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Betreft:
Anoniem

Gegenereerd via Keiwijzer® ingewonnen feedback,
in de periode:

8 april 2013 tot en met

15 april 2013
Op basis van de feedback van:

    1 Direct Leidinggevende 
    4 Collega's 
    6 Leerlingen 
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Inleiding op de taakgebiedenInleiding op de taakgebieden

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkelingsbehoefte weer voor de 6 taakgebieden die beschreven staan in het functieprofiel voor
de docent LD bij de de VOvA . Daarvoor zijn gedragsindicatoren geselecteerd uit het domein "Bekwaamheid", zodat er een
verbinding kan worden gemaakt met scholing.

De taakgebieden zijn::
Verzorgen Onderwijs
Begeleiden Leerlingen
Ontwikkeling en Vernieuwing
Beoordelen Leerlingen
Begeleiden van de Studieloopbaan
Professionalisering

De grafiek symboliseert de deelnemer in het midden als de ontvanger van feedback van zijn hele omgeving, die hem (of haar)
omringt.

In het midden staan de scores van de deelnemer zelf. Hier ziet u in hoeverre de deelnemer zelf een ontwikkelingsbehoefte
ervaart. Naarmate de scores hoger zijn, is de kleur donkerder groen (5). Bij lage scores “verkleurt” de grafiek van geel naar oranje
of rood (1). Bij een (donker)groene kleur ervaart de deelnemer zelf weinig of geen ontwikkelingsbehoefte. Bij een gele, oranje of
rode kleur geeft de deelnemer aan hier een ontwikkelingsbehoefte te ervaren.

In de ring om scores van de deelnemer zelf ziet u de vergelijking met de gemiddelde scores die deelnemers aan Keiwijzer zichzelf
geven. Als die hoger zijn dan de scores van deze deelnemer, dan is de kleur rood, als die scores lager zijn, dan is de kleur groen.
Een rode kleur in deze ring laat zien, dat de deelnemer een groter dan gemiddelde behoefte aan ontwikkeling van zijn of haar
vaardigheden ervaart.

De volgende ring is de “R” score (R staat voor alle referenten). Ook hier verloopt de kleur van rood (1) naar groen (5). Een gele,
oranje of rode kleur laat zien, dat de omgeving een ontwikkelingsbehoefte signaleert. De buitenste ring kleurt rood, als deze
deelnemer lager scoort dan gemiddeld en groen als deze deelnemer hoger scoort dan gemiddeld. Als de score gelijk is aan het
gemiddelde, dan blijft het vak wit. Een rode kleur in de buitenste ring geeft aan, dat de scores van de deelnemer beneden het
gemiddelde voor de beroepsgroep ligt. De deelnemer kan (samen met de coach) door een nadere analyse eventuele
groeimogelijkheden identificeren.
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Overzicht gedragsindicatoren per TaakgebiedOverzicht gedragsindicatoren per Taakgebied

1. Begeleiden van Leerlingen1. Begeleiden van Leerlingen
Hij geeft zijn interne klanten de ruimte voor eigen inbreng.
Hij laat merken naar interne klant(en) te luisteren.
Hij laat aan de interne klanten merken, dat hij hun gedrag waardeert.
Hij brengt een goede sfeer in de groep tot stand.
Zijn leerlingen gedragen zich zoals hij wil dat ze zich gedragen.
In zijn les blijft iedereen aan het werk, zonder tijd te verdoen.
De leerlingen gedragen zich goed in zijn les.

2. Ontwikkeling en Vernieuwing2. Ontwikkeling en Vernieuwing
Hij toont vaardigheid in het leggen van verbanden tussen (bestaande) onderzoeksresultaten en gehanteerde onderwijsconcepten.
Hij vertaalt praktijkwetenschappelijke onderzoeksresultaten in verbeteringsvoorstellen.
Hij toont zich vaardig in het vertalen van lange termijn ontwikkelingen van het onderwijs in concrete voorstellen tot verbetering en
vernieuwing van het pedagogisch klimaat.
Hij toont vaardigheid in het overtuigen van collega’s bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van onderwijs en toetsing
binnen de sectie/school.
Hij toont vaardigheid in het implementeren van vernieuwingen en verbeteringen in het onderwijs.

3. Beoordelen Leerlingen3. Beoordelen Leerlingen
Hij nodigt interne klanten uit om kritisch te kijken naar hun eigen gedrag.
Hij geeft feedback aan de leerlingen, waaruit blijkt wat goed gaat.
Hij geeft de interne klanten feedback waaruit blijkt wat nog beter kan.

4. Begeleiden van de Studieloopbaan4. Begeleiden van de Studieloopbaan
Hij leert interne klanten zelfstandig te werken.
Hij leert interne klanten samenwerken.
Hij maakt aan de leerlingen zijn verwachtingen duidelijk.
Leerlingen werken hard in zijn lessen.
Hij verwoordt zijn werkwijze en professionele opvattingen met betrekking tot interne klant(en) aan de ouders van zijn interne
klanten.
Hij verzamelt relevante informatie over de leerlingen waar hij mee te maken heeft.
Hij praat op een constructieve manier met ouders over hun kind.
Hij verwijst leerlingen met problemen/stoornissen naar de juiste personen.

5. Professionalisering5. Professionalisering
Hij werkt planmatig aan zijn professionele ontwikkeling.
Hij neemt deel aan pedagogische/didactische bijscholing.
Hij neemt deel aan vakgerichte/vakinhoudelijke bijscholing.
Hij past nieuwe vaardigheden toe, die door ontwikkelingen binnen het onderwijs van hem worden gevraagd.

6. Verzorgen Onderwijs6. Verzorgen Onderwijs
Hij wisselt zijn manier van lesgeven af.
Hij legt op een logische manier uit.
Hij stelt leerdoelen, die de leerlingen begrijpen.
Hij legt de leerstof op een andere manier uit als de leerlingen het niet begrijpen
Hij maakt doelmatig gebruik van de beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.
Hij legt uit op een manier, die interne klanten boeit.
Hij laat de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof verwerken.
Hij toont voldoende kennis over het vak, waarin hij lesgeeft.
Hij toont vaardigheid in het in praktijk brengen van zijn vakkennis.
Hij legt de leerstof duidelijk uit.
Hij legt duidelijk uit waarom de lesstof belangrijk is.
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Grafiek taakgebiedenGrafiek taakgebieden
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Opdrachten bij taakgebiedenOpdrachten bij taakgebieden

1.Welke gedragsindicatoren scoren lager dan 3,5 bij de referentgroepen leerlingen of collega's?

 

2.Welke vaardigheid (of vaardigheden) kunt u ontwikkelen om hierin vooruitgang te boeken?

 

3.Wat kunt u doen om deze vaardigheid te leren?

 

4.Op welke manier kan scholing hieraan bijdragen?

 

5.Welke concrete scholingsacties kunt u ondernemen?

 

Deze acties kunt u opnemen in de actielijst bij uw Professioneel Ontwikkelplan (POP).
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