gebruikt dag- of weekplanning 
 

   

A.3 De leraar gebruikt up-to-date groeps- en/of 
handelingsplannen (cognitief en pedagogisch) 

   

A.4 De leraar richt zich op de streefdoelen (Cito-
resultaten) van de groep 

   

 

B. Inleiding 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
B.1 De leraar bespreekt duidelijk het doel van de les en 
maakt dit zichtbaar  

   

B.2 De leraar activeert voorkennis/brengt het aan 
 

   

B.3 De leraar benoemt de lesopbouw (inhoud/tijd/wat 
verwacht wordt van de leerlingen) 

   

 

C. Instructie 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
C.1 De leraar stemt de instructie af op verschillen in de 
ontwikkeling van leerlingen  
(verlengd/verkort/individueel) 

   

C.2 De leraar legt duidelijk uit. 
 

   

C.3 De leraar maakt het leren betekenisvol voor de 
leerlingen 

   

C.4 De leraar versterkt de betrokkenheid van alle 
leerlingen (interactie) tijdens de instructie 

   

C.5 De leraar is model voor de leerlingen, waarbij 
denkstappen hardop worden gemaakt (modeling) en 
aangeleerd 

   

C.6 Na de instructie vindt (begeleide) inoefening plaats 
 

   

 

D. Verwerking 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
D.1 De leraar stemt de verwerking af op verschillen in de 
ontwikkeling van leerlingen 
(inhoud/werkvorm/opdracht/materiaal) 

   

D.2 De leraar hanteert activerende werkvormen    
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D.3 De leraar geeft tussentijds adequate feedback aan de 
leerlingen (tijdens service/hulprondes) 

   

D.4 De leraar stimuleert de leerlingen hun denkstappen te 
verwoorden/onderbouwen 

   

D.5 De leraar evalueert de les met de leerlingen (lesdoel 
bereikt, proces)  

   

 

E. Organisatie en klassenmanagement 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
E.1 De leraar stemt de tijd af op verschillen in de 
ontwikkeling van leerlingen  

   

E.2 De leraar benut de onderwijstijd     

E.3 De leraar werkt conform wat in de groeps- en 
handelingsplannen is beschreven 

   

E.4 De leraar zorgt dat de leerlingen taakgericht en 
betrokken werken 

   

E.5 De leraar hanteert heldere regels en afspraken 
(voorspelbaar/consequent/volgbaar)  

   

E.6 De leraar heeft overzicht en overwicht, herkent 
signalen en reageert alert  

   

E.7 De leeromgeving (klaslokaal) is gestructureerd en 
stimuleert het leren 

   

E.8 De leraar kan een instructie aan een deel  van de groep 
geven, omdat andere leerlingen (volgens regels) 
zelfstandig werken 

   

E.9 De leraar en de leerlingen gebruiken moderne 
leermiddelen en digibord in de lessen 

   

E.10 De aanwezige computers worden gebruikt ter 
versterking van het onderwijsleerproces 

   

E.11 De leraar bereidt een groepsoverdracht voor op basis 
van een up to date groepsplan en -overzicht, voert dit uit 
en bespreekt de aanpak op leerling en groepsniveau. Plant 
in het nieuwe schooljaar een vervolggesprek en voert dit 
uit. 

   

E.12 In voorkomende situaties (voor een of enkele 
leerlingen) bespreekt de leraar de eerste 
blokvoorbereiding voor het nieuwe schooljaar met de 
vorige leraar.   

   

 

F. Pedagogisch klimaat 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
F.1 Er heerst een positieve groeps-/werksfeer    

F.2 De leraar stemt de pedagogische aanpak af op 
verschillen tussen leerlingen  

   

F.3 De leraar is zelf rolmodel voor respectvolle omgang met 
elkaar en de omgeving 

   

F.4 De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen en heeft een 
positieve, motiverende houding  

   

F.5 De leraar maakt persoonlijk contact met en is 
betrokken op de leerlingen 

   

F.6 De leraar geeft leerlingen leiding, laat ook 
verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng  

   

F.7 De leraar schept een goed klimaat voor samenwerking 
met en tussen de leerlingen  

   

F.8 De leraar gaat adequaat om met ongewenst gedrag    

F.9 De leraar gaat adequaat om met  gewenst gedrag    
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G. Algemene basisvaardigheden 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
G.1. De leraar  beschikt over adequate spreek- en 
taalvaardigheid  

   

G.2. De leraar zet bewust zijn/haar expressiviteit in    

G.3. De leraar is model v.w.b. correcte presentatie     

 
H. Schoolspecifieke punten (optioneel) 

Onderwerp +  - Opmerkingen 
H.1. De leraar bereidt een groepsoverdracht     

H.2.    

H.3.    

H.4.    

 
 
 

Parels, sterke punten van deze les Puzzels, ontwikkelpunten van deze les 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Samenvatting                                                                   
 
 
 
 
 
 

Beoordeling en handtekening (indien relevant) 1 2 3 4 

Naam en handtekening observator 
 

Naam en handtekening leraar 
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FORMAT 360 GRADEN FEEDBACK DIRECTIES 
 

Ingevuld door tenminste 5 personen (jezelf uitgezonderd): 
O teamlid O MR-lid O collega-directeur O anders, nl…………………………. 
O medewerker bestuurskantoor O zelf 
 

Zet een X in het vak dat jij (degene die onderstaande invult) van toepassing vindt 
 

Competentie + indicatoren Niet 
zichtbaar 

(1) 

Enigszins 
zichtbaar 

(2) 

Voldoende 
zichtbaar  

(3) 

Goed 
zichtbaar 

(4) 

Kan hier 
geen 

oordeel 
over 

geven 

Gericht zijn op het primair proces 

Organiseert een uitdagende en stimulerende 
leeromgeving 

     

Straalt pedagogisch optimisme uit en 
beklemtoont hoge verwachtingen 

     

Bewaakt de mate waarin het onderwijs 
tegemoet komt aan de verschillen tussen 
leerlingen 

     

Ziet erop toe dat ouders/verzorgers tijdig, 
duidelijk en volledig geïnformeerd worden 
over de ontwikkeling van hun kind 

     

Bewaakt de kwaliteit van het systeem van 
interne leerlingenzorg 

     

Geeft de (on)mogelijkheden van de school 
aan 

     

Stimuleert, begeleidt en beoordeelt de 
kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, 
vakinhoudelijk en organisatorisch handelen 
van leraren, o.a. door middel van 
klassenconsultatie  

     

Verantwoordt behaalde resultaten      

Zelfsturing 

Bewaakt de grondslag van de organisatie      

Handelt moreel verantwoord      

Verantwoordt het professioneel handelen      

Werkt voortdurend aan de eigen 
ontwikkeling 

     

Evalueert effect(en) van eigen handelen      

Herkent en analyseert dilemma’s en neemt 
daarin stelling 

     

Organisatieontwikkeling 

Stimuleert de ontwikkeling van personeel en 
organisatie 

     

Stimuleert een professionele dialoog op 
basis van beelden, verwachtingen en 
ervaringen 

     

Maakt keuzes en neemt besluiten      

Geeft op basis van visie organisatie-
veranderingen vorm 
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Competentie + indicatoren Niet 
zichtbaar 

(1) 

Enigszins 
zichtbaar 

(2) 

Voldoende 
zichtbaar  

(3) 

Goed 
zichtbaar 

(4) 

Kan hier 
geen 

oordeel 
over 

geven 

Betrekt anderen effectief en actief bij 
besluitvormingsprocessen 

     

Ontwikkelt een gezamenlijk gedragen visie 
op onderwijs, opvoeding en organisatie en 
houdt deze levend 

     

Betrekt alle geledingen actief bij het proces 
van schoolontwikkeling en 
gemeenschapsvorming 

     

Bewaakt de voortgang van processen en 
controleert of gemaakte afspraken worden 
nagekomen 

     

Stelt doelen, prioriteiten, planning en 
werkprocedures (vast). 

     

Ontwikkelt een draagvlak voor organisatie-
doelen 

     

Organisatiebeleid en - beheer 

Organiseert effectief      

Stelt een (meerjaren)planning op en 
bewaakt deze 

     

Budgetteert en beheert taakstellend      

Organiseert een veilige en schone 
school(omgeving) 

     

Koppelt de inzet van middelen aan visie en 
doelen en verantwoordt deze 

     

Organiseert zelfevaluatie op basis van 
kwaliteitsinstrumenten 

     

Realiseert een efficiënte inzet van tijd, 
mensen en middelen 

     

Stelt schooleigen kwaliteitskaders en 
normen op en/of hanteert deze 

     

Ondernemerschap 

Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij 
het werk 

     

Organiseert inspraak en medezeggenschap      

Geeft de samenwerkingsmogelijkheden 
tussen school, gezin, omgeving (mede) vorm 

     

Laat bestaande aannames los en staat open 
voor nieuwe ideeën 

     

Gaat op verantwoorde wijze met risico’s om      

Handelt pro-actief vanuit zijn/haar 
maatschappelijke positie en 
verantwoordelijkheid 

     

Bevordert de positieve beeldvorming van de 
organisatie 
 

     

Onderscheidt kansen en bedreigingen voor 
de organisatie 
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Competentie + indicatoren Niet 
zichtbaar 

(1) 

Enigszins 
zichtbaar 

(2) 

Voldoende 
zichtbaar  

(3) 

Goed 
zichtbaar 

(4) 

Kan hier 
geen 

oordeel 
over 

geven 

Intrapersoonlijk 

Maakt gebruik van diverse bronnen en 
informatiekanalen 

     

Onderscheidt bij (complexe) problemen 
hoofd- en bijzaken 

     

Schat juist in wanneer er (onmiddellijk) actie 
gevraagd wordt 

     

Maakt anderen (mede) verantwoordelijk 
voor de oplossing 

     

Verbindt concepten, opvattingen en 
praktijk-ervaringen met elkaar 

     

Analyseert een probleem vanuit meerdere 
invalshoeken en verkent verschillende 
oplossingsrichtingen  

     

Interpersoonlijk 

Bouwt een positieve open sfeer op en 
bevordert deze 

     

Communiceert en presenteert effectief      

Inspireert, motiveert en relativeert      

Geeft anderen verantwoordelijkheid en 
vertrouwen en deelt leiderschap 

     

Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de 
tijd om te luisteren 

     

Is geïnteresseerd en toont oprechte 
belangstelling voor de ander 

     

Neemt stelling en weet om te gaan met 
kritiek en weerstand 

     

Aansturen 

Schept een klimaat waarin medewerkers 
zich gemotiveerd, gestimuleerd en 
gewaardeerd voelen 

     

Bevordert teamgeest en samenwerkings-
bereidheid 

     

Spreekt (een groep) medewerkers aan op 
hun functioneren en hun 
verantwoordelijkheden 

     

Stelt duidelijke eisen en grenzen      

Bevordert het resultaat gericht werken van 
(een groep) medewerkers 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

37 

 

TOTAALOVERZICHT 360 GRADEN FEEDBACK DIRECTIES 
(In te vullen door leidinggevende) 
Naam directielid  :  
Aantal respondenten  :  
 

      
Competentie + indicatoren 

Eigen 
beeld  

 

Beeld van 
anderen 
(gemiddeld) 

Gericht zijn op het primair proces    
Organiseert een uitdagende en stimulerende leeromgeving. 

  
 

Straalt pedagogisch optimisme uit en beklemtoont hoge verwachtingen.    
Bewaakt de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan de verschillen 
tussen leerlingen.    
Ziet erop toe dat ouders/verzorgers tijdig, duidelijk en volledig 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.    
Bewaakt de kwaliteit van het systeem van interne leerlingenzorg.    
Geeft de (on)mogelijkheden van de school aan.    
Stimuleert, begeleidt en beoordeelt de kwaliteit van het pedagogisch-
didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van leraren, o.a. 
door middel van klassenconsultatie.     
Verantwoordt behaalde resultaten.    

     
Zelfsturing    

Bewaakt de grondslag van de organisatie.    

Handelt moreel verantwoord.    

Verantwoordt het professioneel handelen.    
Werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling.    

Evalueert effect(en) van eigen handelen.    
Herkent en analyseert dilemma’s en neemt daarin stelling.    

     
Organisatieontwikkeling    

Stimuleert de ontwikkeling van personeel en organisatie.    

Stimuleert een professionele dialoog op basis van beelden, verwachtingen 
en ervaringen.    

Maakt keuzes en neemt besluiten.    
Geeft op basis van visie organisatieveranderingen vorm.    
Betrekt anderen effectief en actief bij besluitvormingsprocessen.    

Ontwikkelt een gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, opvoeding en 
organisatie en houdt deze levend.    
Betrekt alle geledingen actief bij het proces van school-ontwikkeling en 
gemeenschapsvorming.    
Bewaakt de voortgang van processen en controleert of gemaakte 
afspraken worden nagekomen.    
Stelt doelen, prioriteiten, planning en werkprocedures (vast).    
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Organisatiebeleid en -beheer    
Organiseert effectief.    
Stelt een (meerjaren)planning op en bewaakt deze.    

Budgetteert en beheert taakstellend    
Organiseert een veilige en schone school(omgeving).    

Koppelt de inzet van middelen aan visie en doelen en verantwoordt deze.    
Organiseert zelfevaluatie op basis van kwaliteitsinstrumenten.    
Realiseert een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen.    
Stelt schooleigen kwaliteitskaders en normen op en/of hanteert deze.    
 
     

Ondernemerschap    
Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij het werk.    
Organiseert inspraak en medezeggenschap.    
Geeft de samenwerkingsmogelijkheden tussen school, gezin en 
gemeenschap (mede) vorm.    

Laat bestaande aannames los en staat open voor nieuwe ideeën.    

Gaat op verantwoorde wijze met risico’s om.     
Handelt pro-actief vanuit zijn/haar maatschappelijke positie en 
verantwoordelijkheid.    
Bevordert de positieve beeldvorming van de organisatie.    
Onderscheidt kansen en bedreigingen voor de organisatie.    
 
     

 Intrapersoonlijk    
Maakt gebruik van diverse bronnen en informatiekanalen.    
Onderscheidt bij (complexe) problemen hoofd- en bijzaken.    
Schat juist in wanneer er (onmiddellijk) actie gevraagd wordt.    
Maakt anderen (mede) verantwoordelijk voor de oplossing.    
Verbindt concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar.    
Analyseert een probleem vanuit meerdere invalshoeken en verkent 
verschillende oplossingsrichtingen.     
 
     

Interpersoonlijk    
Bouwt een positieve open sfeer op en bevordert deze.    
Communiceert en presenteert effectief.    
Inspireert, motiveert en relativeert.    
Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen, deelt leiderschap.    
Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren.    
Is geïnteresseerd en toont oprechte belangstelling voor de ander.    
Neemt stelling en weet om te gaan met kritiek en weerstand.    

     

Aansturen    
Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd 
en gewaardeerd voelen.    
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Bovenstaande grafiek kun je als volgt maken: 

-Kies bij ‘Invoegen’ de afbeelding ‘Grafiek’ 

-Kies ‘Kolom’ of ‘Lijn’ en klik op ‘OK’ 

-Je krijgt nu een excell-pagina die al deels is ingevuld met willekeurige getallen. Vervang ‘Reeks 1’ door ‘Zelf’, “reeks 2”door 

“Anderen’ en maak reeks 3 helemaal leeg. 

-Vul in klom A de competenties in en in de twee kolommen daarnaast de getallen van het totaal van elke competentie. 

-Klik op het kruisje rechts van de excell-pagina en de grafiek staat in het document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Primair proces

Zelfsturing

Organisatie

Beleid en beheer

Ondernemerschap

Intrapersoonlijk

Interpersoonlijk

Aansturen

Anderen Zelf

Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid.    
Spreekt (een groep) medewerkers aan op hun functioneren en hun 
verantwoordelijkheden.    

Stelt duidelijke eisen en grenzen.    
Bevordert het resultaat gericht werken van (een groep) medewerkers.    

    

GEMIDDELD TOTAAL     
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FORMAT COLLEGIALE FEEDBACK LERAREN 

 
Ingevuld door tenminste 3 personen (jezelf uitgezonderd): 
O collega O leidinggevende O zelf   
 
Zet een X in het vak dat jij (degene die onderstaande invult) van toepassing vindt 
 

Competentie + indicatoren 
LA 

Niet 
zichtbaar 

(1) 

Enigszins 
zichtbaar 

(2) 

Voldoende 
zichtbaar  

(3) 

Goed 
zichtbaar 

(4) 

Kan hier 
geen 

oordeel 
over 

geven 

Interpersoonlijk 

Maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij 
contact kunnen maken met hem/haar en zich op hun 
gemak voelen. 

     

Geeft de kinderen leiding maar laat hun ook 
verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen inbreng. 

     

Schept een goed klimaat voor samenwerking met de 
kinderen en tussen de kinderen onderling. 

     

Pedagogisch 
 

Signaleert problemen en belemmeringen in de 
sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van 
leerlingen en stelt, eventueel samen met collega’s, 
een passend plan van aanpak of benadering op. 

     

Vakinhoudelijk en didactisch 
 

Signaleert leerproblemen en –belemmeringen en 
stelt, eventueel samen met collega’s, een passend 
plan van aanpak of benadering op.  

     

Organisatorisch 
 

Hanteert op een consequente manier concrete, 
functionele en door de kinderen gedragen procedures 
en afspraken.  

     

Gebruikt organisatievormen, leermiddelen en 
leermaterialen die leerdoelen en –activiteiten 
ondersteunen. 

     

Houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is 
en gaat adequaat om met tijd. 

     

Samenwerken met collega’s 
 

     

Deelt informatie die voor de voortgang van het werk 
van belang is met collega’s en maakt gebruik van de 
informatie die hij/zij van collega’s krijgt. 
 

     

Levert een constructieve bijdrage aan verschillende 
vormen van overleg en samenwerken op school. 
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Competentie + indicatoren 
LA + aanvullend LB 

Niet 
zichtbaar 

(1) 

Enigszins 
zichtbaar 

(2) 

Voldoende 
zichtbaar  

(3) 

Goed 
zichtbaar 

(4) 

Kan hier 
geen 

oordeel 
over 

geven 

Levert een constructieve bijdrage aan verschillende 
vormen van overleg en samenwerken op school. 

     

Geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie.      

Levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de 
ontwikkeling en verbetering van zijn/haar school  

     

Samenwerken met de omgeving 
 

Geeft op een professionele manier aan ouders en 
andere belanghebbenden informatie over de 
kinderen. 

     

Verantwoordt professionele opvattingen en werk-
wijze over een kind aan ouders en andere 
belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg met 
hen zonodig zijn/haar werk met dat kind aan. 

     

Reflectie en ontwikkeling 
 

Stemt de ontwikkeling van zijn/haar bekwaamheid op 
het beleid van de school. 

     

Maakt bij de ontwikkeling van zijn/haar bekwaamheid 
gebruik van informatie van kinderen en collega’s en 
ook van collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld 
intervisie en supervisie. 

     

Aanvullend leraar LB 
 

     

Is in staat om collega’s te ondersteunen en te 
begeleiden bij scholing en ontwikkeling, onderwijs en 
leerlingbegeleiding en bij het opstellen en bijstellen 
van (complexe) handelingsplannen. 

     

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en 
vernieuwing van onderwijsprocessen in de school, 
signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing 
van het onderwijs. 

     

Formuleert met collega’s doelen voor de school op 
het eigen specialisme, ontwikkelt daar plannen voor, 
draagt zorg voor de implementatie ervan en legt 
hierover rekenschap af. 

     

Treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen 
specialisme en begeleidt en/of adviseert collega’s. 

     

Is in staat een netwerk van instanties en/of 
specialisten op het eigen specialisme te onderhouden 
en de kennis te delen met collega’s ten behoeve van 
de onderwijsontwikkeling.  
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TOTAALOVERZICHT COLLEGIALE FEEDBACK LERAAR L10/L11 
(in te vullen door de leidinggevende) 
 
Naam leraar  :  
 
Aantal respondenten :  
 

      
Competentie + indicatoren 

Eigen 
beeld  

 

Beeld van 
anderen 
(gemiddeld) 

Interpersoonlijk competent    
Maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen 
maken met hem/haar en zich op hun gemak voelen 

  

 
Geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid en geeft 
hun een eigen inbreng    
Schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de 
kinderen onderling.    

     
Pedagogisch competent    
Signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en 
morele ontwikkeling van leerlingen en stelt, eventueel samen met 
collega’s, een passend plan van aanpak of benadering op.    

     
Vakinhoudelijk en didactisch competent    
Signaleert leerproblemen en –belemmeringen en stelt, eventueel samen 
met collega’s, een passend plan van aanpak of benadering op.    

     

Organisatorisch competent    
Hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door de 
kinderen gedragen procedures en afspraken.    
Gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die 
leerdoelen en –activiteiten ondersteunen.    
Houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om 
met tijd.    

     

Samenwerken met collega’s    
Deelt informatie die voor de voortgang van het werk van belang is met 

collega’s en maakt gebruik van de informatie die hij/zij van collega’s krijgt. 

   
Levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en 
samenwerken op school.    
Geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie. 

   
Levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de ontwikkeling en 
verbetering van zijn/haar school    
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Zelf Anderen

Samenwerken met de omgeving    
Geeft op een professionele manier aan ouders en andere 
belanghebbenden informatie over de kinderen    
Verantwoordt professionele opvattingen en werkwijze over een kind aan 

ouders en andere belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg met 

hen zo nodig zijn/haar werk met dat kind aan. 

   

     

Reflectie en ontwikkeling    
Stemt de ontwikkeling van zijn/haar bekwaamheid op het beleid van de 
school.    
Maakt bij de ontwikkeling van zijn/haar bekwaamheid gebruik van 
informatie van kinderen en collega’s en ook van collegiale hulp in de vorm 
van bijvoorbeeld intervisie en supervisie.    

     

Aanvullend LB    
Is in staat om collega’s te ondersteunen en te begeleiden bij scholing en 
ontwikkeling, onderwijs en leerlingbegeleiding en bij het opstellen en 
bijstellen van (complexe) handelingsplannen.    
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van 
onderwijsprocessen in de school, signaleert en analyseert behoeften tot 
vernieuwing van het onderwijs.    
Formuleert met collega’s doelen voor de schoolop het eigen specialisme, 
ontwikkelt daar plannen voor, draagt zorg voor de implementatie ervan en 
legt hierover rekenschap af.    
Treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt 
en/of adviseert collega’s.    
Is in staat een netwerk van instanties en/of specialisten op het eigen 
specialisme te onderhouden en de kennis te delen met collega’s ten 
behoeve van de onderwijsontwikkeling.    

    

GEMIDDELD TOTAAL     
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FEEDBACK OP EIGEN FUNCTIONEREN M.B.V. DE HERMENEUTIEK 

Een sterke onderwijsprofessional investeert in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en is zich bewust 
van het effect dat dit heeft op het onderwijs aan de leerlingen. Regelmatig feedback op het eigen 
functioneren vragen is daarbij een vanzelfsprekende stap. 
 
Hoe de hermeneutiek je daarbij kan helpen 
De hermeneutiek is een ‘onderzoeksmethode’ die jou als professional kan helpen bij het verzamelen van 
diepgaande informatie over jouw eigen functioneren en hoe je daarin verder kunt groeien. 
 
Gebruik maken van hermeneutische cirkels 
 
Stap 1 
Formuleer vragen, waarmee jij verwacht goed zicht op jouw functioneren te krijgen en op dat wat nodig 
is om je daarin verder te professionaliseren. 
 
Ben jij als leraar (op weg naar) basisbekwaam, dan geven jouw vragen minimaal inzicht in de mate 
waarin jij erin slaagt om: 

• een veilig en stimulerend leerklimaat in en om de klas te creëren 

• structuur, orde en duidelijkheid in de les te bieden 

• de leerlingen actief mee te laten doen 
 
Ben jij als leraar (op weg naar) vakbekwaam, dan geven jouw vragen naast de bovenstaande vragen ook 
inzicht in de mate waarin jij erin slaat om: 

• de aandacht en begeleiding te bieden die passen bij de behoeften en mogelijkheden van elke 
individuele leerling 

• zoveel mogelijk aan te sluiten bij de relevante verschillen tussen leerlingen 
 
Stap 2 
Organiseer een gesprek/interview met twee (of meer) groepjes betrokkenen bij jouw werk. Zo’n groepje 
(van 3 tot 6 personen) noemen we een cirkel.  
 
Stap 3 
Tijdens het gesprek wordt op (inter)actieve wijze ingegaan op achterliggende motivaties en meningen 
van de betrokkenen rondom de door jou opgestelde vragen. 
 
De eerste cirkel waarmee je in gesprek gaat voorziet jou van brede en rijke informatie, waarmee je inzicht 
krijgen in jouw huidige functioneren en dat wat je daaraan kunt verbeteren. 
 
De cirkels erna helpen jou bij het verifiëren, aanvullen en corrigeren van de opgedane inzichten. 
 
Stap 4 
De hermeneutiek is geen voorgeschreven onderzoeksmethode en biedt ook geen voorgeschreven 
manier van analyseren en vastleggen, waardoor dit op eigen wijze door de professional kan worden 
georganiseerd. 
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Achtergrond van reflectie: het competentieprofiel ‘leraar’ 
 

Landelijk worden zeven competenties (combinatie van kennis, vaardigheden, gedrag) onderscheiden 
die voor de leraar van toepassing zijn: 
  

Interpersoonlijk competent 
Een leraar die interpersoonlijk competent is, gaat op een prettige manier met de leerlingen in de klas om en zorgt 
ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst. Als leraar in het basisonderwijs werk je aan: 

- het leiden en begeleiden van leerlingen               -      het sturen en volgen van leerlingen 

- confronteren en verzoenen                                     -      conflicten oplossen 
 

Pedagogisch competent 
Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Als leraar 
zorg je er dus voor dat de leerlingen: 

- weten dat ze erbij horen en welkom zijn               -     weten dat ze gewaardeerd worden 

- op een respectvolle manier met elkaar omgaan 

- uitgedaagd worden verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 

- initiatieven kunnen nemen en naar vermogen zelfstandig kunnen werken 
 

Vak- en didactisch competent 
Een leraar die didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn klas en zijn lessen. Dat wil 
zeggen dat je: 

- je lessen (leerinhouden) afstemt op de leerlingen en rekening houdt met individuele verschillen  

- de leerlingen motiveert voor hun leertaken, hen uitdaagt om er het beste van te maken en hen helpt om 
de leertaken met succes af te ronden 

- de leerlingen leert leren, ook van en met elkaar, om daarmee o.a. hun zelfstandigheid te bevorderen 
 

Organisatorisch competent 
Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in zijn klas 
en zijn lessen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de leerlingen 

- weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief 

- weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen 
 

Samenwerken met collega's 
Een leraar die competent is met betrekking tot het samenwerken met collega´s, levert zijn bijdrage aan een goed 
pedagogisch en didactisch klimaat op school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede 
schoolorganisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als leraar: 

- goed met collega´s communiceert en samenwerkt 

- een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg 
 

Samenwerken met de omgeving 
Een leraar die competent is met betrekking tot het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de 
leerlingen een bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat je als leraar: 

- goede contacten onderhoudt met de ouders van de leerlingen 

- goede contacten onderhoudt met anderen/instellingen die ook te maken hebben met de leerlingen 
 

Reflectie en professionele ontwikkeling 
Een leraar die competent is met betrekking tot reflectie en ontwikkeling, denkt voortdurend na over zijn 
beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als leraar: 

- goed weet wat belangrijk is binnen het leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige 
opvattingen uitgegaan dient te worden. 

- een goed beeld hebt van eigen competenties, je sterke en zwakke kanten 

- je op een planmatige manier verder ontwikkelt  
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VOORBEELD UITKOMST PROFILE DYNAMICS 

 

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden hebben 
we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun 
werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.  
 
Profile Dynamics® is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar 
ook van teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun 
werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en 
de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen 
in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten 
en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen.  
 
Profile Dynamics® biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die 
grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid 
om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken 
beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een hoger plan te 
brengen. Er zijn vele toepassingen mogelijk.  
 

De analyse vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare 
W. Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van 
mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens 
en wordt gemeten met een speciaal daarvoor ontwikkelde analyse.  
De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag worden aangegeven met elk 
een eigen kleur. In de praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk constant in de 
tijd, alhoewel het voorkomt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot verschuivingen leidt.  
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Het hier getoonde profiel hoort bij iemand die houdt van omgang met andere mensen en een goede onderlinge 

werksfeer (groen), maar ook oog heeft voor orde, structuur en regelmaat (blauw). Een betrouwbare en 

nauwgezette teamspeler. De weerstand laat zien dat deze persoon moeite heeft met conflicten (rood) en zich kan 

verzetten tegen nieuwe initatieven en verandering (geel). 

 

De energiebalans laat zien welk van de waardesystemen in het profiel per saldo de meeste energie opleveren (hier 

blauwe structuur en regelmaat en groene sociale cohesie) als wel energie kosten (hier rode conflicten en te sterke 

druk op resultaat en prestatie van oranje). 
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VOORBEELD VRAGENLIJST WERKENERGIEANALYSE 
 
 
Met de Werkenergieanalyse® kunnen energie- en stressbronnen binnen een organisatie in kaart 
gebracht worden. De Werkenergieanalyse® is toe te passen op organisatie- en functieniveau. 
Het loopbaan coaching instrument Werkenergieanalyse® bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. Een online vragenlijst. Het personeelslid vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk 
onderzoek. 
2. Een persoonlijke rapportage. Het personeelslid ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse 
scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid. 
3. Een persoonlijk gesprek. In het coachgesprek worden de resultaten besproken en wordt duidelijk 
welke vervolgstappen ondernomen moeten worden op de afgesproken doelgebieden. 

 
Inzicht in de energie- en stressbronnen: 
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