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Voor	je	ligt	het	modulewerkboek	van	de	persoonlijke	leerlijn	in	de	afstudeerfase	(APL4).	In	deze	fase	zijn	
er	verschillende	activiteiten	waarin	je	je	competenties	verder	ontwikkelt.	Veel	activiteiten	voer	je	uit	in	
het	werkveld	tijdens	de	afstudeerstage	en/	of	afstudeerwerkstuk	of	door	opdrachten	uit	te	voeren	voor	
een	minor.	Aan	het	eind	van	je	opleiding	verantwoord	je	8	van	de	10	Aeres	competenties	(niveau	3/	
werkveld)		in	je	eindexamengesprek	met	de	studieleider	en	een	externe	uit	het	werkveld.	Je	eindexa-
mendossier	is	de	basis	van	dit	gesprek	en	het	laatste	product	in	de	rode	lijn	van	competentiemanage-
ment	en	persoonlijke	ontwikkeling	(CMP)	tijdens	je	opleiding.	Het	bewust	worden		van	waar	jouw	kwali-
teiten	en	valkuilen	liggen	is	de	belangrijkste	doelstelling	van	het	CMP	traject	en	kan	daarmee	helpen	in	
het	verkrijgen	van	een	mooie	startfunctie	in	het	werkveld.	
	
Namens	alle	mentoren	van	jaar	vier	wens	ik	je	een	boeiende	en	leerzame	afstudeerfase,	
	
Matthijs	Breel,	coördinator	mentoren	afstudeerfase	
17	augustus	2017.	

Voorwoord	
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De	modulecode	is	APL4.	De	module-onderdelen	hebben	de	volgende	codes:	

• CMP:	 		 	 APL4-1	

• Beroepsethiek:	 	 APL4-2	

• Eindexamengesprek:	 APL4-3		

De	module	voor	het	CMP-traject	in	het	4e	jaar	bestaat	uit	3	onderdelen	met	3	studiepunten.	

Tabel 1. Onderdelen module APL4 en verdeling in studiepunten 

Code	 Stpt	 Modulenaam		 Omschrijving	 Code	 Stpt.		 Beoordeling	

APL4	 3	
Persoonlijke	
leerfase	jaar	4	 CMP	 APL4-1	 1	 cijfer	

	 	 	 Beroepsethiek	 APL4-2	 2	 cijfer	
	 	 	 Eindexamengesprek	 APL4-3	 0	 cijfer	

	
Binnen	het	CMP	wordt	een	startbijeenkomst	gehouden,	twee	opdrachten	gemaakt	die	ondersteunend	

zijn	aan	de	gesprekken	met	je	mentor	(planningsgesprek,	voortgangsgesprekken	en		functioneringsge-

sprek).	Het	eindexamengesprek	voer	je	met	de	studieleider	en	een	externe	die	het	werkveld	kent.	

1 Persoonlijke	leerfase	(APL4)	
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In	het	CMP	word	je	begeleid	door	je	mentor.	In	de	rol	van	gids,	monitor	en	spiegel	is	de	belangrijkste	

taak	van	de	mentor,	jou	te	stimuleren	bij	het	ontwikkelen	van	de	relevante	competenties.		

De	mentor…	

• is	bij	studie,	professionele	en	persoonlijke	problemen	de	eerste	contactpersoon,	maar	geen	pro-

bleemoplosser,	

• kent	de	persoonlijke	situatie	van	de	student	op	het	gebied	van	studievoortgang	professionele	ont-

wikkelingen	en	loopbaanwensen,		

• gaat	met	de	student	de	dialoog	aan	(voert	gesprekken),	signaleert	en	maakt	(studie)problemen/	be-

lemmeringen	bespreekbaar	met	de	student,		

• verwijst	door	naar	2e	lijn	zorg	mocht	dit	nodig	zijn	(decaan,	studentpsycholoog,	etc.),	

• stimuleert	de	student	om	een	proactieve	houding	aan	te	nemen,	en	kritisch	te	zijn,	

• denkt	met	je	mee,	stimuleert	je	vooral	om	zelf	acties	te	bedenken	en	tot	oplossingen	te	komen,	

• kan	gesprekspartner	zijn	bij	het	formuleren	van	je	afstudeerwerkstuk	en	het	opstellen	van	je	afstu-

deerstagecontract	(voor	zover	je	dit	in	het	derde	jaar	nog	niet	hebt	opgesteld	voor	de	afstudeer-

stage	in	het	vierde	jaar)	

• moet	het	afstudeerstagecontract	goedkeuren.	

2 Verantwoordelijkheden	mentor	
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De	student…	

• vraagt	om	begeleiding	wanneer	hij	dat	nodig	acht,	

• bereidt	zich	voor	op	de	individuele	gesprekken	met	de	mentor	door	de	opdracht	uit	te	voeren	

en	gespreksformulieren	in	te	vullen	uit	het	modulewerkboek,	

• kan	aantonen	aan	welke	competenties	hij	werkt,	

• brengt	betekenisvolle	situaties/	ervaringen	in	voor	het	eindgesprek	met	de	studieleider,	

• is	verantwoordelijk	voor	het	uitwerken	van	opdrachten	en	voorbereiden	van	gesprekken,	en	is	

aanspreekbaar	op	verantwoordelijkheden	die	daar	bij	horen,		

• staat	open	voor	feedback	van	een	ander.	

3 Verantwoordelijkheden	student	
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Doel:	

Aeres	Hogeschool	vindt	het	belangrijk	dat	je	als	student	de	ruimte	krijgt	om	je	eigen	beroepsidentiteit	te	

ontwikkelen.	Door	te	reflecteren	leer	je	je	kwaliteiten	en	valkuilen	herkennen.	Je	wordt	door	de	mentor	

begeleid	om	steeds	meer	eigen	verantwoordelijkheid	te	nemen,	zodat	je	uitgedaagd	wordt	om	beslissin-

gen	te	nemen	met	het	oog	op	de	toekomst	in	het	werkveld.	

	

In	het	vierde	jaar	werk	je	naar	het	start	bekwaam	zijn	op	de	arbeidsmarkt.	Ook	ga	je	bezig	met	het	uit-

werken	van	een	competentieprofiel.	De	volgende	vragen	zijn	hierbij	van	belang:		

Wie	ben	ik,	wat	kan	ik,	wat	wil	ik,	welke	stappen	moet	ik	zetten	om	mijn	doel	te	bereiken?			

In	het	vierde	jaar	spits	je	je	toe	op	‘wat	wil	ik’	en	‘welke	stappen	moet	ik	zetten	om	mijn	doel	te	berei-

ken?’	Bij	wat	wil	ik	is	het	belangrijk	om	te	weten	waar	je	beroepsperspectief	ligt,	wat	je	in	de	toekomst	

wil	doen	en	wat	voor	baan	er	bij	jou	past.	Hieruit	komt	voort	welke	stappen	je	hiervoor	nog	moet	zetten	

om	te	kunnen	starten	op	de	arbeidsmarkt.		

4.1. APL4-1	Afsluiting	CMP	

In	bijlage	1	vind	je	de	activiteiten	in	het	afstudeerjaar	die	voldoende	afgerond	moeten	worden.	

4.2. APL4-2	Beoordeling	beroepsethiek		

De	beoordeling	van	beroepsethiek	vind	je	op	BB	APL4	afstudeerfase/	beroepsethiek	
	
4.3. APL4-3	Beoordeling	eindgesprek	

In	de	bijlage	2	vind	je	het	beoordelingsformulier	voor	het	eindgesprek	met	de	studieleider	en	de	externe	
die	het	werkveld	kent.	
	

4 Competentiemanagement	en	Persoon-

lijke	ontwikkeling	(CMP)	en	beoordelin-

gen	
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Tijdens	je	studiejaar	werk	je	regelmatig	aan	je	modulewerkboek.	Dit	wordt	je	portfolio.	Hierbinnen	

neem	je	materialen	op	die	de	rol	vervullen	van	bewijsmateriaal	waarmee	je	jouw	competenties	binnen	

je	beroepstaken	zichtbaar	maakt.	Je	houdt	bij	aan	welke	competenties	je	werkt	of	welke	je	nog	wilt	

gaan	ontwikkelen.	Je	gebruikt	dit	modulewerkboek	ook	om	anderen	(bijvoorbeeld	je	mentor,	assessoren	

en	toekomstige	werkgevers)	inzicht	te	geven	in	je	persoonlijke	en	professionele	ontwikkeling.		

Je	geeft	je	mentor	inzicht	in	je	modulewerkboek	door	het	op	blackboard	te	zetten.	Het	is	de	bedoeling	

dat	je	alle	vier	de	leerjaren	inzichtelijk	maakt	voor	je	mentor.	Na	elke	opdracht	werk	je	je	portfolio	ook	

bij	op	Blackboard.	De	instructie	voor	het	invoeren	van	je	modulewerkboek	op	blackboard	vind	je	op	In-

tranet:	Help	/	Blackboard	/	Een	Digitaal	Portfolio	maken	

Je	maakt	in	je	digitaal	portfolio	een	map	aan	met	Leerjaar	4.	Hier	zet	je	jouw	modulewerkboek	in.	

5 Portfolio	op	Blackboard	
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6.1. Startbijeenkomst		

Deze	startbijeenkomst	is	vooral	bedoeld	om	het	jaar	weer	samen	te	beginnen.	Hierbij	wordt	het	pro-

gramma	van	CMP	voor	het	4e	jaar	ingeleid.	Ook	wordt	er	een	introductie	gegeven	op	het	kennisma-

kings/	planningsgesprek.	

Belangrijke	mededelingen	kunnen	worden	gedaan	en	materialen	uitgereikt.	

	

6.2. Training	Beroepsethiek	

De	training	beroepsethiek	is	onderdeel	van	APL4.	Het	leerdoel	van	het	moduleonderdeel	Beroepsethiek	

is	dat	je	je	bezint	en	je	bewust	aan	de	slag	gaat	om	je	eigen	waarden	en	levensovertuiging	te	verwoor-

den	(zie	apart	modulewerkboek	Beroepsethiek	op	BB	APL4-2).	Gedurende	één	semester	wordt	dit	mo-

duleonderdeel	op	de	woensdagen	ingeroosterd.	Je	zult	ingedeeld	worden	in	gemengde	groepen	van	8	

studenten	uit	verschillende	opleidingen.	Bij	het	indelen	wordt	rekening	gehouden	met	de	door	jou	geko-

zen	minors.	

	

6.3. Oriëntatie	op	de	arbeidsmarkt	

In	februari	(onder	voorbehoud)	wordt	er	een	bedrijvenmarkt	georganiseerd	op	locatie	Dronten.	Je	kunt	

op	deze	markt	bedrijven	benaderen	voor	verdere	loopbaanoriëntatie.	

Daarnaast	is	opdracht	2	‘de	loopbaan	oriëntatie’	een	aansluiting	op	de	oriëntatie	op	de	arbeidsmarkt.	

Deze	opdracht	is	input	voor	het	voortgangsgesprek	met	je	mentor.	Tip:	Bij	Agrojobs	kun	je	zonder	kos-

ten	een	gesprek	en	een	agrojobs	competentiescan	aanvragen	om	je	kansen	op	de	arbeidsmarkt	te	on-

derzoeken.	

	

6.4. Overzicht	activiteiten	

Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht	van	de	verschillende	activiteiten,	verdeeld	over	de	2	semesters.		

Week	
	

Activiteit	 Doel	 Wie	neemt	actie?	 Wie	beoor-
deelt?	

36	 Dronten:	
Centrale	informatie	bijeenkomst	
Start	Afstudeerfase,		
woensdag	10.00	uur		
Bijeenkomst	mentorgroep			
Woensdag	vanaf	11.00	uur	
	
	

Gezamenlijke	start,		
eenduidige	communicatie	

Centraal,		
Afstudeerfaseteam		
(OOW	en	BRM)	

	
Mentor	

	

	

37	 Woensdag:	opstart	Beroepsethiek	
voor	aantal	groepen	

Gezamenlijke	start,		
eenduidige	communicatie	

Moduleteam	(DIJ)	
en	student	

Moduleteam	

37-40	 Planningsgesprek	
(opdracht	1	plan	afstudeerfase)	

Bespreken	plan	voor	afstu-
deerfase	

Mentor		 Mentor		
	

6 Startbijeenkomst,	trainingen	en	over-

zicht	activiteiten	
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40-47	 Voortgangsgesprek	1	
Bij	stage	in	tweede	semester:	ge-
sprek	afstudeerstagecontract	

• Competentieontwikkeling	
• Invulling	en	goedkeuring	

afstudeerstagecontract	

Student		 Mentor		

36-26	 Dronten:	
Beroepsethiek	op	woensdag.	
Voor	de	groepsindeling	en	voor	het		
rooster	zie	Blackboard	(APL4-2)	en	
eventueel	de	module	coördinator	
(DIJ).			
	

	 Moduleteam	en	stu-
dent	

Moduleteam	

7	 Februari	Bedrijvendag	met	markt	
in	Dronten	(onder	voorbehoud)	

Loopbaanoriëntatie		 	 	

20-26	 Functioneringsgesprek	
Gesprek	arbeidsmarktoriëntatie	en	
evaluatie	Afstudeerfase		
(opdracht	2	loopbaanoriëntatie)	

Oriëntatie	arbeidsmarkt	en	
evaluatie	Afstudeerfase	

Student	en	mentor	 Mentor		

25	 Eindexamengesprek	
	

Verdediging	Competenti-
dossier	

Student		 Studieleider	
en	externe	
deskundige	

	
	
6.5. Curriculum	Vitae	(CV)	

Een	belangrijk	onderdeel	van	de	Competentiemanagement	en	persoonlijke	ontwikkeling,	is	het	maken	

en	het	up-to-date	houden	van	je	Curriculum	Vitae,	oftewel	een	CV.	Plaats	je	CV	apart	in	je	digitaal	port-

folio	in	de	map	Leerjaar	4.	Wanneer	je	gebruik	maakt	van	een	creatief	CV	(via	powerpoint,	prezi,	film)	

zorg	dan	voor	een	duidelijke	link	naar	het	internetadres	en	een	aantal	printscreens	(foto’s)	die	je	hier	

binnen	je	portfolio	kunt	toevoegen.			

	
6.6. Opdrachten	

In	je	afstudeerfase	maak	je	twee	korte	opdrachten	voor	die	je	bespreekt	met	je	mentor.	De	opdrachten	

ondersteunen	je	planning	in	de	afstudeerfase	en	je	oriëntatie	op	het	werkveld.	

	
6.6.1. Opdracht	1:	Plan	Afstudeerfase	

Maak	een	plan	aan	het	begin	van	de	Afstudeerfase.	Dit	plan	wordt	besproken	met	je	mentor	in	het	plan-

ningsgesprek.	Zorg	ervoor	dat	je	meest	recente	versie	van	je	portfolio	in	Blackboard	staat.	

Ga	daarbij	uit	van	je	afstudeerprogramma	(welke	je	hebt	gevormd	aan	het	einde	van	leerjaar	3)	en	de	

punten	die	uit	het	gespreksverslag	komen	n.a.v.	het	competentiedossier	vanaf	het	punt	concretiseren	

van	leerjaar	3.		

• Welke	competenties	wil	je	toepassen	en	demonstreren	(laten	zien)?		

• Welke	resultaten	wil	jij	met	de	verschillende	onderdelen	van	jouw	afstudeerprofiel	bereiken?		

• Wat	zijn	je	gewenste	eindproducten?		

• Welke	activiteiten	moeten	worden	uitgevoerd,	met	wie	en	wanneer?		

• Wat	is	de	verdeling	van	de	studiebelasting	over	de	verschillende	perioden?		

• Waar	liggen	de	deadlines	en	welke	mogelijkheden	zijn	ervoor	bijsturen?	
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• 	

	

	
VAN	LEERJAAR	3	 Rooster	 8	competenties		

2	keer	op	niveau	3	aantonen:	
Activiteitenkeuze	en	korte	motivatie		
(wordt	uitgewerkt	in	het	Plan	van	
Aanpak	Afstudeerfase):	

N
aj
aa
r		

	 N
aj
aa
r		

Vo
or
ja
ar
		

	 Vo
or
ja
ar
			

	 1.
 L

ei
di
ng
	g
ev
en

	

2.
 S

am
en

w
er
ke
n	

3.
 P

re
se
nt
er
en

	

4.
 O

nd
er
zo
ek
en

	

5.
 I
nn

ov
er
en

	

6.
 O

rg
an

is
er
en

	

7.
 Z

el
fs
tu
re
n	

8.
 O

nd
er
ne

m
en

	

9.
 D

uu
rz
aa
m
	h
an

de
le
n	

10
. G
lo
ba

lis
er
en

	

Minor	1:	Naam	minor	en	korte	moti-
vatie	

MA	 MA	 MA	 MA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

DI	 DI	 DI	 DI	

DO	 DO	 DO	 DO	

VR	 VR	 VR	 VR	

Minor	2:	Naam	minor	en	korte	moti-
vatie	

MA	 MA	 MA	 MA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

DI	 DI	 DI	 DI	

DO	 DO	 DO	 DO	

VR	 VR	 VR	 VR	

Minor	(reserve):	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vermoedelijk	bedrijf	voor	de	afstu-
deerstage	in	de	majorcontext		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vermoedelijk	onderwerp	van	het	af-
studeerwerkstuk	in	de	majorcontext		
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Invoegen	deel	gespreksverslag	competentiegesprek	jaar	3	
Concretiseren	
Aan	welke	competenties	wil	je	het	ko-
mende	jaar	extra	aandacht	geven?	Leg	
uit.		
	
	
	

	

Welke	activiteiten	ga	je	hiervoor	onder-
nemen?	
	
	
	
	

	

Wat	voor	begeleiding	heb	je	nodig	om	
deze	activiteiten	uit	te	voeren?	Welke	
leeromgeving?	Benoem.	
	
	
	
	
	

	

Geef	aan	wat	je	gaat	doen,	maak	een	
planning	in	de	bijlage.	
	
	
	
	
	

	

Wat	zou	mijn	planning	in	de	weg	kunnen	
staan?	
	
	
	
	

	

Nieuwe	inzichten	
Op	grond	van	het	competentiegesprek	
heb	ik	de	volgende	nieuwe	inzichten	ge-
kregen	met	betrekking	tot	mijn	compe-
tentieontwikkeling:	

	
	
	
	
	
	

Na	het	gesprek:	noteer	hier	de	gemaakte	afspraken:	
	
	
	
	

	
De	uitwerking	van	de	vragen	en	de	formats	van	leerjaar	3	zijn	input	voor	het	planningsge-
sprek,	neem	deze	mee!	
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6.6.2. Opdracht	2:	Loopbaan	oriëntatie	

Deze	opdracht	stel	je	aan	het	einde	van	de	Afstudeerfase	op	en	wordt	besproken	met	je	mentor	in	het	

functioneringsgesprek.	Ook	zet	je	je	bijgewerkte	versie	van	je	portfolio	in	Blackboard.		

Persoonlijk	BANEN-plan	

Behandel	de	volgende	4	vragen:		

1. Welk	soort	werk	wil	ik	gaan	doen	direct	na	mijn	diplomering?		

2. Hoe	is	dit	te	realiseren	in	het	huidige	aanbod	van	functies	en	gezien	de	huidige	en	te	verwach-

ten	economische	ontwikkeling.	Welke	kansen,	mogelijkheden	en	bedreigingen	zie	je	op	dat	

punt?		

3. Wat	wil	ik	er	voor	doen?	Wat	is	mijn	bijdrage	(sollicitatieprocedure,	na	en	bijscholing,	etc)?	

4. Wat	heb	ik	daarvoor	nodig	van	'anderen'?	

	

Advertentieselectie	/Sollicitatieplanning	

Aan	welke	criteria	moet	jouw	toekomstige	eerste	functie	voldoen	(sector,	bedrijf,	plaats,	salaris,	etc)?	

Zet	ze	ook	in	volgorde	van	prioriteit.	

Maak	op	grond	van	het	vacatureaanbod	in	de	bladen	(bijv.	Groene	Carrière)	en	op	het	Internet	(bijv.	

http://www.agriholland.nl/vacatures	of	http://www.intermediair.nl	of	http://www.agrojobs.nl	of	

www.aeresagree.nl)	een	selectie	van	3-5	advertenties/vacaturemeldingen	waarop	je	zou	reageren.	Pas	

dus	je	eerder	geformuleerde	'selectie'-criteria	concreet	toe.	

Bedrijven	top-3	

Maak	een	top	3	van	bedrijven/organisaties,	waar	jij	in	de	(nabije)	toekomst	zou	willen	werken.	Leg	uit	

waarom,	ga	na	welke	eerste-baan-mogelijkheden	er	zijn	en	hoe	je	dit	zou	moeten	realiseren.	Treed	

daadwerkelijk	met	die	bedrijven/organisaties	in	contact.	Vraag	informatie,	waag	er	een	telefoontje	aan	

raadpleeg	hun	internetsite,	bezoek	vakbeurzen	en	stel	je	vragen	aan	de	standhouders,	snuffel	in	vakbla-

den	etc.		
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6.7. Gesprekken	

Een	aantal	keer	in	het	jaar	heb	je	een	gesprek	met	je	mentor.	De	mentor	vraagt	je	om	deze	gesprekken	

voor	te	bereiden,	en	aan	het	einde	een	gespreksverslag	toe	te	voegen	aan	je	portfolio	als	er	afspraken	

zijn	gemaakt..	

6.7.1. Kennismakings/planningsgesprek	

Aan	het	begin	van	het		eerste	semester	voert	je	mentor	een	planningsgesprek	met	je.	Ter	voorbereiding	

van	het	gesprek	vul	je	onderstaand	format	in.	Je	maakt	ook	gebruik	van	de	gegevens	van	het	vorige	stu-

diejaar,	zoals	je	dit	gedaan	hebt	bij	de	opdracht	‘plan	afstudeerfase’	uit	dit	modulewerkboek.	

Voorbereiding	planningsgesprek		
Datum:	
Naam:	
Klas:		
Welke	punten	wil	jij	bespreken?	
	
	
	
	
	
Hoe	sta	je	er	met	je	studie	voor?	Wat	gaat	goed?	Heb	je	achterstanden?		
	
	
	
	
	
Is	het	afstudeerprogramma	veranderd	met	het	3e	jaar?	
	
	
	
	
	
Welke	competenties	wil	je	toepassen	en	demonstreren	(zie	afstudeerprogramma)?	Hoe	ga	je	aan	
competenties	werken?	Is	de	STARR-techniek	duidelijk?	
	
	
	
	
	
Hoe	ga	je	je	afstudeerprogramma	inrichten?	OPDRACHT	PLAN	AFSTUDEERFASE	
	
	
	
	
Afspraken	met	mentor:	
	
	
	
	
	

	
	 	



AERES	HOGESCHOOL	DRONTEN	•			Modulewerkboek	APL4		•	17	augustus	2017	 	 Pagina	16	van	58	

6.7.2. Voortgangsgesprek	

In	de	loop	van	het	eerste	en	tweede	semester	heb	je	(indien	nodig)	een	voortgangsgesprek	met	je	men-

tor.	Ter	voorbereiding	van	het	gesprek	vul	je	onderstaand	format	in.	Het	kan	zijn	dat	deze	punten	via	

mail	besproken	worden.	Werk	je	portfolio	in	Blackboard	bij.	

Voorbereiding	voortgangsgesprek	1	&	2	
Datum:	
Naam:	
Klas:		
Eigen	agendapunten.	Welke	punten	wil	jij	bespreken?	
	
	
	
	
Afstudeercontract?	Afstudeerdocent?	
	
	
	
	
Welke	afspraken	heb	je	de	vorige	keer	met	je	mentor	gemaakt?	
	
	
	
	
Na	het	gesprek:	Noteer	hier	de	gemaakte	afspraken:	
	
	
	
	

	

6.7.3. Functioneringsgesprek	

Aan	het	einde	van	je	afstudeerjaar,	plan	je	een	laatste	gesprek	met	de	mentor,	het	functioneringsge-
sprek.	Ter	voorbereiding	van	het	gesprek	lever	je	opdracht	2	(Loopbaan	oriëntatie)	in,	minimaal	vieren-
twintig	uur	voor	het	gesprek.	Je	bespreekt	je	persoonlijk	banenplan	en	evalueert	kort	de	opleiding.	

	

6.7.4. Eindgesprek	

Definitie	

Het	eindexamengesprek	is	een	gesprek	waarin	de	studieleider	van	de	major	en	een	door	AERES	Hoge-

school		gevraagde	externe	deskundige	beoordeelt	of	de	student	diplomawaardig	is.	In feite solliciteert 

je als student tijdens het eindexamengesprek naar je HBO diploma! 

Solliciteren	naar	je	HBO-diploma	vraagt	om	een	goede	voorbereiding.		

Dit	betreft	zowel	de	inhoud	van	het	eindexamendossier	als	de	voorbereiding	van	het	eindexamenge-

sprek	(denk	aan	presentatie	/	kleding	/	enz.)	

	

Toetsing:	eindexamengesprek	

In	het	eindexamengesprek	verantwoordt	de	student	aan	de	hand	van	zijn	competentieprofiel	zijn	com-

petentieniveau	en	ontwikkeling.	Daarnaast	zijn	de	thema’s	van	de	afstudeerfase	en	afstudeerwerkstuk	

aan	de	orde.	Het	gesprek	zal	ongeveer	een	half	uur	duren.	
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Indien	het	eindexamen	met	goed	gevolg	wordt	afgelegd,	wordt	dit	onderdeel	(APL4-3)	in	alluris	ingevuld		

met	een	cijfer	(0	studiepunten).	De	beoordeling	geeft	aan	op	welk	niveau	je	de	afstudeerfase	afsluit:	

voldoende,	goed	of	excellent	niveau.	

Indien	de	beoordeling	onvoldoende	is,	moet	de	student	onderdelen	verdiepen	en	kan	zich	inschrijven	

voor	de	volgende	datum.	Onvoldoende	betekent	dat	de	student	onduidelijkheden	in	zijn	reflectieverslag	

niet	kan	ophelderen	op	het	gebied	van	verantwoording	van	8	van	de	10	competenties	op	het	hoogste	

niveau	en	op	het	gebied	van	de	verschillende	situaties	waarin	de	beroepstaken	zijn	uitgevoerd.	Een	an-

dere	mogelijkheid	is	dat	de	student	onvoldoende	zijn	competentieprofiel	kan	verdedigen.	
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6.7.5. Eindexamendossier	

Een	belangrijk	onderdeel	van	de	persoonlijke	leerfase	is	je	competentieontwikkeling.	In	het	tweede	se-

mester	voer	je	een	eindexamengesprek	met	de	studieleider	en	iemand	uit	het	werkveld,	naar	aanleiding	

van	je	eindexamendossier.	Bewust	zijn	van	je	kwaliteiten	is	medebepalend	om	op	de	arbeidsmarkt	een	

baan	te	verwerven	en	uit	te	voeren.		

Je	eindexamendossier	bestaat	uit	het	volgende:		
- Competentieprofiel,	een	korte	beschrijving	van	je	competentieontwikkeling	aan	de	hand	van	de	

8	AERES	competenties	door	de	vier	studiejaren	heen.	Wat	waren	opmerkelijke	ontwikkelingen?	

Wanneer	heb	je	veel	geleerd?	Waar	ben	je	goed	in	(kwaliteiten)?	Welke	vond	je	lastig	(valkui-

len)?	De	manier	hoe	je	het	competentieprofiel	invult,	ben	je	vrij	in.	Het	hoeft	niet	zoals	de	eer-

ste	drie	leerjaren	in	het	voorgeschreven	format.	

- Reflectieverslag	afstudeerfase:	bewijs	dat	de	student	8	van	de	10	AERES	competenties	in	mini-

maal	twee	(maximaal	5)	verschillende	beroepssituaties	op	niveau	3	heeft	verworven.	De	STARR	

methode	wordt	als	richtlijn	gebruikt	om	d.m.v.	concrete	situaties	de	verworven	competenties	

te	bewijzen.	De	bewijslast	komt	van	externen	en	eigen	beoordeling	van	ervaringen	en	pro-

ducten.	Het	reflectieverslag	bevat	o.a.	een	competentiematrix	waarbij	de	relatie	tussen	activi-

teiten	tegenover	de	AERES	competenties	staan	en	ook	de	cijfers	zijn	ingevuld	(zie	onderstaande	

tabel).		

- Samenvatting	afstudeerstage	en	beoordelingsformulieren	afstudeerstage(stagebieder	en	afstu-

deerdocent)(indien	beschikbaar,	anders	vermelden	tijdens	het	gesprek)	

- Samenvatting	afstudeerwerkstuk	(indien	beschikbaar,	anders	vermelden	tijdens	het	gesprek)	

Tabel:	het	eindexamendossier	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:	
Aantal	pagina’s	 Onderwerp	 Opmerking	
Voorpagina	 Naam,	opleiding,	datum,	

plaats,	enz.	
	

Maximaal	2	pagina’s	 Competentieprofiel	 Hoofdstuk	1	
Beschrijf	kort	je	competentieontwikke-
ling	a.d.h.v.	de	8	AERES	competenties.	
Bekijk	je	ontwikkeling	door	de	jaren	
heen.	Wanneer	heb	je	veel	geleerd?	
Waar	ben	je	goed	in?	Welke	competentie	
vond	je	lastig?		

	 Mijn	competentie	ontwikke-
ling	
	

Hoofdstuk	2	
Bespreek	de	AERES	competenties	aan	de	
hand	van	maximaal	5	situaties.	
Leg	uit	(bewijs)	dat	je	8	van	de	10	AERES	
competenties	in	twee	verschillende	be-
roepssituaties	op	niveau	3	hebt	verwor-
ven.	De	STARR	methode	kun	je	als	richt-
lijn	gebruiken	om	d.m.v.	concrete	situa-
ties	de	verworven	competenties	te	bewij-
zen.	De	bewijslast	komt	van	externen	en	
eigen	beoordeling	van	ervaringen	en	pro-
ducten.		

1	pagina	 Samenvatting	afstudeer-
stage	

Hoofdstuk	3	
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1	pagina	 Samenvatting	afstudeer-
werkstuk		

Hoofdstuk	4	

1	pagina	 Competentiematrix	met	be-
haalde	cijfers	(voor	zover	
bekend)	(zie	tabel)	
	

Hoofdstuk	5	

4	pagina’s	 Beoordelingsformulieren	af-
studeerstage	(stagebieder	
en	afstudeerdocent)	(zie	
MWB	Afstudeerstage	bijlage	
4	en	5)	

Hoofdstuk	6	

2	pagina’s	 Beoordelingsformulier	afstu-
deerwerkstuk	(zie	MWB	Af-
studeerwerkstuk	bijlage	4)	

Hoofdstuk	7	

1	pagina	 Showcase!		 Hoofdstuk	8	
Wat	was	jouw	mooiste	product	of	leer-
moment	van	de	afgelopen	vier	leerjaren?	
Wat	is	je	mooiste	herinnering	van	de	ho-
geschool?	Laat	zien	en	beschrijf!	(voeg	
bijv.	foto’s,	websites,	korte	verslagen	in)	

	

Inleveren	eindexamendossier	

Het	eindexamendossier	(één	exemplaar	in	hard-copy	apart	van	modulewerkboek)	wordt	ingeleverd	bij	

de	coördinator	afstudeerfase	(W.	Oosterhoff).	

• De	inlevermomenten	zijn:	vóór	30	oktober	2017	,	vóór	12	januari	2018,	vóór	3	april	2018,	vóór	1	

juni	2018,	uiterlijk	13	augustus	2018	(zie	BB	algemene	informatie	afstudeerfase,	document	‘belang-

rijke	informatie	&	belangrijke	data	Afstudeerfase	voor	3e	en	4e	jaars	studenten	2016-2017)	

• Indien	het	afstudeerwerkstuk	onvoldoende	wordt	beoordeeld,	moet	een	aangepast	eindexamen-

dossier	worden	ingeleverd.	Als	dit	na	de	uiterste	inlevertermijn	wordt	geconstateerd,	gaat	de	stu-

dent	automatisch	door	naar	de	volgende	diplomeringstermijn.	

Als	een	student	moet	herkansen	voor	het	eindexamengesprek:		

• Loopt	hij	vertraging	op.	

• Moet	hij	activiteiten	ontplooien	waarin	hij	toont	dat	hij	toch	over	de	competenties	beschikt	(dat	zul-

len	veelal	buitenschoolse	activiteiten	zijn).	

• Moet	hij	vóór	het	volgende	inlevermoment	een	nieuw	eindexamendossier	aanleveren.	
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Overzicht	van	activiteiten	CMP	van	student		in	afstudeerfase	 checklist	
1.	Student	is	aanwezig	op	startbijeenkomst:	PP	presentatie	CMP	jaar	4	centraal	
	

Ja	/	Nee	

2.	Student	heeft	plan	van	afstudeerfase	opgestuurd	minimaal	24	uur	voor	
taakgesprek	(opdracht	1,	plan	afstudeerfase)	
	

Ja	/	Nee	

3.	Student	heeft	taakgesprek	gevoerd	met	mentor	(20	min)	(opdracht	1,	bij-
lage	1,	plan	afstudeerfase)	
	

Ja	/	Nee	

4.	Student	heeft	afstudeerstagecontract	compleet	ingeleverd,	inclusief	onder-
tekening	(digitaal)	
	

Ja	/	Nee	

5.	Student	neemt	initiatief,	zodat	mentor	een	afstudeerdocent	toewijst.	
	

Ja	/	Nee	

6.	Student	heeft	al	duidelijke	ideeën	over	afstudeerwerkstuk	tijdens	taakge-
sprek.	(Bespreking	en	begeleiding		afstudeerstage	en	–werkstuk	door	afstu-
deerdocent.)	
	

………..	

7.	Indien	nodig:	Student	heeft	voortgangsgesprek	gevoerd:	met	name	om	af-
studeeronderwerp	duidelijk	te	krijgen.	
	

………..	

8.	Student	heeft	opdracht	loopbaan	oriëntatie	opgestuurd	minimaal	24	uur	
voor	functioneringsgesprek	(opdracht	2,	loopbaan	oriëntatie)	
	

Ja	/	Nee	

9.	Student	heeft	functioneringsgesprek	gevoerd	met	mentor	(eindgesprek	met	
de	mentor)		(20	min)/	(opdracht	2,	loopbaan	oriëntatie)	
	

Ja	/	Nee	

Totaal	beoordeling	CMP	Afstudeerfase	(1	studiepunt)	:		
	
Beslismodel:	
1	=	één	of	meer	onderdelen	niet	uitgevoerd;		
6	=	alle	onderdelen	op	tijd	uitgevoerd	en	opdracht	1	en	2	matig	uitgevoerd;	
7	=	alle	onderdelen	op	tijd	uitgevoerd	en	opdracht	1	en	2	voldoende	uitgevoerd;		
8	=	alle	onderdelen	op	tijd	uitgevoerd	en	opdracht	1	en	2	goed	uitgevoerd;		
9	=	alle	onderdelen	op	tijd	uitgevoerd	en	opdracht	1	en	2	excellent	uitgevoerd.	
	

De	mentor	voert	het	cijfer	CMP	afstudeerfase	in	in	Alluris.		

	

	 	

Bijlage	1:	uitgevoerde	activiteiten	om	het	

CMP-traject	af	te	sluiten.			
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Beoordelingsformulier	eindexamengesprek	
‘solliciteren	naar	je	diploma’	

Naam	student:	
Naam	assessor	(teamleider	opleiding/	major)	
Naam	co-assessor	(externe)	
Datum:	
Opleiding/	major:	
Resultaat-/	pro-
ductindicatoren	

Kwaliteitseis/	criterium	/	
maatstaf		
De	student	heeft:	

Beoor-
deling	
	

Opmerkingen	

Examendossier	
	

• examendossier	opgesteld	
conform	format	(compe-
tentieprofiel,	STARR,	sa-
menvatting	-stage	en	af-
studeerwerkstuk,	bewijs-
stukken)	

	
	
3-5-7-9	

	

	 De	student	kan:	 	 	
Eindexamen	
gesprek	

• zijn/	haar	niveau	van	de	
competenties	uitleggen	
a.d.h.v.		concrete	situaties	
uit	het	afstudeerjaar	

	
• zijn	visie	verwoorden	over	

de	nabije	toekomst	van	
de	sector	

	

3-5-7-9	
	
	
	
3-5-7-9	

	

Eindbeoordeling	examendossier	en	verdediging	in	
gesprek		
door	assessor	in	samenspraak	met	co-assessor	
	

	
3-5-7-9	

	

Handtekening	assessor:	 	 	
Handtekening	co-assessor:	 	 	
Beslismodel:	je	bent	geslaagd	indien	aan	alle	criteria	met	een	voldoende	resultaat	is	voldaan.	
Dit	is	eindcijfer	CMP	afstudeerfase	(1	studiepunt	wordt	toegekend	als	ook	andere	activiteiten	voor	CMP	af-
studeerfase	(APL4-1)	voldoende	zijn	afgerond		

	
Feedback	n.a.v.	eindexamengesprek	
	
	

Bijlage	2:	Beoordelingsformulier	eindexamen-

gesprek	
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Eindexamendossier	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Naam:	

Klas:	

Datum:	

Plaats:	

Bijlage	3:	Eindexamendossier	
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Hoofdstuk 1 Competentieprofiel 

Beschrijf	kort	je	competentieontwikkeling	a.d.h.v.	de	10	AERES	competenties.	Bekijk	je	ontwikkeling	
door	de	jaren	heen.	Wanneer	heb	je	veel	geleerd?	Waar	ben	je	goed	in?	Welke	competentie	vond	je	las-
tig?	Je	krijgt	hieronder	de	ruimte	om	op	maximaal	2	pagina’s	te	verwoorden	hoe	jouw	competentiepro-
fiel	eruit	ziet.	  
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Hoofdstuk 2 Mijn competentie-ontwikkeling 

Situatie	1	

Titel	situatie	 	
	
	

Periode	waarin	de	situatie	heeft	plaats-
gevonden:	
	

	
	

Beschrijving	van	de	situatie:	
	
	
	
	

	

Taak:	
-	Wat	had	je	jezelf	voorgenomen	te			
		doen?		
-	Wat	was	je	doel?		
-	Welke	rol	had	je	jezelf	toebedeeld?	
	
	
	

	

Actie:	
Wat	gebeurde	er?	Wat	deed	jij?	Hoe	re-
ageerden	anderen	daarop?	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Resultaat:	
-	Wat	was	het	resultaat	van	je	actie?		
-	Hoe	liep	het	af?		
-	Welke	feedback	kreeg	je?	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reflectie:		
-	Hoe	kijk	je	erop	terug?	
-	Hoe	tevreden	ben	je?		
-	Wat	heb	je	geleerd?		
-	Wat	doe	je	de	volgende	keer	an-
ders/beter	-	of	juist	niet:	wat	doe	je	de	
volgende	keer	precies	hetzelfde?	
	

	
	
	
	
	
	

Welke	competenties	heb	je	ontwikkeld	
in	deze	situatie?	
	
	
	

	

Geef	per	competentie	aan	hoe	je	binnen	de	situatie	deze	competentie	hebt	ontwikkeld.	
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(Tip:	maak	gebruik	van	de	gedragsindicatoren.	Zie	de	bijlage	van	het	modulewerkboek	van	de	‘handleiding	
inhoud	competentiedossier’	voor	buitenschoolse	activiteiten	om	de	gedragsindicatoren	zelf	te	formule-
ren.)	
Competentie	1:	
	
	
	

	
	
	
	

Competentie	2:	
	
	
	

	

Competentie	x:		
	
	
	

	

Bewijsstukken:	
Competentie	1:	
	

	

Competentie	2:	
	

	

Competentie	x:	
	

	

Leerpunten:	
-	Waar	ga	je	verder	aan	werken?		
-	Hoe	ga	je	daar	verder	aan	werken?		
Formuleer	dit	SMART	
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Situatie	2	
Titel	situatie	 	

	
	

Periode	waarin	de	situatie	heeft	plaats-
gevonden:	
	

	
	

Beschrijving	van	de	situatie:	
	
	
	
	

	

Taak:	
-	Wat	had	je	jezelf	voorgenomen	te			
		doen?		
-	Wat	was	je	doel?		
-	Welke	rol	had	je	jezelf	toebedeeld?	
	
	
	

	

Actie:	
Wat	gebeurde	er?	Wat	deed	jij?	Hoe	
reageerden	anderen	daarop?	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Resultaat:	
-	Wat	was	het	resultaat	van	je	actie?		
-	Hoe	liep	het	af?		
-	Welke	feedback	kreeg	je?	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reflectie:		
-	Hoe	kijk	je	erop	terug?	
-	Hoe	tevreden	ben	je?		
-	Wat	heb	je	geleerd?		
-	Wat	doe	je	de	volgende	keer	an-
ders/beter	-	of	juist	niet:	wat	doe	je	de	
volgende	keer	precies	hetzelfde?	
	

	
	
	
	
	
	

Welke	competenties	heb	je	ontwikkeld	
in	deze	situatie?	
	
	
	

	

Geef	per	competentie	aan	hoe	je	binnen	de	situatie	deze	competentie	hebt	ontwikkeld.	
(Tip:	maak	gebruik	van	de	gedragsindicatoren.	Zie	de	bijlage	van	het	modulewerkboek	van	de	‘handleiding	
inhoud	competentiedossier’	voor	buitenschoolse	activiteiten	om	de	gedragsindicatoren	zelf	te	formule-
ren.)	
Competentie	1:	
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Competentie	2:	
	
	
	

	

Competentie	x:		
	
	
	

	

Bewijsstukken:	
Competentie	1:	
	

	

Competentie	2:	
	

	

Competentie	x:	
	

	

Leerpunten:	
-	Waar	ga	je	verder	aan	werken?		
-	Hoe	ga	je	daar	verder	aan	werken?		
Formuleer	dit	SMART	
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Situatie	3	
Titel	situatie	 	

	
	

Periode	waarin	de	situatie	heeft	plaats-
gevonden:	
	

	
	

Beschrijving	van	de	situatie:	
	
	
	
	

	

Taak:	
-	Wat	had	je	jezelf	voorgenomen	te			
		doen?		
-	Wat	was	je	doel?		
-	Welke	rol	had	je	jezelf	toebedeeld?	
	
	
	

	

Actie:	
Wat	gebeurde	er?	Wat	deed	jij?	Hoe	
reageerden	anderen	daarop?	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Resultaat:	
-	Wat	was	het	resultaat	van	je	actie?		
-	Hoe	liep	het	af?		
-	Welke	feedback	kreeg	je?	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reflectie:		
-	Hoe	kijk	je	erop	terug?	
-	Hoe	tevreden	ben	je?		
-	Wat	heb	je	geleerd?		
-	Wat	doe	je	de	volgende	keer	an-
ders/beter	-	of	juist	niet:	wat	doe	je	de	
volgende	keer	precies	hetzelfde?	
	

	
	
	
	
	
	

Welke	competenties	heb	je	ontwikkeld	
in	deze	situatie?	
	
	
	

	

Geef	per	competentie	aan	hoe	je	binnen	de	situatie	deze	competentie	hebt	ontwikkeld.	
(Tip:	maak	gebruik	van	de	gedragsindicatoren.	Zie	de	bijlage	van	het	modulewerkboek	van	de	‘handleiding	
inhoud	competentiedossier’	voor	buitenschoolse	activiteiten	om	de	gedragsindicatoren	zelf	te	formule-
ren.)	
Competentie	1:	
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Competentie	2:	
	
	
	

	

Competentie	x:		
	
	
	

	

Bewijsstukken:	
Competentie	1:	
	

	

Competentie	2:	
	

	

Competentie	x:	
	

	

Leerpunten:	
-	Waar	ga	je	verder	aan	werken?		
-	Hoe	ga	je	daar	verder	aan	werken?		
Formuleer	dit	SMART	
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Situatie	4	
Titel	situatie	 	

	
	

Periode	waarin	de	situatie	heeft	plaats-
gevonden:	
	

	
	

Beschrijving	van	de	situatie:	
	
	
	
	

	

Taak:	
-	Wat	had	je	jezelf	voorgenomen	te			
		doen?		
-	Wat	was	je	doel?		
-	Welke	rol	had	je	jezelf	toebedeeld?	
	
	
	

	

Actie:	
Wat	gebeurde	er?	Wat	deed	jij?	Hoe	
reageerden	anderen	daarop?	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Resultaat:	
-	Wat	was	het	resultaat	van	je	actie?		
-	Hoe	liep	het	af?		
-	Welke	feedback	kreeg	je?	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reflectie:		
-	Hoe	kijk	je	erop	terug?	
-	Hoe	tevreden	ben	je?		
-	Wat	heb	je	geleerd?		
-	Wat	doe	je	de	volgende	keer	an-
ders/beter	-	of	juist	niet:	wat	doe	je	de	
volgende	keer	precies	hetzelfde?	
	

	
	
	
	
	
	

Welke	competenties	heb	je	ontwikkeld	
in	deze	situatie?	
	
	
	

	

Geef	per	competentie	aan	hoe	je	binnen	de	situatie	deze	competentie	hebt	ontwikkeld.	
(Tip:	maak	gebruik	van	de	gedragsindicatoren.	Zie	de	bijlage	van	het	modulewerkboek	van	de	‘handleiding	
inhoud	competentiedossier’	voor	buitenschoolse	activiteiten	om	de	gedragsindicatoren	zelf	te	formule-
ren.)	
Competentie	1:	
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Competentie	2:	
	
	
	

	

Competentie	x:		
	
	
	

	

Bewijsstukken:	
Competentie	1:	
	

	

Competentie	2:	
	

	

Competentie	x:	
	

	

Leerpunten:	
-	Waar	ga	je	verder	aan	werken?		
-	Hoe	ga	je	daar	verder	aan	werken?		
Formuleer	dit	SMART	
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Situatie	5	(indien	nodig)	
Titel	situatie	 	

	
	

Periode	waarin	de	situatie	heeft	plaats-
gevonden:	
	

	
	

Beschrijving	van	de	situatie:	
	
	
	
	

	

Taak:	
-	Wat	had	je	jezelf	voorgenomen	te			
		doen?		
-	Wat	was	je	doel?		
-	Welke	rol	had	je	jezelf	toebedeeld?	
	
	
	

	

Actie:	
Wat	gebeurde	er?	Wat	deed	jij?	Hoe	
reageerden	anderen	daarop?	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Resultaat:	
-	Wat	was	het	resultaat	van	je	actie?		
-	Hoe	liep	het	af?		
-	Welke	feedback	kreeg	je?	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reflectie:		
-	Hoe	kijk	je	erop	terug?	
-	Hoe	tevreden	ben	je?		
-	Wat	heb	je	geleerd?		
-	Wat	doe	je	de	volgende	keer	an-
ders/beter	-	of	juist	niet:	wat	doe	je	de	
volgende	keer	precies	hetzelfde?	
	

	
	
	
	
	
	

Welke	competenties	heb	je	ontwikkeld	
in	deze	situatie?	
	
	
	

	

Geef	per	competentie	aan	hoe	je	binnen	de	situatie	deze	competentie	hebt	ontwikkeld.	
(Tip:	maak	gebruik	van	de	gedragsindicatoren.	Zie	de	bijlage	van	het	modulewerkboek	van	de	‘handleiding	
inhoud	competentiedossier’	voor	buitenschoolse	activiteiten	om	de	gedragsindicatoren	zelf	te	formule-
ren.)	
Competentie	1:	
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Competentie	2:	
	
	
	

	

Competentie	x:		
	
	
	

	

Bewijsstukken:	
Competentie	1:	
	

	

Competentie	2:	
	

	

Competentie	x:	
	

	

Leerpunten:	
-	Waar	ga	je	verder	aan	werken?		
-	Hoe	ga	je	daar	verder	aan	werken?		
Formuleer	dit	SMART	
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Hoofdstuk 3 Samenvatting afstudeerstage 
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Hoofdstuk 4 Samenvatting afstudeerwerkstuk	 	
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Hoofdstuk 5 Competentiematrix 

	 8	competenties		
1	keer	op	niveau	3	aantonen:	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Activiteiten		
(vul	de	activiteiten	in)	 1.

 L
ei
di
ng
	g
ev
en

	

2.
 S

am
en

w
er
ke
n	

3.
 P

re
se
nt
er
en

	

4.
 O

nd
er
zo
ek
en

	

5.
 I
nn

ov
er
en

	

6.
 O

rg
an

is
er
en

	

7.
 Z

el
fs
tu
re
n	

8.
 O

nd
er
ne

m
en

	

9.
 D

uu
rz
aa
m
	h
an

de
le
n	

10
. G
lo
ba

lis
er
en

	

Ei
nd

ci
jfe

r	v
an

	o
nd

er
de

el
:	

Minor	1	:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Minor	2	:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Beroepsethiek:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Afstudeerwerkstuk		

Onderwerp:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Afstudeerstage	

Bedrijf:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Anders:	(activiteiten	binnen	of	buiten	
school)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Niet	van	toe-
passing	
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Hoofdstuk 6 Beoordelingsformulieren afstudeerstage 
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Hoofdstuk 7 Beoordelingsformulier afstudeerwerkstuk 
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Hoofdstuk 8 SHOWCASE! 

Wat	was	jouw	mooiste	product	of	leermoment	van	de	afgelopen	vier	leerjaren?	Wat	is	je	mooiste	herin-

nering	van	de	hogeschool?	(voeg	bijv.	foto’s,	websites,	
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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 con-
creet beschreven. De gedragsindicatoren in B moeten gezien worden als een vertaling van de groei-indicatoren uit A. 
	 	

Bijlage	4	Beschrijving	van	de	Aeres	Hoge-
school	competenties		
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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 
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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 
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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  
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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,  
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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 
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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 
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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 moei-
lijk, 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 



AERES	HOGESCHOOL	DRONTEN	•			Modulewerkboek	APL4		•	17	augustus	2017	 	 Pagina	48	van	58	

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 ge-
zamenlijk 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 
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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 communicatiekli-
maat 

      

§ 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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  

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

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 
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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  

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

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 
(beleids)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 toekomst-
beeld  

      

§ 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 

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

heel 
m

oeilijk 

m
oeilijk 

m
akkelijk 

heel 
m

akkelijk 

niet  
gezien 

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) con-
tacten 

      

§ 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 net-
werk 

      

§ 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 
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