	Meetinstrument competentie 	2	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht 
	taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	I&I	ALGEMEEN	2003	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen
	Feedback van:Bram van Eijsden	(naam en handtekening) 
	Rol:	coach/medestudent/zelf/anders:	(omcirkel juiste rol)
	Datum:
	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen niveau 1: kan naar tijd beperkte duidelijke taken afwerken zonder 
	hulp van anderen
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Vraagt geen hulp aan anderen voor              	Sterk punt van je is:
	taken die hij/zij zelf kan afwerken                 X                                                            Bereid zich goed voor, komt met goede ideeën. 
	Bereidt zich voor op zijn taken                      X
	Gaat gericht te werk                                      X
	
	Pakt taken aan                                              X
	Voor verbetering vatbaar is:
	Werkt taken af                                                X                    
                                                                                                                      A            fwerken van taken lijkt wat Chaotisch, kan gestructureerder.	
	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen niveau 2: Kan zich naar capaciteit taken toeeigenen
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	gaat uit zichzelf achter informatie aan             X	Sterk punt van je is:
	ziet werk liggen en gaat over tot actie             X                                                               Moedigt anderen aan samen aktie te ondernemen
	Onderneemt concrete acties om de               X
	taak af te ronden
	Voor verbetering 
	vatbaar is:
                                                                                                                                              Juiste prioriteit aan taken/onderwerpen te geven

	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen niveau 3: Kan initiatief nemen om structurele problemen binnen het 
	eigen takenpakket op te lossen (reactief/structureel)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	bewaakt eigen takenpakket stuurt zo              X	Sterk punt van je is:
	nodig bij
	Onderkent mogelijke problemen en                X                                                           Signaleert problemen en bied mogelijke oplossingen aan.
	brengt ze onder de aandacht
	formuleert voorstellen om bestaande             X
	situaties te verbeteren
	zoekt naar alternatieven wanneer hij/zij met structurele problemen wordt	Voor verbetering 
	 geconfronteerd                                               X	vatbaar is:
	Stelt procedures en/of protocollen op                                                      X                                Doelgericht indelen van beschikbare tijd
	om efficiënt te kunnen werken                                                                              ( veel aandacht voor bijzaken ten koste van hoofddoel)
	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen niveau 4: Kan anticiperen  op gebeurtenissen
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	speelt in op kansen die zich 	Sterk punt van je is:
	aandienen, of situaties die zich 
	voordoen
	neemt initiatief om te vernieuwen
	Introduceert verbeteringen in 
	werkaanpak (protocollen) en 
	procedures
	Heeft genoeg zelfvertrouwen om 	Voor verbetering 
	Heeft genoeg zelfvertrouwen om 	vatbaar is:
	verantwoordelijkheid te dragen en 
	beslissingen te nemen
	Zelfstandigheid; de mate waarin een persoon op eigen kracht taken kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen, en uit 
	eigen beweging acties kan voorstellen en/of ondernemen niveau 5: respecteert vanuit de eigen zelfstandigheid de 
	zelfstandigheid van anderen en kan daarnaar handelen
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Geeft ruimte aan anderen voor het 	Sterk punt van je is:
	bereiken van resultaat
	draagt op efficiënte wijze taken en 
	verantwoordelijkheden over, zodanig 
	dat het de motivatie van anderen 
	verhoogt
	Er is sprake van evenwicht tussen 
	zelfvertrouwen en zaken aan anderen overlaten	Voor verbetering 
	vatbaar is:

	Actieplan voor niveau:	(gewenste streefniveau aangeven)
	Datum:
	Verbeterpunt 1:
	Verbeterpunt 2:
	Verbeterpunt 3:
	Verbeterpunt 4:

	Meetinstrument competentie 	3	Samenwerken
	I&I	ALGEMEEN	2003
	Feedback van:Bram van Eijsden	(naam en handtekening) 
	Rol:	coach/medestudent/zelf/anders:	(omcirkel juiste rol)
	Datum:
	Samenwerken niveau 1: Kan op passieve wijze deelnemen aan groepsprocessen (uitvoerder)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	maakt voldoende tijd vrij voor overleg             X	Sterk punt van je is:
	en projectwerkzaamheden
	komt afspraken na                                          X                                                                               Betrouwbaar in afspraken
	beschikt over benodigde stukken                   X
	is gericht op projectwerk                                 X
	Voor verbetering 
	vatbaar is:
	Samenwerken niveau 2: Kan op actieve wijze deelnemen aan groepsprocessen (bijdrage/uitvoerder)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	deelt actief informatie en kennis                       X	Sterk punt van je is:
	toont initiatief                                                    X                                                                       Toont veel initiatief, komt met ideeën.
	draagt teambesluiten en voert deze uit            X
	respecteert projectleden en andere                 X
	meningen
	stimuleert het bespreken van feedback            X	Voor verbetering 
	vatbaar is:

	Samenwerken niveau 3: Is betrokken bij het teamproces door ingrijpen in of bijdragen aan groepsplanning en werkzaamheden
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Trekt consequenties uit de verdeling               X	Sterk punt van je is:
	van de teamrollen (Belbin) voor de 
	taakverdeling in het team                                                                                        Signaleren van problemen en mogelijke oplossingen aandragen
	draagt gezamenlijke beslissingen uit                                                     X
	betrekt anderen bij besluitvorming                  X
	komt met ideeën om het resultaat te              X
	verbeteren	Voor verbetering 
	Steunt teambesluiten en teamleider               X	vatbaar is:
			heeft inzicht in voortgang 
	groepsplanning en stuurt werkproces                                                      X                           Gezamenlijke beslissingen accepteren ipv bekritiseren
	 t.b.v. de planning
	Samenwerken niveau 4: kan omgaan met groepsverschillen
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	heeft respect voor verschillen                           X	Sterk punt van je is:
	stimuleert deelname                                         X                                                                  Geeft eerlijke feedback, ziet verbeterpunten.
	geeft goede feedback (opbouwend)                 X
	maakt gebruik van individuele sterke                X
	punten
	bevordert goede verstandhouding en                                                         X	Voor verbetering 
	teamgeest	vatbaar is:
	kan omgaan met stress                                     X                                                         Gevoeligheden bij groepsleden inschatten
	Samenwerken niveau 5: kan het team en sommige teamprocessen op effectieve en efficiënte wijze structureren
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Kan een team samenstellen op basis              X	Sterk punt van je is:
	van team- en taakrollen
	Verder nadet re bepalen
	Voor verbetering 
	vatbaar is:

	Actieplan voor niveau:	(gewenste streefniveau aangeven)
	Datum:
	Verbeterpunt 1:
	Verbeterpunt 2:
	Verbeterpunt 3:
	Verbeterpunt 4:

	Meetinstrument competentie 	6	Communicatie
	I&I	ALGEMEEN	2003
	Feedback van:Bram van Eijsden	(naam en handtekening) 
	Rol:	coach/medestudent/zelf/anders:	(omcirkel juiste rol)
	Datum:
	Communicatie niveau 1: Kan in beperkte maar actieve situatie informatie overdragen (mondeling, schriftelijk, Nederlands, 
	Engels)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	houdt rekening met de  doelgroep                    X	Sterk punt van je is:
	stelt zich relevant communicatiedoel                X
	brengt structuur aan in boodschap                   X
	voorziet de boodschap van inleiding,               X
	slot en samenvatting
	legt de boodschap duidelijk uit                           X	Voor verbetering 
	vatbaar is:
	verpakt de boodschap aantrekkelijk 
	(stijl, non-verbale com, afwisseling)                    X
	correcte verzorging (taal, uiterlijk,                       X
	non-verbale communicatie)
	Communicatie niveau 2: Kan in beperkte maar actieve situatie reageren  op anderen/output (mondeling, schriftelijk, Nederlands 
	en Engels)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Doel van gesprek is expliciet                         X	Sterk punt van je is:
	Brengt structuur aan in gesprek                   X                                                                                      Vat steeds goed samen
	Communiceert duidelijk, correct en              X
	aantrekkelijk
	Geeft de ander ruimte voor inbreng              X
	Stelt effectief vragen                                                                                  X	Voor verbetering 
	vatbaar is:
	Vat regelmatig samen                                    X
	Checkt of hij de ander goed begrepen                                                       X          Controleren of eigen interpretatie klopt met wat ander echt bedoeld
	 heeft
	Heeft actieve luisterhouding                           weet niet
	Gaat adequaat om met feedback van                weet niet
	een ander

	Communicatie niveau 3: Kan overtuigen  (Nederlands)
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Is doelgericht en doelgroepgericht                     X	Sterk punt van je is:
	kan adequaat gegevens verzamelen                 X                                                        kan goed eigen mening beargumenteren
	Kan kernpunten benoemen                                X
	Kan oorzaken van kernpunten                           X
	achterhalen
	Doet passende voorstellen voor                         X	Voor verbetering 
	oplossingen	vatbaar is:
	Formuleert eigen mening                                   X                                                                    Aktief gesprekseiding nemen
	Argumenteert valide en concreet                        X
	Ondersteunt argumentatie met                            X
	voorbeelden
	Presenteert zichzelf                                           X
	Staat open voor  de mening van                       X
	anderen
	Stuurt een gesprek                                                                                X
	Communicatie niveau 4: Kan omgaan met lastige communicatieve situaties
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	Beschrijft proces van te voren                             X	Sterk punt van je is:
	Bouwt aan een goede                                                                              X                          Is niet bang voor een conflict
	verstandhouding
	Gaat respectvol om met zichzelf en                  X
	anderen
	Brengt lastige boodschap duidelijk en                X
	direct	Voor verbetering 
	Toont empathie                                                   X	vatbaar is:
	Gaat evt. conflict niet uit de weg                          X                                                     Voorzichtig zijn met trekken van conclusies
	Onderkent kansen                                                X                                                   dat voorkomt misverstanden en miscommunicatie en conflicten
	Haalt (potentiële) opdracht(en) binnen                  X
	Geeft tijd en ruimte aan weerstand                       X
	Gaat adequaat om met onaangepaste                  X
	reacties, verbale agressie en 
	provocaties

	Communicatie niveau 5: Kan beoordelen hoe communicatie- processen verbeterd kunnen worden en voert deze 
	verbeteringen doo
	Criteria	Voldoende	Onvoldoende	Feedback:
	staat open voor verandering                             X	Sterk punt van je is:
	draagt visie op communicatie uit                   weet niet                                                        Helpt taken verdelen en stimuleert samenwerken.
	maakt verwachtingen duidelijk                         X
	past stijl van communicatie aan                     weet niet
	creëert betrokkenheid                                       X	Voor verbetering 
	bewerkstelligt samenwerking                            X	vatbaar is:
	betrekt anderen bij besluitvorming                    X
	gebruikt tijd effectief                                         X
	Actieplan voor niveau:	(gewenste streefniveau aangeven)
	Datum:
	Verbeterpunt 1:
	Verbeterpunt 2:
	Verbeterpunt 3:
	Verbeterpunt 4:

