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Legenda en toelichting op de scores
Met Keiwijzer® krijgt u van uw referenten feedback op uw gedrag. U hebt zelf deze vragen ook beantwoord. We gebruiken een
vijfpunts-schaal. De cijfers 1 tot en met 5 geven weer, hoe vaak u het gevraagde gedrag laat zien:

1
2
3
4
5

= Nooit
= Soms
= Regelmatig
= Vaak
= Altijd

Door dit hele feedbackrapport worden een aantal afkortingen en coderingen gebruikt:

Z: Uw eigen scores.
D: De scores van uw direct leidinggevende.
C: De gemiddelde scores van uw collega's.
L: De gemiddelde scores van uw leerlingen.
en
R: De gemiddelde scores van alle referenten, uitgezonderd uw eigen scores.

Bij het overzicht van de gedragsindicatoren worden de volgende coderingen gebruikt:
Δ
geeft een verschil van 3 punten of meer aan in de scores binnen de betreffende referentengroep.
Een rood cijfer bij de Z (zelf) en de D (Direct Leidinggevende geeft een 1 of 2 score aan.
Een groen cijfer bij de Z (zelf) en de D (Direct Leidinggevende geeft een 4 of 5 score aan.

Bij de referentgroepen geeft een rood cijfer aan, dat de betreffende score bij de laagste tien scores van die groep referenten
behoort.
Een groen cijfer geeft aan, dat de betreffende score bij de hoogste tien scores van die groep referenten behoort.
voorbeelden:
2.9 één van de tien laagste scores van die groep referenten.
4.2 één van de tien hoogste scores van die groep referenten.
Een rode lijn geeft de onderkant van het normgebied aan. Een groene lijn geeft de bovenkant van het normgebied aan.
De scores van alle referenten zijn anoniem, met als uitzondering de scores van uw direct leidinggevende. U kunt dus, behalve van
de scores van uw direct leidinggevende, niet nagaan welke referent welk antwoord gegeven heeft.
© B&T Onderwijs 2017
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Competentieoverzicht
Hieronder staat een overzicht van de competenties in dit feedbackrapport. De competenties zijn gerangschikt op domein. Per
competentie ziet u van welke referentgroep(en) feedback gevraagd is. Om feedback te geven is het nodig, dat de referent zicht
heeft op het gedrag, waar die competentie betrekking op heeft.
= WEL feedback ingewonnen
Z
Attitude
Vertrouwen Opbouwen
Zelfvertrouwen
Samenwerken
Zelfbewust
Leerklimaat
Klassenmanagement
Bekwaamheid
Pedagogisch Bekwaam
Onderhouden van Relaties
Ontwikkelingsgericht
Vakmanschap LC
Didactiek
Klassenmanagement
Vakkennis
Toewijding
Leerlingbetrokkenheid
Samenwerkingsgericht
Professionele Opvatting
Leerklimaat
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Overzicht scores per competentie
Deze grafiek vergelijkt uw eigen scores met de scores die u van uw referenten ontving. Het gele vlak geeft uw eigen scores weer.
De scores van de referentgroepen zijn daar als een lijn overheen getekend. Het nummer achter de competentienaam verwijst
naar het paginanummer in bijlage 1.

Het kan zijn, dat de waarnemingen van uw referenten en die van uzelf sterk van elkaar verschillen of juist niet.
Bij de volgende competenties komen uw waarnemingen en de waarnemingen van uw referenten (het meest) overeen:
Zelfbewust
Vakkennis
Leerlingbetrokkenheid
Bij de volgende competenties verschilt uw eigen waarneming van de waarneming van uw referenten (het meest):
Vakmanschap LC
Professionele Opvatting
Samenwerkingsgericht
© B&T Onderwijs 2017

feedbackrapport

LC (2) docent - pagina 5

Opdrachten bij overzicht scores per competentie
Deze opdrachten hebben betrekking op grafiek 'scores per competentie' van de vorige pagina.
1. Wat valt u op in de grafiek, kijkend naar de scores van de verschillende referentgroepen ?

2. Scoort u zichzelf overwegend hoger of lager?

© B&T Onderwijs 2017
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Overzicht gemiddelde scores (R) per competentie t.o.v. de norm
Deze grafiek vergelijkt de scores van uw referenten (R) met de norm. De norm wordt weergegeven door de paarse lijn. De
ondergrens van het normgebied is de rode lijn, De bovengrens is de groene lijn. Scores buiten het normgebied zijn uitzonderlijk en
verdienen bijzondere aandacht. De stippellijnen geven de positie van drie en vijf punten weer. Het nummer achter de
competentienaam verwijst naar het paginanummer in bijlage 1.

De drie laagst (door uw referenten) gescoorde competenties zijn:
Didactiek
Klassenmanagement
Leerklimaat
De drie hoogst (door uw referenten) gescoorde competenties zijn:
Professionele Opvatting
Ontwikkelingsgericht
Samenwerken
© B&T Onderwijs 2017
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Opdrachten gemiddelde scores per competentie
Deze opdrachten hebben betrekking op de grafiek van de vorige pagina.
1. Zijn er competenties waar u boven de norm uitkomt? Zo ja, welke ?

2. Zijn er competenties waar u onder de norm uitkomt? Zo ja, welke ?

© B&T Onderwijs 2017

feedbackrapport

LC (2) docent - pagina 8

Overzicht scores per domein
Alle Keiwijzer® competenties zijn verdeeld over drie domeinen:
1. Attitude
2. Bekwaamheid
3. Toewijding
Het onderscheid is vooral van betekenis voor de richting waarin en de manier waarop u zich kunt ontwikkelen.
1. Attitude
Bij Attitude gaat het vooral om uw professionele houding. De "juiste" houding is een basisvoorwaarde voor succesvol functioneren
en bepaalt veel meer de waardering voor uw functioneren dan uw bekwaamheid. Bij attitude denken we bijvoorbeeld aan de
manier waarop u met anderen omgaat. Ontwikkeling op dit gebied betekent bijna letterlijk "van houding veranderen". Om van
houding te veranderen kunt u gebruik maken van coaching en kijken naar het voorbeeldgedrag van anderen.
2. Bekwaamheid
Bij Bekwaamheid of vaardigheid gaat het om uw deskundigheid en ervaring. U beschikt over een bepaalde mate van
deskundigheid, op basis waarvan u uw beroep kunt uitoefenen. Ontwikkeling van deskundigheid gebeurt vooral door scholing
(bijvoorbeeld cursussen, bijscholing en nascholing) en ervaring (bijvoorbeeld door stages).
3. Toewijding
Toewijding is het uiterlijk waarneembare gevolg van motivatie. De toewijding, die u toont, zegt uw omgeving iets over uw
motivatie. Toewijding is het enthousiasme en de betrokkenheid, waarmee u uw werk doet. Toewijding ontstaat of verdwijnt in de
interactie met de hele werkomgeving. Als u zichzelf lage scores geeft in dit domein, dan kan het zijn, dat u zich niet (meer)
betrokken voelt bij uw werk. Lage scores van anderen wijzen erop, dat uw omgeving uw betrokkenheid niet merkt.
Naast een overzicht van de scores per referentengroep, ziet u in de grafieken 3b de scores van uw referenten (R) vergeleken met
het normgebied (het gekleurde vlak).
© B&T Onderwijs 2017
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Overzicht gemiddelde per domein

Z: 4.1
D: 3.9
C: 4.4
L: 4.1

Attitude

Het oranje vlak geeft het relatief lage normgebied aan, het
donkergroene gebied is het normgebied zelf. Het gebied lager
dan de norm is met rood aangegeven.

Z: 4
D: 3.6
C: 4.7
L: 3.8

Bekwaamheid

Het oranje vlak geeft het relatief lage normgebied aan, het
donkergroene gebied is het normgebied zelf. Het gebied lager
dan de norm is met rood aangegeven.

Z: 4.1
D: 3.8
C: 4.4
L: 3.9

Toewijding
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Opdrachten bij grafieken 'Domeinscore per referentgroep'
LET OP! Deze opdrachten betreffen alle drie de grafieken 'Domeinscore per referentgroep'
1. In welk domein geeft u uzelf de hoogste score?

2. In welk domein geeft u uzelf de laagste score?

3. In welk domein ziet u de hoogste scores van uw referenten?

4. Wie (welke referentengroep) geeft die hoogste score?

5. In welk domein ziet u de laagste scores van uw referenten?

6. Wie (welke referentengroep) geeft die laagste score?

7. Waar ziet u het grootste verschil tussen uw eigen waarneming (Z) en de waarnemingen van een referentengroep? En welke
groep referenten is dat?

8. Wat leidt u af uit deze grafieken en de antwoorden op bovenstaande vragen?

© B&T Onderwijs 2017
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Opdrachten bij grafieken 'Score referenten t.o.v. de norm'
LET OP! Deze opdrachten betreffen alle grafieken 'Score referenten t.o.v. de norm' (met het gekleurde vlak).
1. Scoort u bij 1 van de drie domeinen relatief laag? Zo ja, welke?

2. Scoort u bij 1 van de drie domeinen relatief hoog? Zo ja, welke?

3. Heeft u een relatief hoge of lage score in het domein toewijding?

4. Wat leidt u af uit deze grafieken en de antwoorden op bovenstaande vragen?

Tenslotte een waarschuwing:
Hoge scores in het domein "Toewijding" wijzen erop, dat u hard werkt en zeer betrokken bent. U kunt zich dan afvragen of u in uw
vrije tijd weer voldoende bijtankt.
Als u te betrokken bent, loopt u een risico, dat u onvoldoende afstand van uw werk kunt nemen. Dit kan leiden tot een minder
professionele houding. Wees hiervoor dus op uw hoede en neem zo nodig wat gas terug!
Een relatief lage score in het domein "Toewijding" kan er op wijzen, dat u zich minder betrokken voelt bij de organisatie, de
leerlingen of uw vak. Indien u zich hierin herkent, dan is het wellicht verstandig om u eens te oriënteren op uw loopbaan.

"Hoe liever ik iets voor elkaar wil krijgen, des te minder ben ik geneigd om het werk te
noemen."
Richard Bach
© B&T Onderwijs 2017
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Grafiek | Laagst gescoorde gedragsindicatoren

competentie: Klassenmanagement
Z: 4

[B ] 1

In uw les leidt grensoverschrijdend gedrag tot consequenties.

D: 2
L: 2.67 Δ

competentie: Zelfbewust
Z: 4

[A ] 2

U bespreekt uw pedagogische benadering van de leerlingen met collega's.

D: 2
C: 4 Δ

competentie: Zelfbewust
Z: 4

[A ] 3

U bespreekt uw didactische aanpak met collega's.

D: 2
C: 4.25

competentie: Klassenmanagement
Z: 4

[B ] 4

U hanteert op een consequente manier procedures en afspraken.

D: 2
L: 4.17

competentie: Klassenmanagement
Z: 4

[B ] 5

U stelt duidelijke grenzen aan het gedrag van de leerlingen.

D: 2
L: 4.17 Δ

competentie: Didactiek
Z: 4

[B ] 6

U vat de les aan het eind nog eens samen.

D: 0
L: 2.5 Δ

competentie: Didactiek
Z: 4

[B ] 7

U laat leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben.

D: 3
L: 2.5 Δ

competentie: Vertrouwen Opbouwen
Z: 4

[A ] 8

U toont geduld naar leerlingen toe.

D: 4
L: 2.83
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Grafiek | Hoogst gescoorde gedragsindicatoren

competentie: Vakkennis
Z: 5

[B ] 1

U toont voldoende kennis over het vak, waarin u lesgeeft.

D: 5
L: 4.83

competentie: Zelfvertrouwen
Z: 4

[A ] 2

U spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag.

D: 5
L: 4.5

competentie: Onderhouden van Relaties
Z: 4

[B ] 3

U verzamelt relevante informatie over de leerlingen waar u mee te maken heeft.

D: 4
C: 5

competentie: Vakmanschap LC

[B ] 4

U toont zich vaardig in het adviseren over doorstroom-mogelijkheden van
leerlingen.

Z: 4
D: 5
C: 4.75

competentie: Professionele Opvatting

[T ] 5

U toont zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de school,
ook buiten uw eigen lessen.

Z: 4
D: 4
C: 5

competentie: Onderhouden van Relaties
Z: 4

[B ] 6

U praat op een constructieve manier met ouders over hun kind.

D: 5
C: 4.67

competentie: Samenwerken
Z: 5

[A ] 7

U wisselt ervaringen uit met collega's.

D: 5
C: 4.5

competentie: Vakmanschap LC
Z: 3

[B ] 8

U analyseert en interpreteert toetsresultaten.

D: 0
C: 5

© B&T Onderwijs 2017
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Grootste verschillen
Per gedragsindicator zijn de verschillen berekend tussen uw eigen scores en de scores (gemiddeld) van alle referenten.
De tien grootste verschillen zijn in het volgende overzicht weergegeven.
De gedragsindicator, waarbij de waarnemingen het meest van elkaar verschillen, staat bovenaan. Hoe verder u naar beneden
gaat, hoe kleiner de verschillen worden.
Omdat u zichzelf slechts "hele" cijfers kunt geven, terwijl er bij uw referenten gemiddelde cijfers worden weergegeven, is een
verschil pas relevant, als het verschil meer dan 0,75 bedraagt.
© B&T Onderwijs 2017
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Grafiek | Overzicht grootste verschillen

competentie: Vakmanschap LC
[B ] 1

U analyseert en interpreteert toetsresultaten.

Z: 3
R: 5

competentie: Vakmanschap LC
[B ] 2

U levert een constructieve bijdrage bij het beoordelen van de kwaliteit van toetsen.

Z: 3
R: 5

competentie: Vakmanschap LC
[B ] 3

U ontwikkelt toetsen.

Z: 3
R: 4.7

competentie: Didactiek
[B ] 4

U vat de les aan het eind nog eens samen.

Z: 4
R: 2.5

competentie: Didactiek
[B ] 5

U laat leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben.

Z: 4
R: 2.6

competentie: Klassenmanagement
[B ] 6

In uw les leidt grensoverschrijdend gedrag tot consequenties.

Z: 4
R: 2.6

competentie: Klassenmanagement
[B ] 7

U sluit de les op tijd af.

Z: 5
R: 3.7

competentie: Didactiek
[B ] 8

Leerlingen werken hard in uw lessen.

Z: 3
R: 4.1

competentie: Vertrouwen Opbouwen
[A ] 9

U toont geduld naar leerlingen toe.

Z: 4
R: 3

competentie: Samenwerkingsgericht
[T ] 1 0

U levert op eigen initiatief een constructieve bijdrage aan diverse overlegvormen.

© B&T Onderwijs 2017
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Opdrachten bij 'Overzicht grootste verschillen'
1. Bekijk het overzicht met de grootste verschillen op de vorige bladzijde van dit feedback-rapport.
2. Wie scoort over het algemeen hoger? Uzelf of uw referenten?

3. Hoe verklaart u de verschillen?

4. Welke verschillen kunt u moeilijk verklaren?

5. Wat gaat u doen om erachter te komen hoe de verschillen, die u moeilijk kunt verklaren, zijn ontstaan?

© B&T Onderwijs 2017
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En tot slot:
• Op welke kwaliteiten vertrouw ik té veel?
Wanneer steun ik er te veel op? En waarom?

• Welke kwaliteiten gebruik ik nu te weinig?
Welke kwaliteiten wil ik meer inzetten?

• Welke voor mij nieuw te ontwikkelen competenties heb ik binnen een jaar nodig?

• Welke bij mij goed ontwikkelde competenties heb ik in de nabije toekomst minder vaak nodig?

© B&T Onderwijs 2017
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Competentieoverzicht
Hieronder staat een overzicht van de competenties die zijn opgenomen in dit feedbackrapport. De competenties zijn gerangschikt
op hoofdcompetentie.

1 - Bekwaam in Samenwerken
Samenwerken (p. 9)
Onderhouden van Relaties (p. 10)
Samenwerkingsgericht (p. 11)

2 - Bekwaam in Reflectie en Ontwikkeling
Zelfbewust (p. 12)
Ontwikkelingsgericht (p. 13)
Professionele Opvatting (p. 14)

3 - Didactisch Bekwaam
Didactiek (p. 18)
Leerklimaat (p. 22)

4 - Zelfvertrouwen en Vakmanschap
Zelfvertrouwen (p. 8)
Vakmanschap LC (p. 15)
Klassenmanagement (p. 24)
Vakkennis (p. 26)

5 - Pedagogisch Bekwaam
Vertrouwen Opbouwen (p. 4)
Pedagogisch Bekwaam (p. 6)
Leerlingbetrokkenheid (p. 7)

© B&T Onderwijs 2017
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Bijlage 1| Gedragsindicatoren per competentie
Gescoorde gegevens per gedragsindicator
De volgende bladzijden geven gedetailleerde informatie over de scores per gedragsindicator. Elke bladzijde bevat de volgende
informatie:
Vermelding competentie:
Van elke competentie wordt aangegeven tot welke hoofdcompetentie de competentie behoort. Daaronder wordt de beschrijving
van de competentie gegeven.
Feedback op gedragsindicator-niveau:
Alle scores op de gedragsindicatoren, die u zelf en uw referenten aangaven bij het invullen van Keiwijzer®, zijn bij de betreffende
gedragsindicator weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende categorieën referenten.
Als u een nul tegenkomt bij de scores, dan is deze vraag òf niet gesteld aan de betreffende referent(en) òf niet beantwoord.
Nullen worden niet meegeteld bij het berekenen van gemiddelden.
De scores zijn weer met een cijfer en een staafdiagram weergegeven. Bij de gedragsindicatoren zijn de staafgrafieken een
zuivere weergave op de vijfpuntsschaal, de verschillen zijn dus niet uitvergroot.
Elke bladzijde wordt besloten met een weergave van de gemiddelde scores voor de hele competentie. Hier zijn de verschillen wèl
benadrukt door een vertekening van de staafgrafiek.
In alle grafieken wordt het normgebied aangegeven met een rode lijn voor de ondergrens en een groene lijn voor de bovengrens
van de norm.

Richtlijnen voor de interpretatie
• Hoe verhouden uw waarnemingen zich tot de waarnemingen van uw referenten?
• Hoe verhouden de scores van de verschillende categorieën referenten zich tot elkaar?
• Zijn er competenties waar u uzelf structureel lager of hoger scoort dan uw referenten dat doen?
© B&T Onderwijs 2017
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Vertrouwen Opbouwen
Pedagogisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op de leerlingen. Hij wendt dit aan om een positieve relatie
met de leerlingen op te bouwen.

Z: 4

[A ] 1

U gaat op een prettige manier met de leerling(en) om.

D: 4
L: 4.5

Z: 4

[A ] 2

U luistert naar nieuwe ideeën van leerlingen.

D: 4
L: 4

Z: 4

[A ] 3

U stelt belangstellende vragen aan de leerling(en).

D: 5
L: 4.33

Z: 3

[A ] 4

U straalt rust uit.

D: 3
L: 3.67 Δ

Z: 4

[A ] 5

U toont geduld naar leerlingen toe.

D: 4
L: 2.83

Z: 4

[A ] 6

U luistert naar de mening van leerlingen.

D: 4
L: 3.83 Δ

Z: 4

[A ] 7

U geeft leerlingen de ruimte om zich te uiten.

D: 5
L: 4.17 Δ

Z: 4

[A ] 8

U laat aan leerlingen merken, dat u hun inbreng op prijs stelt.

D: 5
L: 4 Δ

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.

© B&T Onderwijs 2017
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Vertrouwen Opbouwen
Pedagogisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op de leerlingen. Hij wendt dit aan om een positieve relatie
met de leerlingen op te bouwen.

Z: 4

[A ] 9

U komt gemaakte afspraken na.

D: 4
L: 4.17

Z: 4

[A ] 1 0 U laat leerlingen uitspreken.

D: 4
L: 4 Δ

Z: 4

[A ] 11 U geeft de leerling een gevoel van veiligheid.

D: 4
L: 4.33 Δ

Z: 4

[A ] 1 2 U geeft leerlingen het gevoel dat ze het kunnen.

D: 5
L: 4.17 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)

© B&T Onderwijs 2017

Z: 3.92
D: 4.25
L: 4

feedbackrapport

LC (2) docent - pagina 6

Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Pedagogisch Bekwaam
Pedagogisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent geeft leerlingen de ruimte voor een eigen inbreng, benadert hen op een positieve manier. Hij zet hen aan tot reflectie op hun
gedrag. De docent schept hierdoor een positief klimaat in de klas.

Z: 4

[B ] 1

U geeft uw leerlingen de ruimte voor eigen inbreng.

D: 5
L: 4 Δ

Z: 4

[B ] 2

U laat merken naar leerling(en) te luisteren.

D: 4
L: 4.33 Δ

Z: 4

[B ] 3

U laat aan de leerlingen merken, dat u hun gedrag waardeert.

D: 5
L: 4 Δ

Z: 4

[B ] 4

U nodigt leerlingen uit om kritisch te kijken naar hun eigen gedrag.

D: 4
L: 4.33

Z: 4

[B ] 5

U brengt een goede sfeer in de groep tot stand.

D: 4
L: 4 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 4.4
L: 4.13
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Leerlingbetrokkenheid
Pedagogisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent straalt uit positief betrokken te zijn bij zijn leerlingen.Hij creëert daarmee een prettige sfeer.

[T ] 1

U gaat met de leerlingen om op een manier, waardoor er onderling vertrouwen
ontstaat.

Z: 4
D: 3
L: 4.33 Δ

Z: 4

[T ] 2

U doet iets met de ideeën, die leerlingen naar voren brengen.

D: 4
L: 4 Δ

Z: 4

[T ] 3

U laat zien, dat u meedenkt met de leerling(en).

D: 4
L: 4.17 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 3.67
L: 4.17
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de leerlingen. Hij komt rustig en zelfverzekerd over.

Z: 4

[A ] 1

U komt voor uw mening uit.

D: 4
L: 4.33

Z: 4

[A ] 2

U spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag.

D: 5
L: 4.5

Z: 4

[A ] 3

U laat zien, dat u zeker is van uzelf.

D: 4
L: 4.33

Z: 4

[A ] 4

U laat zien, dat u op uzelf vertrouwt.

D: 4
L: 4.5

Z: 4

[A ] 5

Als u zelf iets niet kan, dan geeft u dat in de les gewoon toe.

D: 3
L: 4.67

Z: 4

[A ] 6

Als u een fout maakt in de les, dan geeft u dat toe.

D: 4
L: 4.5 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 4
L: 4.47
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Samenwerken
Bekwaam in Samenwerken

Competentie-omschrijving:
De docent brengt een goede werksfeer tot stand door zich bewust te zijn van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op collega’s. Hij
levert een bijdrage aan een goed klimaat op zijn school, aan goede werkverhoudingen, aan een goede relatie met de ouders en een goede
schoolorganisatie.

Z: 4

[A ] 1

U levert een actieve bijdrage in besprekingen.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[A ] 2

U toont belangstelling voor uw collega's.

D: 4
C: 4.5

Z: 5

[A ] 3

U wisselt ervaringen uit met collega's.

D: 5
C: 4.5

Z: 4

[A ] 4

U spreekt, indien nodig, ouders van uw leerlingen aan.

D: 4
C: 4.75

Z: 4

[A ] 5

U laat merken, dat u aanspreekbaar is voor ouders van uw leerlingen.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[A ] 6

U komt binnen het team/de sectie gemaakte afspraken na.

D: 4
C: 4.67

Z: 5

[A ] 7

U bereidt de voorstellen, die u in het team- of sectieoverleg doet, voor.

D: 3
C: 4.67

Z: 5

[A ] 8

U neemt binnen het team/de sectie een evenredig deel van de taken op zich.

D: 4
C: 5

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.38
D: 4
C: 4.64
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Onderhouden van Relaties
Bekwaam in Samenwerken

Competentie-omschrijving:
De docent onderhoudt professionele relaties binnen de infrastructuur van de school. Hij houdt rekening met de leefwereld van ouders en
zorgt ervoor, dat hij relevante informatie krijgt en geeft over de leerlingen.

Z: 4

[B ] 1

U vertelt ouders hoe u werkt.

D: 2
C: 5

Z: 4

[B ] 2

U verzamelt relevante informatie over de leerlingen waar u mee te maken heeft.

D: 4
C: 5

Z: 4

[B ] 3

U praat op een constructieve manier met ouders over hun kind.

D: 5
C: 4.67

Z: 5

[B ] 4

U verwijst leerlingen met problemen/stoornissen naar de juiste personen.

D: 4
C: 4.25

Z: 4

[B ] 5

U vertelt ouders wat u van hen verwacht.

D: 4
C: 4.5

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.2
D: 3.8
C: 4.68
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Samenwerkingsgericht
Bekwaam in Samenwerken

Competentie-omschrijving:
De docent levert op eigen initiatief een constructieve bijdrage aan vormen van overleg binnen de school. Hij zorgt voor een fijne werksfeer,
waarin ruimte is voor initiatieven, die het team en de werkrelaties daarbinnen ten goede komen.

Z: 5

[T ] 1

U neemt initiatieven om tot afspraken binnen het docententeam te komen.

D: 3
C: 4.5

Z: 4

[T ] 2

U neemt initiatieven die de werksfeer ten goede komen.

D: 4
C: 4

Z: 5

[T ] 3

U levert op eigen initiatief een constructieve bijdrage aan diverse overlegvormen.

D: 3
C: 4.33

Z: 4

[T ] 4

U neemt initiatieven ter verbetering van de onderlinge werkrelaties.

D: 4
C: 4

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.5
D: 3.5
C: 4.21
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Zelfbewust
Bekwaam in Reflectie en Ontwikkeling

Competentie-omschrijving:
De docent kijkt kritisch naar zijn houding, gedrag en werk. Hij brengt onder woorden, wat zijn persoonlijke minder sterke kanten zijn. Hij
reflecteert zowel op zijn didactische aanpak als op zijn pedagogische benadering van de leerlingen en hij neemt een kritische houding aan
ten opzichte van de gangbare aanpak en opvattingen binnen de school.

Z: 4

[A ] 1

U toont de bereidheid om uzelf te ontwikkelen.

D: 4
C: 5

Z: 4

[A ] 2

U zegt het eerlijk, als u iets niet kan.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[A ] 3

U geeft het toe, als u zelf iets verkeerd heeft gedaan.

D: 0
C: 5

Z: 4

[A ] 4

U laat merken, dat u kritisch op uzelf is.

D: 4
C: 4

Z: 4

[A ] 5

U bespreekt uw pedagogische benadering van de leerlingen met collega's.

D: 2
C: 4 Δ

Z: 4

[A ] 6

U bespreekt uw didactische aanpak met collega's.

D: 2
C: 4.25

Z: 4

[A ] 7

U zet vraagtekens bij de geldende opvattingen binnen de school.

D: 3
C: 3.33

Z: 4

[A ] 8

U stelt de manier van werken binnen de school ter discussie.

D: 4
C: 4 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 3.29
C: 4.26
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Ontwikkelingsgericht
Bekwaam in Reflectie en Ontwikkeling

Competentie-omschrijving:
De docent onderzoekt en ontwikkelt zijn vakkennis en zijn vakbekwaamheid. Hij werkt planmatig aan zijn professionele ontwikkeling.

Z: 5

[B ] 1

U werkt aan uw professionele ontwikkeling.

D: 4
C: 5

Z: 4

[B ] 2

U neemt deel aan pedagogische/didactische bijscholing.

D: 3
C: 5

Z: 4

[B ] 3

U neemt deel aan vakgerichte/vakinhoudelijke bijscholing.

D: 3
C: 4.5

[B ] 4

U past nieuwe vaardigheden toe, die door ontwikkelingen binnen het onderwijs
van u worden gevraagd.

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.25
D: 3.5
C: 4.79

Z: 4
D: 4
C: 4.67
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Professionele Opvatting
Bekwaam in Reflectie en Ontwikkeling

Competentie-omschrijving:
De docent toont verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school, de ontwikkeling van het onderwijs en hij stemt zijn eigen
ontwikkeling af op het beleid van de school.

Z: 4

[T ] 1

U stemt uw persoonlijke ontwikkeling op het schoolbeleid af.

D: 4
C: 5

Z: 4

[T ] 2

U pakt uit eigen beweging niet lesgebonden taken op.

D: 5
C: 4.25

Z: 4

[T ] 3

U komt met initiatieven om de leerstof en/of de werkwijze te verbeteren.

D: 4
C: 4.5

[T ] 4

U toont zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de school,
ook buiten uw eigen lessen.

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 4.25
C: 4.69

Z: 4
D: 4
C: 5
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Vakmanschap LC
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent beschikt over kennis en ervaring, waarmee hij oplossingen biedt voor complexe pedagogische, didactische en organisatorische
vraagstukken. Hij levert een bijdrage aan de professionalisering van het onderwijs en adviseert collega's over uiteenlopende vraagstukken.

Z: 4

[B ] 1

U toont zich vaardig in het coachen van minder ervaren collega's.

D: 3
C: 4.33

[B ] 2

[B ] 3

[B ] 4

U toont zich vaardig in het toepassen van uiteenlopende gedragsscenario's in uw
contact met leerlingen.

U toont zich vaardig in het leveren van een bijdrage aan
professionaliseringsactiviteiten.

U toont zich vaardig in het adviseren van collega's op het gebied van onderwijs
en/of didactiek.

Z: 4
D: 3
C: 5

Z: 4
D: 4
C: 5

Z: 4
D: 3
C: 5

Z: 4

[B ] 5

U hanteert een breed scala aan didactische werkvormen en leeractiviteiten.

D: 4
C: 4.75

[B ] 6

U toont zich vaardig in het adviseren over doorstroom-mogelijkheden van
leerlingen.

Z: 4
D: 5
C: 4.75

Z: 4

[B ] 7

U signaleert ontwikkelingsstoornissen van leerlingen.

D: 4
C: 4.33

Z: 4

[B ] 8

U zoekt bij ontwikkelingsstoornissen van leerlingen oplossingen.

D: 4
C: 4.5

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Vakmanschap LC
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent beschikt over kennis en ervaring, waarmee hij oplossingen biedt voor complexe pedagogische, didactische en organisatorische
vraagstukken. Hij levert een bijdrage aan de professionalisering van het onderwijs en adviseert collega's over uiteenlopende vraagstukken.

Z: 4

[B ] 9

U zoekt bij gedragsproblemen van leerlingen oplossingen.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[B ] 1 0 U laat zien, dat uw pedagogisch handelen op theoretische kennis berust.

D: 4
C: 4

Z: 4

[B ] 11 U zoekt oplossingen voor leerproblemen van leerlingen.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[B ] 1 2 U levert een constructieve bijdrage bij het opstellen van een leerplan.

D: 3
C: 5

Z: 4

[B ] 1 3

U bespreekt de bruikbaarheid van verschillende didactische werkvormen voor uw
D: 3
leerlingen.

C: 4.33

Z: 3

[B ] 1 4 U ontwikkelt toetsen.

D: 0
C: 4.67

Z: 3

[B ] 1 5 U analyseert en interpreteert toetsresultaten.

D: 0
C: 5

[B ] 1 6

U levert een constructieve bijdrage bij het beoordelen van de kwaliteit van
toetsen.

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Z: 3
D: 0
C: 5
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Vakmanschap LC
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent beschikt over kennis en ervaring, waarmee hij oplossingen biedt voor complexe pedagogische, didactische en organisatorische
vraagstukken. Hij levert een bijdrage aan de professionalisering van het onderwijs en adviseert collega's over uiteenlopende vraagstukken.

Z: 4

[B ] 1 7 U draagt bij aan de didactische ontwikkelingen in de school.

D: 4
C: 4.25

Z: 4

[B ] 1 8 U overziet de plaats van uw vak in het curriculum van de opleiding.

D: 4
C: 5

Z: 4

[B ] 1 9 U levert een constructieve bijdrage bij het introduceren van nieuwe leerstof.

D: 4
C: 4.5

Z: 4

[B ] 2 0 U laat zien, dat uw didactisch handelen op theoretische kennis berust.

D: 4
C: 4.5

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 3.85
D: 3.76
C: 4.65
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Didactiek
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent creëert een krachtige leeromgeving in zijn lessen. Hij stelt heldere leerdoelen en de leerlingen weten wat er van ze verwacht
wordt. Hij gebruikt verschillende werkvormen, waarbij leerlingen ook van elkaar en met elkaar leren.

Z: 4

[B ] 1

U houdt bij het lesgeven rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. D: 4
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 2

U wisselt uw manier van lesgeven af.

D: 4
L: 3.17 Δ

Z: 4

[B ] 3

U leert leerlingen zelfstandig te werken.

D: 4
L: 4

Z: 5

[B ] 4

U leert leerlingen samenwerken.

D: 4
L: 4.17

[B ] 5

U haalt voor leerlingen ingewikkelde leerstof uit elkaar tot begrijpelijke stukjes
lesstof.

Z: 4
D: 4
L: 3.5 Δ

Z: 4

[B ] 6

U legt verbanden met andere vakken.

D: 3
L: 3.5 Δ

Z: 4

[B ] 7

U geeft bij opdrachten duidelijke instructies/aanwijzingen aan de leerlingen.

D: 4
L: 3.67 Δ

Z: 4

[B ] 8

U legt op een logische manier uit.

D: 3
L: 3.33

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Didactiek
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent creëert een krachtige leeromgeving in zijn lessen. Hij stelt heldere leerdoelen en de leerlingen weten wat er van ze verwacht
wordt. Hij gebruikt verschillende werkvormen, waarbij leerlingen ook van elkaar en met elkaar leren.

Z: 4

[B ] 9

U maakt aan de leerlingen uw verwachtingen duidelijk.

D: 4
L: 4 Δ

Z: 3

[B ] 1 0 Leerlingen werken hard in uw lessen.

D: 3
L: 4.33

Z: 4

[B ] 11 U stelt leerdoelen, die de leerlingen begrijpen.

D: 3
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 1 2 U geeft feedback aan de leerlingen, waaruit blijkt wat goed gaat.

D: 3
L: 4.17 Δ

Z: 4

[B ] 1 3 U legt de leerstof op een andere manier uit als de leerlingen het niet begrijpen.

D: 4
L: 3.83 Δ

[B ] 1 4

U maakt doelmatig gebruik van de beschikbare digitale leermaterialen en middelen.

Z: 5
D: 4
L: 4.17 Δ

Z: 4

[B ] 1 5 U legt uit op een manier, die leerlingen boeit.

D: 3
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 1 6 U laat de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof verwerken.

D: 4
L: 4 Δ

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Didactiek
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent creëert een krachtige leeromgeving in zijn lessen. Hij stelt heldere leerdoelen en de leerlingen weten wat er van ze verwacht
wordt. Hij gebruikt verschillende werkvormen, waarbij leerlingen ook van elkaar en met elkaar leren.

Z: 4

[B ] 1 7 U geeft de leerlingen feedback waaruit blijkt wat de volgende stap is.

D: 4
L: 4 Δ

[B ] 1 8

[B ] 1 9

U vertelt aan het begin van de les, wat het verband is tussen deze les en de
vorige les.

U stelt aan het begin van de les vragen om na te gaan wat de leerlingen al
weten.

Z: 4
D: 0
L: 3.17

Z: 4
D: 0

Z: 4

[B ] 2 0 U geeft aan het begin van de les een lesoverzicht.

D: 4
L: 4.5

Z: 4

[B ] 2 1 U doet de benodigde denkstappen hardop voor.

D: 0
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 2 2 U laat leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben.

D: 3
L: 2.5 Δ

Z: 4

[B ] 2 3 U vat de les aan het eind nog eens samen.

D: 0
L: 2.5 Δ

[B ] 2 4

U geeft duidelijk aan wat de leerlingen aan het eind van de les moet kennen en
kunnen.

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Z: 4
D: 3
L: 3 Δ
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Didactiek
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent creëert een krachtige leeromgeving in zijn lessen. Hij stelt heldere leerdoelen en de leerlingen weten wat er van ze verwacht
wordt. Hij gebruikt verschillende werkvormen, waarbij leerlingen ook van elkaar en met elkaar leren.

Z: 4

[B ] 2 5 Als u een vraag stelt, geeft u de leerlingen even de tijd om erover na te denken.

D: 3
L: 4.33

[B ] 2 6

U laat de leerlingen het antwoord op een vraag even onderling bespreken,
voordat u ernaar vraagt.

Z: 4
D: 0
L: 3.33

Z: 4

[B ] 2 7 U doet voor hoe je een probleem oplost of een oefening goed uitvoert.

D: 0
L: 3.67 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.04
D: 3.57
L: 3.7
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Leerklimaat
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent motiveert leerlingen voor hun leertaken door zijn eigen enthousiasme en daagt ze daarmee uit om het beste uit uzelf te halen en
hun leertaken met succes af te ronden.

Z: 4

[A ] 1

U helpt de leerlingen om (groeps)opdrachten goed uit te voeren.

D: 3
L: 3.83 Δ

[T ] 2

U geeft les op een manier, waardoor leerlingen enthousiast worden om iets te
leren.

Z: 4
D: 4
L: 3.67 Δ

Z: 4

[T ] 3

U geeft positieve feedback, die de leerling helpt om de leerdoelen te bereiken.

D: 4
L: 3.5 Δ

Z: 4

[A ] 4

Fouten maken mag in uw les.

D: 4
L: 4.33 Δ

Z: 4

[T ] 5

Uw enthousiasme voor uw vak werkt aanstekelijk.

D: 4
L: 4.17 Δ

Z: 4

[T ] 6

U stelt vragen om na te gaan of iedereen de les volgt.

D: 4
L: 3.33 Δ

Z: 4

[A ] 7

U behandelt ook stof buiten de methode.

D: 4
L: 3.67 Δ

Z: 4

[A ] 8

Als leerlingen een fout maken, dan helpt u hen om ervan te leren.

D: 3
L: 4 Δ

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Leerklimaat
Didactisch Bekwaam

Competentie-omschrijving:
De docent motiveert leerlingen voor hun leertaken door zijn eigen enthousiasme en daagt ze daarmee uit om het beste uit uzelf te halen en
hun leertaken met succes af te ronden.

Z: 4

[T ] 9

U zorgt ervoor, dat de leerlingen de leerdoelen halen.

D: 3
L: 4.17 Δ

Z: 4

[T ] 1 0 U legt een verbinding tussen de lesstof en de leefwereld van de leerlingen.

D: 4
L: 3.83 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4
D: 3.7
L: 3.85
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Klassenmanagement
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent schept een ordelijke werksfeer.

Z: 4

[B ] 1

U ziet, wat er in de groep gebeurt.

D: 3
L: 4.17

Z: 4

[B ] 2

U hanteert op een consequente manier procedures en afspraken.

D: 2
L: 4.17

Z: 4

[A ] 3

U grijpt in als leerlingen iets doen dat niet kan.

D: 5
L: 4

Z: 4

[B ] 4

Uw leerlingen gedragen zich zoals u wil dat ze zich gedragen.

D: 3
L: 3.17 Δ

Z: 3

[B ] 5

In uw les blijft iedereen aan het werk, zonder tijd te verdoen.

D: 3
L: 3 Δ

Z: 3

[B ] 6

De leerlingen gedragen zich goed in uw les.

D: 3
L: 3.5 Δ

Z: 4

[B ] 7

U hanteert vaste routines bij overgangsmomenten in de les.

D: 0
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 8

U stelt duidelijke grenzen aan het gedrag van de leerlingen.

D: 2
L: 4.17 Δ

De gedragsindicatoren behorend bij deze competentie worden vervolgd op volgende pagina.
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie.

Vervolg van: Klassenmanagement
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent schept een ordelijke werksfeer.

Z: 4

[B ] 9

In uw les leidt grensoverschrijdend gedrag tot consequenties.

D: 2
L: 2.67 Δ

Z: 5

[A ] 1 0 U is op tijd in de les.

D: 4
L: 4.67

Z: 5

[A ] 11 U komt goed voorbereid in de les.

D: 4
L: 4.33

Z: 5

[B ] 1 2 U sluit de les op tijd af.

D: 4
L: 3.67 Δ

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.08
D: 3.18
L: 3.78
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Bijlage 1 | Gedragsindicatoren per competentie

Vakkennis
Zelfvertrouwen en Vakmanschap

Competentie-omschrijving:
De docent beschikt over voldoende vakkennis om het vak over te dragen aan de leerlingen. Hij kan zijn vakkennis in de praktijk brengen en,
waar nodig, voordoen. Hij kan het belang van het vak overdragen en weet te anticiperen op veel voorkomende denkfouten en misvattingen.

Z: 5

[B ] 1

U toont voldoende kennis over het vak, waarin u lesgeeft.

D: 5
L: 4.83

Z: 5

[B ] 2

U toont vaardigheid in het in praktijk brengen van uw vakkennis.

D: 4
L: 4.83

Z: 4

[B ] 3

U legt de leerstof duidelijk uit.

D: 0
L: 3.83 Δ

Z: 4

[B ] 4

U vertelt duidelijk aan de leerlingen waarom zij iets moeten leren.

D: 4
L: 4.17 Δ

Z: 4

[B ] 5

U anticipeert op de misvattingen en denkfouten van de leerlingen.

D: 4
L: 4

Gemiddelden van deze competentie:
(verschillen zijn benadrukt in de grafische
weergave)
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Z: 4.4
D: 4.25
L: 4.33

Bijlage 2 - Informatie ten behoeve van
het bekwaamheidsdossier

Betreft:
LC (2) docent
Gegenereerd via Keiwijzer® ingewonnen feedback,
in de periode:
25 januari 2017 tot en met
9 februari 2017
Op basis van de feedback van:
1 Direct Leidinggevende
4 Collega's
6 Leerlingen
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Competentie-overzicht

1-Bekwaam in Samenwerken

2-Bekwaam in Reflectie en
Ontwikkeling

3-Didactisch Bekwaam

4-Zelfvertrouwen en
Vakmanschap

5-Pedagogisch Bekwaam

Ten behoeve van het bekwaamheidsdossier ziet u in deze bijlage de uitkomsten van de
feedback op de competenties, die genoemd worden in de wet BIO en de daarmee
samenhangende uitvoeringsbesluiten.
Hierboven is in een zogenaamd spindiagram te zien hoe de onderlinge scores van de
verschillende referentgroepen zich tot elkaar verhouden en hoe de score van de deelnemer
zich verhoudt tot de scores van zijn of haar referenten. Het gele vlak geeft de eigen scores
weer. De scores van de referentgroepen zijn daar als een lijn overheen getekend.
In de kolom links ziet u de verzamelde feedback van alle referenten ten opzichte van het
normgebied. Het normgebied is groen weergegeven. De eigen scores van de deelnemer
spelen hier geen rol.
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Toelichting bij de bijlage van Keiwijzer® ten behoeve van het bekwaamheidsdossier
Deze bijlage is tot stand gekomen door middel van het digitaal inwinnen van feedback uit de gehele werkomgeving van de
deelnemer. Als de deelnemer een onderwijsgevende is, dan is de feedback ingewonnen bij 6 leerlingen, 4 collega's en 1 direct
leidinggevende (in individuele gevallen kunnen deze aantallen afwijken). Bij managers geven 6 medewerkers, 4 collega's en 1
direct leidinggevende feedback. Bij onderwijsondersteunend personeel geven naast collega's en leidinggevende, afhankelijk van
de functie, interne klanten of leerlingen feedback. De feedback van collega's, leerlingen, medewerkers en interne klanten is
anoniem.
Voor het samenstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en
het beroepsprofiel Schoolmanager VO. De vragenlijst voor het onderwijs ondersteunend personeel is tot stand gekomen door
middel van empirisch onderzoek.
De uitkomsten van de feedback zijn op detailniveau weergegeven in een feedback-rapport, dat door een gecertificeerde
Keiwijzer® feedback-coach aan de deelnemer wordt verstrekt. De deelnemer stelt, daarbij ondersteund door de coach, een
persoonlijk ontwikkellingsplan op. Dit ontwikkellingsplan bespreekt de deelnemer met zijn direct leidinggevende, beide
ondertekenen het plan. Een afschrift van het persoonlijk ontwikkelingsplan behoort evenals deze bijlage onderdeel te zijn van het
bekwaamheidsdossier van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doen opnemen van deze stukken in zijn
of haar bekwaamheidsdossier.

Bijlage nummer: 1487302 is gewaarmerkt afgegeven
feedbackcoach:..................................
handtekening:

datum: 18 mei 2017
plaats:
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