
 
 

Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties:   

Dit document bevat twee onderdelen (A en B):  

Onderdeel A.  overzicht van de 10 Aeres Hogeschool competenties met groei indicatoren in drie niveaus 
Onderdeel B.  de scorekaarten voor de 10 Aeres Hogeschool competenties. In de scorekaarten worden de gedragsindicatoren in drie niveaus 

concreet beschreven. De gedragsindicatoren in B moeten gezien worden als een vertaling van de groei-indicatoren uit A. 

A: Overzicht 10 Aeres competenties met groei indicatoren in drie niveaus  
    
1. Leidinggeven:  
Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht,  
neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leider-
schapsstijl. Het bepalen van duidelijke doelstellingen en zorgdragen dat medewerkers bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. 
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse,  

coördineren 
 

niveau 2, hoofdfase,  
stimuleren en motiveren op ei-
gen initiatief  

niveau 3, afstudeerfase, 
strategische besluitvorming 
 

verantwoordelijkheid gedelegeerde verantwoordelijkheid medeverantwoordelijkheid eindverantwoordelijkheid 
 

zelfstandigheid externe sturing eigen risico en initiatief eigen risico, eigen initiatief 
 

publiek bekende collega's en contacten 
binnen eigen werkveld  

nieuwe doelgroep binnen eigen 
sector 

onbekende of deskundige doel-
groepen  

     
veranderen aandragen, initiëren, richting geven sturing geven, vorm geven proactief handelen, voorop lopen,  
     ontwerpen 
  



 
 

      
2. Samenwerken: Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen 
en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een 
optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de groep / de andere. Samenwerken geldt zowel voor met collega’s 
als andere stakeholders. 
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

meewerken en informeren van 
anderen 
 

niveau 2, hoofdfase, 
op eigen initiatief met anderen 
werken aan een gezamenlijk re-
sultaat 

niveau 3, afstudeerfase, 
stimuleren van samenwerking 
 
 

rollen vakman, bedrijfsleider, onderne-
mer MKB 

specialist, operationeel manager, 
ondernemer 

onderzoeker adviseur, strategisch 
manager, innovatief ondernemer 

       
zelfstandigheid externe sturing eigen risico en initiatief eigen risico, eigen initiatief 

 
tijdshorizon 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar 

 
    
    
3. Presenteren: Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en 
kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm. Brengt ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk over, zoda-
nig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of 
het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.)   
     
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

luisteren en overbrengen 
niveau 2, hoofdfase, 
effectief en efficiënt zenden en 
ontvangen 

niveau 3, afstudeerfase, 
zorgdragen voor een goed com-
municatieklimaat 

publiek bekende collega's en contacten 
binnen eigen werkveld 

nieuwe doelgroep binnen eigen 
sector 

onbekende of deskundige doel-
groepen  

     
kennis & inzicht feiten, methoden en principes achtergronden, verklaringen, inter-

pretaties 
integraties en discussies 

bereik transfer binnen sector transfer binnen verwante sectoren transfer over sectoren heen 
 



 
 

    
4. Onderzoeken: Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze 
met een geschikte onderzoeksmethode. Ziet verbanden; trekt gegronde conclusies en schat consequenties in. Deelt complexe problemen op in 
onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Maakt gebruik van logica. 
       
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

de essentie van het probleem 
zien 
 

niveau 2, hoofdfase, 
verbanden leggen en oorzaken 
zien 
 

niveau 3, afstudeerfase, 
zelfstandig een onderzoek opzet-
ten, uitvoeren en er verslag over 
uitbrengen 

zelfstandigheid externe sturing eigen risico en initiatief eigen risico, eigen initiatief 
 

procedures aanpassen en verbeteren ontwikkelen voortdurend innoveren 
 

kennis en inzicht feiten, methoden en principes achtergronden, verklaringen, inter-
pretaties 

integraties en discussies 

 
    
5. Innoveren: Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Heeft en 
stimuleert nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Richt zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige 
vernieuwing van (onderzoek)methodes, toepassingen, strategie, producten, diensten en markten. 
    
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

ideeën aandragen 
 

niveau 2, hoofdfase, 
voorstellen van creatieve alterna-
tieven 

niveau 3, afstudeerfase, 
stimuleren van vernieuwing 
 

tijdshorizon 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar 
 

kennis & inzicht feiten, methoden en principes achtergronden, verklaringen, inter-
pretaties 

integraties en discussies 

veranderen aandragen, initiëren, richting ge-
ven 

sturing geven, vorm geven pro-actief handelen, voorop lopen, 
ontwerpen  

       
  



 
 

    
6. Organiseren: Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt 
het beoogde resultaat. Bepaalt op een effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde tijd. Zet activiteiten en middelen in om bepaalde doelen 
te bereiken. 
       
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

effectief plannen en organiseren 
van eigen werk 

niveau 2, hoofdfase, 
coördineren van eigen werk en 
dat van anderen 

niveau 3, afstudeerfase, 
sturen op hoofdlijnen 
 

verantwoordelijkheid gedelegeerde verantwoordelijk-
heid 

medeverantwoordelijkheid eindverantwoordelijkheid 

tijdshorizon 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar 
 

werk enkelvoudige taak verschillende taken samengestelde taken 
 

bereik transfer binnen sector transfer binnen verwante sectoren transfer over sectoren heen 
    
7. Zelfsturen: Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op 
elkaar aansluiten. Durft beslissingen te nemen- knopen door te hakken- en daarnaar handelen, ook wanneer de informatie beperkt is, zaken 
onzeker zijn en/of risico’s inhouden. Stelt het nemen van beslissingen niet onnodig uit. Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening; 
doet expliciete uitspraken; neemt duidelijk stelling. 
 
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

pro-actief werken 
 
 

niveau 2, hoofdfase 
kennen van eigen sterktes & 
zwaktes en omzetten van leer-
punten in acties 

niveau 3, afstudeerfase, 
kan objectief reflecteren en anti-
cipeert met inachtneming van ei-
gen sterktes en zwakten 

verantwoordelijkheid gedelegeerde verantwoordelijk-
heid 

medeverantwoordelijkheid eindverantwoordelijkheid 

zelfstandigheid externe sturing eigen risico en initiatief eigen risico, eigen initiatief 
 

onzekerheid situaties met onbekende  factoren situaties met onvoorspelbare om-
standigheden 

voortdurend veranderende omstan-
digheden 

veranderen aandragen, initiëren, richting ge-
ven 

sturing geven, vorm geven pro-actief handelen, voorop lopen,  



 
 

8. Ondernemen: Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in acties - veelal niet gebaande wegen - die bijdragen aan betere resultaten van 
de organisatie.  

    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

signaleren van kansen 
 

niveau 2, hoofdfase 
actief kansen benutten en verta-
len 

niveau 3, afstudeerfase, 
stimuleren van ondernemer-
schap 

zelfstandigheid externe sturing eigen risico en initiatief eigen risico, eigen initiatief 
 

tijdshorizon 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar 
 

onzekerheid situaties met onbekende  factoren situaties met onvoorspelbare om-
standigheden 

voortdurend veranderende omstan-
digheden 

bereik transfer binnen sector transfer binnen verwante sectoren transfer over sectoren heen 
 

    
9. Duurzaam handelen: Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschik-
bare bronnen (balans People, Planet, Profit). Ontwikkelt en draagt een duurzaam toekomstbeeld uit. Neemt afstand van de dagelijkse praktijk. 
Onderkent feiten, trends en ontwikkelingen en plaatst deze in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen werkterrein, vakge-
bied en/of organisatie(-onderdeel). 
 
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

vooruitkijken 
niveau 2, hoofdfase  
vertalen van feiten, trends en ont-
wikkelingen naar (beleids)voor-
stellen 

niveau 3, afstudeerfase, 
ontwikkelen en uitdragen van het 
toekomstbeeld 

verantwoordelijkheid gedelegeerd verantwoordelijk medeverantwoordelijk eindverantwoordelijk 
 

tijdshorizon 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar 
 

bereik transfer binnen sector transfer binnen verwante sectoren transfer over sectoren heen 
        
  



 
 

    
10. Globaliseren: ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Bouwt en onderhoudt contacten en samenwer-
king met collega’s, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het –onderdeel. 
  
    
Groei indicatoren niveau 1, propedeuse, 

weten wat er op internationaal 
terrein gebeurt 

niveau 2, hoofdfase 
leggen en onderhouden van (in-
ternationale) contacten 

niveau 3, afstudeerfase, 
uitbouwen professioneel en in-
vloedrijk netwerk 

publiek bekende collega's en contacten 
binnen eigen werkveld 

nieuwe doelgroep binnen eigen 
sector 

onbekende of deskundige doel-
groepen  

     
onzekerheid situaties met onbekende  factoren situaties met onvoorspelbare om-

standigheden 
voortdurend veranderende omstan-
digheden 

veranderen aandragen, initiëren, richting ge-
ven 

sturing geven, vorm geven pro-actief handelen, voorop lopen,  
ontwerpen 

   



 
 

B: De scorekaarten voor de 10 Aeres Hogeschool competenties 
Bij de beoordeling van de gedragsindicatoren wordt bedoeld het gedrag wat je bij jezelf of de student waarneemt: dit gedrag is heel 
moeilijk, moeilijk, makkelijk of heel makkelijk voor de student of het gedrag wordt niet waargenomen bij de student (niet gezien). 

1. Competentie: leidinggeven   
Definitie: Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief 
om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl. 
Het bepalen van duidelijke doelstellingen en zorgdragen dat medewerkers bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. 

 

Niveau 1, propedeuse, coördineren 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel m
ak-

kelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten  

§ delegeert en draagt zorg voor een goede werkverdeling       
§ zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen 
§ vraagt naar en waardeert de inbreng van medestudenten 
§ bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen 
§ (h)erkent prestaties en spreekt medestudenten aan op geleverde bijdragen/resultaten 

Niveau 2, hoofdfase, stimuleren en motiveren op eigen initiatief 

      

§ stimuleert en motiveert om zich in te zetten voor het behalen van de projectdoelstellingen en biedt waar nodig 
ondersteuning 

§ kiest passende motivatiemiddelen (bijv positieve feedback geven, SMART-afspraken maken) en weet de juiste 
snaar te raken (kan inspelen en omgaan met de verschillende karakters van projectleden) 

§ bevordert een productieve en plezierige werkomgeving 
§ draagt de visie en missie van de projectgroep uit en stimuleert anderen dit ook te doen 
§ geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan projectleden voor individuele en gezamenlijke behaalde resultaten 

Niveau 3, afstudeerfase, strategische besluitvorming 

      

§ geeft leiding aan discussies en kan in korte-termijn én lange-termijn doelstellingen denken 
§ creëert draagvlak voor zijn of haar ideeën in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aanspre-

kende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken 
§ onderneemt gerichte actie ten behoeve van de competentieontwikkeling van anderen 
§ heeft oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en vertaalt deze 

op een passende manier 
Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl  



 
 

2. Competentie : samenwerken 
Definitie: Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de 
kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstem-
ming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de groep / de andere. Samenwerken geldt zowel voor met collega’s als andere sta-
keholders. 

Niveau 1, propedeuse, meewerken en informeren van anderen 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten 

§ toont belangstelling voor medestudenten en biedt op verzoek hulp aan       
§ komt afspraken na 
§ deelt informatie en ervaringen met anderen 
§ geeft eigen mening en vraagt mening van medestudenten en houdt hier rekening mee 
§ draagt bij aan het gemeenschappelijke doel 

Niveau 2, hoofdfase, op eigen initiatief met anderen werken aan een geza-
menlijk resultaat 

      

§ biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt waar nodig zelf om hulp 
§ maakt heldere en meetbare afspraken 
§ wisselt op eigen initiatief informatie / kennis en ideeën, plannen en werkwijzen uit in het kader van het gemeen-

schappelijke doel 
§ verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen 

Niveau 3, afstudeerfase, stimuleren van samenwerking 
      

§ moedigt anderen aan om samen te werken en hun ideeën te uiten 
§ zet anderen, ook in complexe situaties, aan tot het nemen van beslissingen 
§ komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 
§ stimuleert medewerkers / collega’s om periodiek met elkaar informatie / kennis te delen 
§ bevordert de goede verstandhouding en geeft opbouwende kritiek en feedback 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

3. Competentie: presenteren 
Definitie: Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daar-
voor bewust de meest doeltreffende vorm. Brengt ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk over, zodanig dat de 
essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel 
een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.)  

Niveau 1	propedeuse, luisteren en overbrengen 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten 

§ brengt een heldere en logische structuur aan in de informatie, door vorm en opbouw; to-the-point, wijdt niet on-
nodig uit 

      

§ gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep (medestudenten en contacten binnen eigen werkveld), 
gebruikt geen onnodig vakjargon 

§ mondeling: spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (snelheid, volume, articulatie); maakt hierbij effectief ge-
bruik van woord, gebaar en hulpmiddelen 

§ schriftelijk: schrijft helder, beknopt en foutloos (woordkeuze, spelling, grammatica) 
§ toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; vraagt de ander naar zijn mening, advies 

en welbevinden 
§ is in uitleg rustig en zeker 

Niveau 2, hoofdfase, effectief en efficiënt zenden en ontvangen 
      

§ presenteert zich gemakkelijk en legt contacten  
§ bouwt een betoog logisch op en houdt de aandacht vast (legt verbanden binnen eigen sector) 
§ toetst of een boodschap is overgekomen op de doelgroep (in eigen sector) 
§ stelt zich open voor overleg en feedback 
§ onderkent (non) verbale communicatie 

Niveau 3, afstudeerfase, zorgdragen voor een goed communicatieklimaat 
      

§ heeft aandacht voor andermans behoefte, belangen, emoties en opvattingen en anticipeert hierop door verbale 
en non-verbale communicatiestijl aan te passen 

§ maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen (transfer over sectoren heen) 
§ stimuleert anderen tot helder communiceren 
§ bevordert de onderlinge communicatie 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

4. Competentie: onderzoeken 
Definitie: Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een 
geschikte onderzoeksmethode. Ziet verbanden; trekt gegronde conclusies en schat consequenties in. Deelt complexe problemen op in onderde-
len en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Maakt gebruik van logica.  

Niveau 1, propedeuse, de essentie van het probleem zien 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten 

§ stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen        
§ gaat systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van het probleem 
§ verzamelt relevante informatie 
§ onderscheidt hoofd- en bijzaken in de aangeleverde informatie 
§ kan vanuit de probleembeschrijving een praktijkgerichte onderzoeksvraag formuleren 

Niveau 2, hoofdfase, verbanden leggen en oorzaken zien 
      

§ benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en komt tot een genuanceerd oordeel 
§ weet wanneer de verzamelde informatie voldoende is voor het trekken van conclusies; maakt onderscheid tus-

sen feitelijke informatie en interpretatie/ veronderstellingen 
§ legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 
§ trekt conclusies over oorzaken en gevolgen (symptomen) van problemen 

Niveau 3, afstudeerfase, zelfstandig een onderzoek opzetten, uitvoeren en 
er verslag over uitbrengen 

      

§ overziet gevolgen op lange termijn 
§ heeft inzicht in (onderliggende) belangentegenstellingen  
§ plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied  
§ ziet grote lijnen en tilt vraagstukken op een hoger abstractieniveau 
§ brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

5. Competentie: innoveren 
Definitie: Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Heeft en stimu-
leert nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Richt zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige ver-
nieuwing van (onderzoek)methodes, toepassingen, strategie, producten, diensten en markten. 

Niveau 1,	propedeuse, ideeën aandragen 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet   
gezien 

Aandachtspun-
ten 

§ bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken       
§ staat open voor ideeën van anderen 
§ kan improviseren 
§ kan een goed alternatief bedenken als de gangbare methode niet werkt 

Niveau 2, hoofdfase, voorstellen van creatieve alternatieven 
      

§ signaleert belangrijke ontwikkelingen en trends en speelt daar adequaat op in 
§ bedenkt (nieuwe) oplossingen voor complexe problemen 
§ genereert, ook samen met anderen, nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van de sector 

Niveau 3, afstudeerfase, stimuleren van vernieuwing 
      

§ maakt zich los uit bestaande denkkaders 
§ creëert een stimulerende leeromgeving 
§ stimuleert anderen tot innovatief gedrag 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

6. Competentie: organiseren  
Definitie: Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het be-
oogde resultaat. Bepaalt op een effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde tijd. Zet activiteiten en middelen in om bepaalde doelen te 
bereiken. 

Niveau 1, propedeuse, effectief plannen en organiseren van eigen werk  

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten 

§ weet wat hij moet doen en neemt (binnen kaders) initiatief       
§ stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk 
§ rond het werk op tijd af 
§ komt afspraken na 

Niveau 2, hoofdfase, coördineren van eigen werk en dat van anderen 
      

§ genereert de middelen die voor het bereiken van de doelstellingen benodigd zijn 
§ heeft overzicht over de uit te voeren taken en voert deze taken ook binnen het gestelde kader uit 
§ geeft aan hoe het werk efficiënt effectief kan worden ingedeeld en uitgevoerd; maakt duidelijke afspraken en 

geeft verwachtingen aan (wie, wat, wanneer) 
§ stelt doelen en prioriteiten en komt deze afspraken na 
§ kan binnen een projectgroep prioriteiten stellen en kan deze waar nodig tijdig bijstellen 

Niveau 3, afstudeerfase, sturen op hoofdlijnen 
      

§ ziet toe op een efficiënte en effectieve besteding van middelen (zoals tijd, geld en bemensing) 
§ stuurt de planning en organisatie van werkzaamheden aan en ondersteunt anderen daarbij 
§ anticipeert op relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelen van de organisatie en past plannin-

gen en doelstellingen hierop aan 
§ doet meerdere zaken gelijktijdig, kan daarbij snel schakelen van het een naar het ander en houdt de hoofdlij-

nen in het vizier 
Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
 
  



 
 

7. Competentie: zelfsturen 
Definitie: Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar 
aansluiten. Durft beslissingen te nemen- knopen door te hakken- en daarnaar handelen, ook wanneer de informatie beperkt is, zaken onzeker 
zijn en/of risico’s inhouden. Stelt het nemen van beslissingen niet onnodig uit. Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening; doet ex-
pliciete uitspraken; neemt duidelijk stelling.  

Niveau 1, propedeuse, pro-actief werken 

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

Aandachtspunten 

§ staat open voor feedback 
 

      

§ wil leren in werksituaties; zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling 
§ is pro-actief in het organiseren van eigen werk. 
§ houdt in afweging rekening met alle relevante aspecten en beslist vervolgens snel en slagvaardig 
§ handelt naar genomen beslissingen en voelt zich er verantwoordelijk voor 

Niveau 2, hoofdfase, kennen van eigen sterktes & zwaktes en omzetten 
van leerpunten in acties 

      

§ kan genomen acties verantwoorden en met argumenten onderbouwen 

§ zet eigen ontwikkelpunten om in acties; past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe. Ontwikkelt 
tools om eigen valkuilen te voorkomen (valkuilen kunnen bijvoorbeeld zijn de lat te hoog leggen of te weinig 
zelfdiscipline hebben)  

§ probeert eigen grenzen te verleggen; gaat uitdagingen aan 
§ is open en transparant over eigen sterktes en zwaktes naar zijn/haar omgeving toe 

Niveau 3, afstudeerfase, kan objectief reflecteren en anticipeert met in-
achtneming van eigen sterktes en zwakten 

      

§ anticipeert op eigen valkuilen die mogelijk een belemmering binnen het professionele werkveld kunnen zijn  
§ deelt zijn/haar sterke punten met collega’s, opdrachtgevers en benut deze optimaal 
§ zorgt voor draagvlak voor genomen beslissingen 
§ houdt eigen voortgang in de gaten en stuurt zonodig bij.  

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

8. Competentie: ondernemen 
Definitie: Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat. Signaleert kansen en kan deze omzetten in acties- veelal niet 
gebaande wegen- die bijdragen aan betere resultaten van de organisatie 

 

Niveau 1, propedeuse, signaleren van kansen  
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m
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niet  
gezien 

Aandachtspunten  

§ staat open voor verandering, verbetering en vernieuwing       
§ ziet problemen als uitdagingen 
§ speelt in op de wensen van de klant of de opdrachtgever 

Niveau 2, hoofdfase, actief kansen benutten en vertalen 
      

§ houdt zich actief bezig met de toekomst en de continuïteit van de organisatie of project 
§ zoekt kansen en neemt initiatief binnen eigen vakgebied; vertaalt naar praktische producten, toepassingen of 

diensten 
§ speelt in op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan, laat kansen niet liggen 
§ durft (verantwoorde) risico’s te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren  
§ neemt beslissingen ook als er nog geen volledige informatie beschikbaar is en de gevolgen nog niet bekend 

zijn 
§ commercieel ingesteld 
§ laat zich niet uit het veld slaan als een initiatief of actie mislukt, maar ziet het als leermoment  
§ herdefinieert en concretiseert de vraag op basis van de wensen van de klant met behulp van eigen kennis en 

vaardigheden & met inachtneming van beschikbare middelen.  

Niveau 3, afstudeerfase, stimuleren van ondernemerschap 
      

§ vertaalt ontwikkelingen in de omgeving naar andere dan de gebruikelijke plannen, ook buiten het eigen vakge-
bied 

§ student weet hoe hij/zij een project/initiatief moet managen 
§ kan resultaten omzetten naar concrete en toepasbare adviezen voor het werkveld 
§ stuurt vernieuwende activiteiten aan en enthousiasmeert hierbij anderen; kan succes verkopen 
§ start activiteiten en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 
  



 
 

9. Competentie: duurzaam handelen 
Definitie: Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschikbare bronnen 
(balans People, Planet, Profit). Ontwikkelt en draagt een duurzaam toekomstbeeld uit. Neemt afstand van de dagelijkse praktijk. Onderkent fei-
ten, trends en ontwikkelingen en plaatst deze in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen werkterrein, vakgebied en/of organi-
satie(-onderdeel). 

Niveau 1, propedeuse, vooruitkijken  
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Aandachtspunten 

§ kent missie en strategie van eigen organisatieonderdeel t.a.v. duurzaam handelen       
§ legt een relatie tussen duurzaam handelen binnen eigen vakgebied en eigen activiteiten  
§ toont respect voor mens & milieu 
§ heeft geen vooroordelen en stelt zich neutraal op 
§ onderneemt zelf acties en zet anderen aan tot acties om zijn/haar ecologische footprint te verkleinen 
§ weet wat duurzaamheid betekent en kan dit uitdragen 

Niveau 2, hoofdfase, vertalen van feiten, trends en ontwikkelingen naar (be-
leids)voorstellen 

      

§ kan eigen rol & functie binnen een project of stage in maatschappelijk perspectief plaatsen  
§ kan zijn/haar bijdrage aan een duurzamere wereld verwoorden privé of in zijn/haar rol als professional 
§ onderkent trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar de aanbevelingen bij stages en/of pro-

jecten, komt met concrete ideeën en doet voorstellen 
§ gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie van anderen 
§ voorkomt belangenverstrengeling of heft deze (zo mogelijk) tijdig op. Maakt eigen positie en belangen duidelijk in 

(zakelijke) conflictsituaties 

Niveau 3, afstudeerfase, ontwikkelen en uitdragen van het toekomstbeeld  
      

§ schat het belang in van (maatschappelijke) ontwikkelingen, onderkent trends en vertaalt deze (1) naar strategi-
sche keuzen en acties voor de organisatie of (2) naar nieuwe inzichten voor het vakgebied 

§ stimuleert en faciliteert anderen om duurzaam te handelen, hij/zij creeërt “awareness”  
§ laat voorbeeldgedrag zien in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid en richting milieu 
§ signaleert niet integer gedrag en onderneemt actie 
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10. Competentie: globaliseren 
Definitie: Ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Bouwt en onderhoudt contacten en samenwerking met 
collega’s, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het –onderdeel. 

Niveau 1, propedeuse, weten wat er op internationaal terrein gebeurt  
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Aandachtspunten 

§ houdt belangrijke (internationale) ontwikkelingen in het netwerk en het vakgebied bij       
§ onderhoudt makkelijk contacten in uiteenlopende situaties en met verschillende sociale/culturele achtergron-

den 
§ respecteert waarden, geloof en rituelen van anderen 
§ kent eigen plek binnen nationale schaal/mondiale netwerk 
§ kan in het Engels communiceren (zowel schriftelijk als mondeling) 

Niveau 2, hoofdfase, leggen en onderhouden van (internationale) contac-
ten 

      

§ speelt goed in op belangrijke (internationale) ontwikkelingen in het netwerk 
§ spreekt  eigen (internationale) netwerk aan als hij specifieke kennis of informatie nodig heeft 
§ brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor en stimuleert informatie uitwisseling 
§ voelt zich op zijn gemak tussen (on)bekenden, kan achtergronden en relaties inschatten, stapt zelf op mensen 

af, maakt een afspraak voor een nieuw contactmoment 
§ kan de consequenties van handelingen en beslissingen in eigen land vertalen naar consequenties op mondi-

ale schaal 
§ kan een professionele sollicitatiebrief en CV in het Engels opstellen 
§ is niet bang om contact op te nemen (o.a. bellen) met onbekende organisatie, persoon uit het vakgebied 
§ is bereid zich te verdiepen in andere culturen en kan functioneren in een internationaal team/internationale 

context 

Niveau 3, afstudeerfase, uitbouwen professioneel en invloedrijk netwerk 
      

§ anticipeert op belangrijke internationale ontwikkelingen in het netwerk 
§ wendt het eigen (internationale) netwerk aan om anderen te ondersteunen 
§ stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen, geeft tips 

Aangepast voor Aeres Hogeschool op basis van www.123management.nl 


