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Handleiding  

Port folio 

Stap 1  Je begeleider vult  het  afsprakenform ulier in 

 Maak afspraken met  je begeleider over:  

§ wie je t ijdens het  uitvoeren van de opdrachten gaat  begeleiden. Deze persoon 

is je begeleider.  

§ het  uitvoeren van de port folio-opdrachten:  

o inhoud;   

o uitvoering;  

o wanneer je de uitwerking moet  inleveren (de planning) ;  

o hoe en waar je de uitwerking moet  inleveren;  

o aan welke eisen de uitwerking moet  voldoen wat  bet reft  huisst ij l,  

bestandstype, bij lagen, bewijsstukken etc.  

§ wanneer de port folio-opdrachten worden beoordeeld.  

§ hoe je begeleid wordt  en hoe je feedback kr ijgt . 

Je begeleider schrij ft  deze afspraken op op het  afsprakenformulier port folio-

opdrachten. Dit  zit  in het  boekje van de begeleider.  

Stap 2  

en 

Stap 3  

Je voert  de port folio- opdrachten uit  en w erkt  je  logboek bij  

 

De begeleider beoordeelt  de port folio- opdrachten 

 Uitvoering van de opdrachten 

Je voert  de port folio-opdrachten uit  volgens de afspraken.  

Na elke opdracht  werk je je logboek bij  met  behulp van het  logboekformulier dat  

bij  de opdracht  hoort . Je doet  dit  aan de hand van de rubric beroepshouding op 

bladzijde 7 en 8 van het  logboek.  

Je levert  elke opdracht  op het  afgesproken moment  in bij  je begeleider. Je levert  

ook je logboek in.  

Beoordeling 

Je begeleider beoordeelt  de port folio-opdrachten op inhoud en op uitvoering. Bij  

“Waar word je op beoordeeld?”  kun je zien waarop je beoordeeld wordt . De 

beoordelaar geeft  per beoordelingscriter ium  zijn oordeel. Dit  oordeel kan zijn:  

§ Aangetoond:  Dit  kan j ij  al.  

§ Te ontwikkelen:  Dit  moet  nog beter.  

Per opdracht  staat  ook hoeveel beoordelingscriter ia je m inimaal moet  hebben 

aangetoond voor een voldoende. Je bespreekt  je beoordeling van de opdracht  en 

het  ingevulde logboekformulier met  je begeleider. Maak een kort  verslag van elk 

gesprek. 

Port folio 

De resultaten van je port folio-opdrachten, het  logboek en de verslagen van de 

gesprekken doe je in je port folio. Je begeleider heeft  de beoordelingsformulieren 

van de opdrachten.  
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LET OP: bij  een aantal port folio-opdrachten heb je te maken met  privacygevoelige 

informat ie. Daarop is de AVG van toepassing. Als je in de uitwerking van de 

opdrachten verwijst  naar personen, gebruik dan de vermeldingen “Persoon A” , 

“Persoon B” , etc.  

Stap 4  Lever je  port folio in bij  je  begeleider 

 Als je alle opdrachten hebt  voldaan lever je jouw port folio in bij  je begeleider. 

Samen bekij ken jullie of het  port folio compleet  is en of alle opdrachten voldoende 

zijn.  

Als dat  zo is, levert  je begeleider het  port folio in bij  de exam inator.  

Zorg ervoor dat  je een kopie van het  port folio hebt . Je hebt  het  nodig om de 

examenopdracht  te kunnen uitvoeren.  

Stap 5  De exam inator bepaalt  of je  een go krijgt  voor het  exam en 

 De exam inator van school vult  het  go/ no-go beoordelingsformulier in. 

Hij  doet  dit  om  te bepalen of je mag starten met  de proeve van bekwaamheid.  

Je kr ijgt  een go voor de proeve van bekwaamheid:  

§ als je aan alle voorwaarden hebt  voldaan en  

§ als alle port folio-opdrachten voldoende zijn. 

Proeve van Bekw aam heid: Exam en 

Stap 6  De exam inator vult  het  afsprakenform ulier  in. 

 
De exam inator van school bespreekt  de proeve van bekwaamheid met  jou en de 

exam inator van het  bedrij f.   

De proeve van bekwaamheid bestaat  uit  twee onderdelen:  

§ de examenopdracht . 

§ het  verantwoordingsgesprek. 

Over allebei de onderdelen maak je afspraken met  de exam inator. Hij  legt  de 

afspraken vast  in het  afsprakenformulier. Je ondertekent  dit  formulier om te laten 

zien dat  je weet  welke afspraken jullie hebben gemaakt . 
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Stap 7  

en 

Stap 8  

Je voert  de exam enopdracht  uit . 

 

De exam inator beoordeelt  de uitvoering 

 
Uitvoering 

Je voert  de examenopdracht  uit  volgens de afspraken. Je exam inator beoordeelt  

jouw resultaten. Bij  “Waar word je op beoordeeld?”  kun je zien waarop je 

beoordeeld wordt . 

Beoordeling 

De exam inator beoordeelt  de werkzaamheden die je hebt  uitgevoerd. Je wordt  niet  

meer beoordeeld per werkproces. De exam inator kij kt  hoe j ij  werkt  als 

leidinggevende. Je wordt  beoordeeld op het  resultaat  van je werk en op jouw 

beroepshouding. 

De exam inator geeft  per beoordelingscriter ium  zijn oordeel. Dit  oordeel kan zijn:  

§ Onvoldoende (0 punten) :  Jouw prestat ie ligt  onder het  niveau van een 

beginnend leidinggevende. De beroepshouding die je laat  zien is onvoldoende. 

§ Voldoende (1 punt ) :  Jouw prestat ie ligt  op het  niveau dat  m inimaal acceptabel 

is voor een beginnend leidinggevende. De beroepshouding die je laat  zien is 

voldoende. 

§ Goed (2 punten) :  Jouw prestat ie ligt  op het  niveau van een beginnend 

leidinggevende met  enige werkervaring. De beroepshouding die je laat  zien is 

goed. 

§ Zeer goed (3 punten) :  Jouw prestat ie ligt  boven het  niveau van een beginnend 

leidinggevende. Je voert  de werkzaamheden vakbekwaam uit  en bent  een 

voorbeeld voor andere collega’s. De beroepshouding die je laat  zien is zeer 

goed. 

Als je voor alle beoordelingscriter ia m inimaal een voldoende of hoger hebt  gehaald, 

dan heb je een voldoende voor de examenopdracht . 

Stap 9  

en 

Stap 1 0  

Je voert  een verantw oordingsgesprek. 

 

De exam inatoren beoordelen het  verantw oordingsgesprek 

 
Bereid het  verantwoordingsgesprek voor 

Na afloop van de examenopdracht  voeren de exam inator van school en de 

exam inator van het  bedrij f met  jou een verantwoordingsgesprek. I n dit  gesprek 

gaat  het  over de manier waarop je de opdrachten hebt  uitgevoerd, welke keuzes je 

daarbij  hebt  gemaakt  en de resultaten.  

Voorbeelden van vragen die de exam inator kan stellen zijn:  

§ Welke werkzaamheden heb je t ijdens je examenopdrachten uitgevoerd? 

§ Hoe heb je deze werkzaamheden uitgevoerd? 

§ Wat  ging er goed en wat  ging er m inder goed? 

§ Hoe ben je hiermee om gegaan? 

§ Hoe heb je de uitvoering van de werkzaamheden gecont roleerd? 

§ Hoe heb je medewerkers begeleid bij  de uitvoering van hun 

werkzaamheden? 
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§ Waaruit  blij kt  dat  je zelfstandig werkte en alleen hulp vroeg als dat  nodig 

was? 

§ Waaruit  blij kt  dat  je zelf init iat ief nam om werkzaamheden op te pakken? 

§ Wat  was het  resultaat  van je werkzaamheden? 

§ Wat  was het  resultaat  van de keuzes die je hebt  gemaakt? 

Bereid je op dit  gesprek voor. Kij k bij voorbeeld je port folio nog eens door of bekij k 

de aantekeningen die je t ijdens de examenopdrachten hebt  gemaakt . 

Verantwoordingsgesprek voeren 

Op de afgesproken t ijd en plaats voer je het  verantwoordingsgesprek.  

Beoordeling 

De exam inator geeft  per beoordelingscriter ium  zijn oordeel:  onvoldoende of 

voldoende. Hij  licht  zijn oordeel toe. 

Als alle beoordelingscriter ia voldoende zijn, dan heb je het  

verantwoordingsgesprek voldaan. 

Stap 1 1  De exam inatoren bepalen de uitslag van het  exam en 
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STAP 2 : JE VOERT DE PORTFOLI O- OPDRACHTEN UI T EN W ERKT JE LOGBOEK BI J 

STAP 3 : DE BEGELEI DER BEOORDEELT DE PORTFOLI O- OPDRACHTEN 

 

Port folio- opdracht  1 : Stadium  van groepsvorm ing 

I n deze opdracht  onderzoek je in welk stadium van groepsvorm ing de groep medewerkers aan wie 

je leidinggeeft  zich bevindt . Je onderzoekt  wat  de gevolgen hiervan zijn voor jouw manier van 

leidinggeven.  

 

LET OP: Bij  deze opdracht  heb je te maken met  privacygevoelige informat ie. Hierop is de AVG van 

toepassing. Kij k in de handleiding voor in dit  boekje wat  je moet  doen. 

 

Planning 

-  Stap 1:  een uur  

-  Stap 2:  een half uur 

 

W at  m oet  je  doen? 

Volg onderstaande twee stappen:  

1.  Stadium van groepsvorm ing.  

§ Je onderzoekt  in welk stadium de groep medewerkers aan wie je leidinggeeft  zich bevindt . 

Gebruik hierbij  de stadia van groepsvorm ing van Tuckman. 

§ Je beschrij ft  je conclusie en licht  je conclusie toe.  

§ Je beschrij ft  wat  dit  betekent  voor de manier waarop je je medewerkers moet  aansturen.  

§ Je maakt  een kort  verslag van de uitkomsten van het  onderzoek. Beschrij f hier in je conclusies en 

licht  deze toe op basis van de onderzoeksresultaten.  

 

2.  Logboek:  

I n je logboek hou je bij  hoe je de port folio-opdracht  hebt  uitgevoerd. Beantwoord de vragen in het  

logboek met  behulp van de rubric op bladzijde 7 en 8 van het  logboek.  

 

Resultaten 

§ Een verslag van het  onderzoek naar het  stadium van groepsvorm ing van de groep waaraan je 

leiding geeft . 

§ Een ingevuld logboekformulier. 

 

W aar w ord je op beoordeeld? 

1. Je maakt  een inschat t ing van het  stadium van groepsvorm ing en licht  je inschat t ing toe.  

2. Je werkt  uit  wat  dit  betekent  voor de manier waarop je je groep medewerkers aan moet  sturen. 

Je kr ijgt  een voldoende voor de opdracht  als beide beoordelingscriter ia aangetoond zijn.  
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Port folio- opdracht  2 : Plannen van w erkzaam heden 

Je maakt  een eerste voorstel voor een werkplanning voor de medewerkers aan wie je leidinggeeft .  

Je bespreekt  dit  voorstel met  je leidinggevende. Vervolgens werk je een definit ieve werkplanning 

uit .  Je informeert  de medewerkers over de taken en werkverdeling en inst rueert  alle bet rokken 

medewerkers.  

 

LET OP: Bij  deze opdracht  heb je te maken met  privacygevoelige informat ie. Hierop is de AVG van 

toepassing. Kij k in de handleiding bij  stap 2 en 3 wat  je moet  doen. 

 

Planning 

-  Stap 1:  twee uur 

-  Stap 2 en 3:  twee uur 

-  Stap 4:  voorbereiding:  een half uur, uitvoering maximaal een uur 

-  Stap 5:  een half uur 

 

W at m oet  je  doen? 

Volg onderstaande twee stappen. 

 

1. Voorbereiding werkplanning  

Van je begeleider kr ijg je een operat ioneel plan. Dit  kan een projectplan, een kwartaalplanning, een 

werkplan of een werkorder zijn. 

Je gaat  op basis van het  operat ionele plan een werkplanning maken voor je medewerkers. Van je 

begeleider hoor je voor welke t ijdsduur je een werkplanning moet  maken. Je verzamelt  alle 

beschikbare informat ie die je nodig hebt  voor het  opstellen van deze werkplanning.  

 

Je onderzoekt  in ieder geval de volgende onderwerpen:   

§ welke SMART-doelstelling(en)  er in het  operat ioneel plan staan;  

§ welke werkzaamheden (soort  en eisen)  en taken er in de afgesproken t ijd uitgevoerd moeten 

worden en welke (sub- )doelen er behaald moeten worden;  

§ welke taakverdeling wenselij k is;  

§ wat  de t ijdsduur is van de werkzaamheden en taken;  

§ wat  de kosten zijn en welk budget  beschikbaar is;  

§ welke materialen en m iddelen er ingezet  moeten worden;  

§ wat  de kwalitat ieve en kwant itat ieve personeelsbehoefte is en wat  het  personeelsaanbod is;  

§ met  welke arbo- , m ilieu-  en veiligheidsregels je te maken hebt ;  

§ welke kwaliteitsnormen er gelden voor de uitvoering van de werkzaamheden;  

§ welke bedrij fsprocedures er gelden voor het  opstellen van de werkplanning. 
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2. Opstellen werkplanning  

Je maakt  op basis van je onderzoek een werkplanning voor de inzet  van je medewerkers. Je doet  dit  

volgens de afspraken en eisen die in je bedrij f gelden. Je zorgt  ervoor dat  de planning uitvoerbaar 

is.  

 

Je verwerkt  in de planning:   

§ alle werkzaamheden en taken die in de afgesproken t ijd uitgevoerd moeten worden:  

§ de personeelsbehoefte (zowel kwalitat ief als kwant itat ief) ;  

§ de beschikbaarheid en de noodzakelij ke inzet  van de medewerkers;  

§ alle randvoorwaarden en eisen, zoals benodigde materialen en m iddelen;  

§ de kosten;  

§ de prior iteiten;  

§ oplossingen voor knelpunten en/ of problemen;  

§ als het  nodig is:  voorstellen voor uitbesteding van werkzaamheden.  

 

Je bespreekt  de uitgewerkte werkplanning met  de belangrij kste knelpunten met  je leidinggevende. 

Je vraagt  je leidinggevende om feedback. Maak aantekeningen van de feedback en neem deze op in 

je port folio. 

Als het  nodig is, stel je de werkplanning bij .  Je neemt  de eerste versie en de definit ieve versie van 

de werkplanning op in je port folio.  

 

3. Werkzaamheden en taken per medewerker 

I n de werkplanning heb je vastgelegd welke werkzaamheden en taken er in de afgesproken t ijd 

uitgevoerd moeten worden. Je werkt  nu uit  welke medewerker welke werkzaamheden en taken gaat  

uitvoeren. Per medewerker maak je een overzicht  van zijn/ haar werkzaamheden en taken.  

 

4. Werkoverleg  

Je bespreekt  de werkplanning en de verdeling van werkzaamheden en taken met  je medewerkers. 

Je doet  dit  als volgt :  

§ Je plant  het  overleg in. 

§ Je bereidt  het  overleg voor op de manier zoals in het  bedrij f gebruikelij k is.  

§ Je leidt  het  overleg.  

§ Je zorgt  ervoor dat  je medewerkers act ief deelnemen aan het  overleg. Je geeft  ze de 

mogelij kheid om vragen te stellen.  

§ Je gaat  t ijdens het  overleg na of alle werkzaamheden en doelstellingen duidelij k  zijn. Je maakt  

duidelij ke werkafspraken en legt  ze vast  in notulen. Je mag ook iemand anders vragen om de 

notulen te maken.  
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5. Logboek:  

I n je logboek hou je bij  hoe je de port folio-opdracht  hebt  uitgevoerd. Beantwoord de vragen in je 

logboek met  behulp van de rubric op bladzijde 7 en 8 van het  logboek. 

 

Resultaten 

§ Een eerste versie van de werkplanning voor de afgesproken periode die voldoet  aan de eisen uit  

de opdracht .  

§ Aantekeningen van de feedback. 

§ De definit ieve versie van de werkplanning. 

§ Per medewerker een overzicht  van zijn taken.  

§ Het  werkoverleg is voorbereid. 

§ Het  werkoverleg is volgens planning uitgevoerd. 

§ De team leden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en doelstellingen.  

§ Een agenda en notulen van het  werkoverleg.  

§ een ingevuld logboekformulier. 

 

W aar w ord je op beoordeeld? 

1. Je verzamelt  de informat ie die je nodig hebt  voor het  opstellen van de werkplanning. Je 

verzamelt  ten m inste de informat ie die in de opdracht  beschreven is.  

2. Je werkt  een werkplanning uit  die past  bij  de doelstellingen uit  het  operat ioneel plan.   

3. Je werkt  een werkplanning uit  die voldoet  aan de afspraken en eisen uit  de opdracht .  

4. Je werkt  een werkplanning uit  die correct  en uitvoerbaar is.  

5. Je bespreekt  de werkplanning met  je leidinggevende.  

6. Je verwerkt  de feedback die je van je leidinggevende hebt  gekregen en past  zo nodig de 

planning/ taakverdeling aan. 

7. Je plant  en organiseert  een werkoverleg en je nodigt  je medewerkers (en eventueel j e 

leidinggevende)  op t ijd uit .   

8. Je bereidt  het  werkoverleg voor op de manier zoals in het  bedrij f gebruikelij k is.  

9. Je leidt  het  werkoverleg en houdt  je aan de agendapunten en de planning.   

10. Je nodigt  je medewerkers uit  om  act ief deel te nemen aan het  overleg. 

11. Je geeft  de mogelij kheid om vragen te stellen.  

12. Je maakt  duidelij ke werkafspraken en legt  deze vast  in een verslag (of laat  ze vast leggen)  

 

Je kr ijgt  een voldoende voor de opdracht  als m inimaal 8 van de 10 beoordelingscriter ia aangetoond 

zijn. 
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Port folio- opdracht  3 : Begeleiden en bew aken 

Je hebt  voor iedere medewerker een overzicht  gemaakt  van zijn/ haar werkzaamheden en taken. I n 

deze opdracht  ga je onderzoeken welke leiderschapsst ij l bij  de verschillende medewerkers past . Je 

past  deze leiderschapsst ij l toe bij  het  begeleiden van je medewerkers.  

 

LET OP: Bij  deze opdracht  heb je te maken met  privacygevoelige informat ie. Hierop is de AVG van 

toepassing. Kij k in de handleiding bij  stap 2 en 3 wat  je moet  doen. 

 

Planning 

-  Stap 1:  twee uur 

-  Stap 2:  even lang als de loopt ijd van de werkplanning 

-  Stap 3:  een half uur 

 

W at m oet  je  doen? 

Volg onderstaande drie stappen. 

 

1. Leiderschapsst ij l bepalen 

Je onderzoekt  voor iedere medewerker welke manier van leidinggeven past  bij  de werkzaamheden 

of taken die hij / zij  moet  uitvoeren. Hiervoor gebruik je de leiderschapsst ij len van Hersey en 

Blanchard.  

Doe dit  als volgt :  

§ Je geeft  aan hoe goed de medewerker de werkzaamheden/ taken beheerst . Heeft  hij  voldoende 

kennis? I s hij  voldoende vaardig?  

§ Je geeft  voor elke medewerker aan hoe bet rokken hij  is bij  de werkzaamheden/ taken. I s hij  

gemot iveerd om het  werk te doen? Heeft  hij  voldoende zelfvert rouwen?  

§ Je geeft  aan hoe geschikt  de medewerker is voor deze taak. Gebruik hiervoor de uitkomsten van 

de bovenstaande twee punten.  

§ Je bepaalt  de leiderschapsst ij l die bij  deze medewerker past . Werk uit  wat  dat  betekent  voor de 

manier waarop je deze medewerker moet  aansturen.  

 

2:  Toepassing t ijdens leidinggeven of begeleiding.  

Je begeleidt  je medewerkers bij  de werkzaamheden. Hierbij  pas je de resultaten van stap 1 toe.  

 

Tijdens het  begeleiden van medewerkers voer je de volgende taken uit :    

§ Je legt  uit  hoe de werkzaamheden het  beste uitgevoerd kunnen worden.  

§ Je bewaakt  de uitvoering van de werkplanning.  

§ Je houdt  in de gaten:  

-  of je medewerkers werken volgens de werkafspraken en de bedrij fsprocedures 

(bij voorbeeld wat  bet reft  arbo, m ilieu of veiligheid)   

-  of de doelstellingen behaald worden en het  resultaat  voldoet  aan de kwaliteitsnormen.  
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§ Je houdt  in de gaten of je medewerkers ext ra ondersteuning nodig hebben en zo ja, welke 

ondersteuning ze nodig hebben. Als dat  zo is, zorg je dat  ze deze ondersteuning kr ijgen.  

§ Bij  afwijkingen van de planning, het  budget  en/ of de urennorm onderzoek je wat  de oorzaak is. 

Je bepaalt  welke act ie er nodig is en je grijpt  in als dat  nodig is.  

§ Je maakt  aantekeningen over het  funct ioneren van de medewerkers. 

 

3. Logboek:  

I n je logboek hou je bij  hoe je de port folio-opdracht  hebt  uitgevoerd. Beantwoord de vragen in je 

logboek met  behulp van de rubric op bladzijde 7 en 8 van het  logboek. 

 

Resultaten 

§ Een overzicht  van de verschillende werkzaamheden/ taken per medewerker. 

§ Per medewerker een beschrij v ing van de beheersing van de werkzaamheden/ taken en de 

bijbehorende st ij l van leidinggeven.  

§ De medewerkers zijn begeleid en de uitvoering van de werkzaamheden is bewaakt . Er zijn 

aantekeningen gemaakt  over het  funct ioneren van de medewerker.  

§ De begeleiding is aangepast  aan de vaardigheid en bet rokkenheid van de medewerker. 

§ Werkzaamheden lopen volgens de planning. Wanneer dat  nodig is, is er ingegrepen. 

§ Een ingevuld logboekformulier 

 

  



VAK-LT_student  en examenkandidaat_B1-K1_1.1 pagina 13 van 24 definit ief 

Geeft  direct  leiding aan medewerkers/ projecten          ©  ESS 

W aar w ord je op beoordeeld? 

1. Je informeert  je medewerkers op de werkvloer over taken, pr ior iteiten, productnormen, 

kwaliteitsnormen en te behalen resultaten. 

2. Je cont roleert  of de medewerkers de inst ruct ies goed begrepen hebben en geeft  de mogelij kheid 

om vragen te stellen en te reageren.  

3. Je legt  uit  hoe de werkzaamheden opt imaal uitgevoerd kunnen worden. Je geeft  duidelij ke 

inst ruct ies en cont roleert  of de medewerkers ze begrepen hebben. 

4. Je ziet  erop toe dat  de medewerkers de werkzaamheden uitvoeren volgens de werkinst ruct ies, 

procedures, afspraken en r icht lijnen. 

5. Je observeert  de uitvoering van de werkzaamheden. Je stuurt  bij  als dat  nodig is.  

6. Je signaleert  welke medewerkers er ext ra ondersteuning nodig hebben. Je zorgt  ervoor dat  zij  

deze ondersteuning kr ijgen.  

7. Je onderzoekt  welke leiderschapsst ij l past  bij  je medewerkers.  

8. Je past  situat ioneel leidinggeven (Hersey & Blanchard)  toe bij  het  aansturen van je 

medewerkers.  

9. Je ziet  erop toe dat  de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden verlopen volgens de 

werkplanning en de gemaakte werkafspraken.  

10. Je ziet  erop toe dat  de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden verlopen volgens de 

arbo-  en m ilieuwetgeving, de procedures en de kwaliteitsnormen van het  bedrij f.  

11. Je beoordeelt  of de werkzaamheden het  gewenste resultaat  opleveren binnen de gestelde t ij d. Je 

vergelij kt  hierbij  de gerealiseerde uren met  de begrote uren.  

12. Je maakt  een inschat t ing of er act ies moeten worden ondernomen in geval van afwijkingen. Als 

dat  zo is, bepaal je welke act ie moet  worden ondernomen.   

Je grijpt  op het  juiste moment  in om voortgang en het  resultaat  van de werkuitvoering volgens 

plan te laten verlopen. 

 

Je kr ijgt  een voldoende voor de opdracht  als m inimaal 9 van de 12 beoordelingscriter ia aangetoond 

zijn. 
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Port folio- opdracht  4 : Coachen van m edew erkers 

I n deze opdracht  ga je een coachgesprek met  een van de medewerkers voorbereiden, uitvoeren en 

de adm inist rat ie afhandelen. Je doet  dit  volgens het  pr incipe van taakgericht  coachen. Bij  deze 

opdracht  heb je de gegevens uit  port folio-opdracht  3 nodig.  

 

LET OP: Bij  deze opdracht  heb je te maken met  privacygevoelige informat ie. Hierop is de AVG van 

toepassing. Kij k in de handleiding bij  stap 2 en 3 wat  je moet  doen. 

 

Planning 

-  Stap 1:  twee uur 

-  Stap 2:  15 m inuten 

-  Stap 3 en stap 4:  ongeveer een uur 

-  Stap 5:  ongeveer 15 m inuten 

-  Stap 6:  een half uur 

 

W at m oet  je  doen? 

Volg onderstaande zes stappen. 

 

1.  Coachgesprek voorbereiden 

§ Je bepaalt  in overleg met  je leidinggevende met  welke medewerker je een coachgesprek gaat  

voeren.  

§ Je bereidt  het  coachgesprek voor aan de hand van de verzamelde informat ie uit  port folio-

opdracht  3 en het  stappenplan uit  bij lage 1.  

2. Medewerker uitnodigen voor het  coachgesprek 

§ Je maakt  met  de medewerker een afspraak voor het  coachgesprek. 

§ Je zorgt  voor een veilige omgeving. Je zorgt  ervoor dat  de rest  van je medewerkers weet  dat  je 

even niet  gestoord wilt  worden.  

3:   Coachgesprek voeren en SMART afspraken maken 

§ Je voert  het  coachgesprek met  de medewerker. Je houdt  je hierbij  aan het  stappenplan. Je stelt  

vooral open vragen over de uitgevoerde taken en zijn mot ivat ie ten aanzien van de taken. Je 

zorgt  dat  je alles te weten komt wat  je moet  weten.  

§ Je vat  samen wat  de medewerker vertelt  om  te cont roleren of je alles goed begrepen hebt . Je 

maakt  een kort  verslag van het  coachgesprek. Je schrij ft  alle afspraken en act iepunten duidelij k 

op. Als een coachingsformulier beschikbaar is dan gebruik je dat .  

4:   Gesprek evalueren 

§ Na het  gesprek neem je het  verslag kort  door met  de medewerker. Je vraagt  hem in ieder geval 

of hij  zich hier in kan vinden. Je vraagt  ook of hij  nog aanvullingen heeft . Heeft  de medewerker 

geen aanvullingen meer, dan vraag je of hij  het  verslag wil tekenen voor gezien. 

§ Je vraagt  ten slot te hoe de medewerker het  gesprek ervaren heeft . Dit  is ook een leermoment  

voor jou. Je bedankt  je medewerker ten slot te voor het  gesprek en sluit  de coaching af. 
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5:   Archiveren verslag coachgesprek 

Je archiveert  het  verslag van het  coachgesprek volgens de regels van het  bedrij f. 

6. Logboek:  

I n je logboek hou je bij  hoe je de port folio-opdracht  hebt  uitgevoerd. Beantwoord de vragen op het  

logboekformulier aan de hand van de rubric op bladzijde 7 en 8 van het  logboek. 

 

Resultaten 

§ Een voorbereiding van het  coachgesprek met  behulp van het  stappenplan uit  bij lage 1 

§ Een coachgesprek is gevoerd met  een medewerker. 

§ Een uitgewerkt  en besproken verslag van een coachgesprek. 

§ Het  verslag van het  coachgesprek is gearchiveerd. 

§ Een ingevuld logboekformulier. 

 

W aar w ord je op beoordeeld? 

1. Je bereidt  een coachgesprek met  de medewerker voor. Je doet  dit  volgens de methode van 

taakgericht  coachen.  

2. Je voert  een coachgesprek met  een medewerker en maakt  afspraken met  de medewerker.  

3. Je evalueert  het  coachgesprek met  de medewerker.  

4. Je adm inist reert  en archiveert  de gegevens t ijdens de werkuitvoering nauwkeurig. 

5. Je werkt  volgens de bedrij fsvoorschriften en bedrij fsprocedures. 

 

Je kr ijgt  een voldoende voor de opdracht  als m inimaal 4 van de 5 beoordelingscriter ia aangetoond 

zijn.  
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Bij lage 1  bij  port folio- opdracht  4  

Stappenplan voor het  coachen van m edew erkers ( taakgericht  coachen)  

Stap 1  

Doel bepalen 

I n deze stap komen de volgende onderwerpen aan bod:   

1. het  doel van het  gesprek;  

2. het  verloop van het  gesprek;  

3. hoe lang het  gesprek ongeveer duurt ;  

4. het  bespreken van het  verslag van het  gesprek. 

Bespreek het  doel door een open vraag te stellen:  Waarom zit ten we hier? 

Wat  is het  doel van deze coaching? 

Stap 2 a 

Analyse posit ieve 

punten 

I n deze stap komen de volgende onderdelen aan bod:  

1. wat  er volgens de medewerker goed gaat  in de uitvoering van zijn taken;  

2. wat  er volgens de coach goed gaat . 

 

Bij  punt  1 luister je en vraag je door. Jouw beeld is hier niet  van belang, het  

gaat  om het  beeld van de medewerker. Als de medewerker alle goede punten 

heeft  benoemd vat  je zijn punten samen en cont roleer je of de samenvat t ing 

klopt .  

Geef bij  punt  2 aan wat  er volgens jou nog meer goed gaat . Het  compliment  

mag over de uitvoering van de taken gaan, maar ook over bij voorbeeld de 

beroepshouding, bij voorbeeld:  ‘En ik wil je nog graag een complim ent  geven 

voor je loyaliteit .  Je bent  er alt ijd, nooit  te laat , we kunnen alt ijd een beroep 

op je doen…’ 

Stap 2 b 

Analyse 

verbeterpunten 

I n deze stap komen de volgende onderdelen aan bod:  

1. wat  volgens de medewerker zijn verbeterpunten zijn;  

2. wat  volgens jou de verbeterpunten van de medewerker zijn.  

Bij  punt  1 luister je en vraag je door. Laat  de medewerker niet  alleen het  

verbeterpunt  noemen, maar vraag door naar de reden waarom de 

medewerker het  een verbeterpunt  vindt . Dit  moet  duidelij k zijn voordat  de 

medewerker zijn gedrag zal aanpassen.  

Als de medewerker alle punten heeft  benoemd vat  je samen wat  de 

medewerker gezegd heeft  en je cont roleert  of de samenvat t ing klopt . 

Tip:  maak bij  dit  onderdeel gebruik van de STARR-methode. 

Voorbeeldvragen zijn hier:  Waarom is het  een aandachtspunt? Hoe komt  het  

dat  je dat  (niet )  doet? Herken je het  ook buiten je werk om?  

Bij  punt  2 cont roleer je of de verbeterpunten die de medewerker noemt  

overeenkomen met  de verbeterpunten die j ij  hebt  opgesteld. Wanneer de 

medewerker de verbeterpunten die j ij  gezien hebt  zelf niet  aangeeft  benoem 

je ze nu. Denk hierbij  aan de feedbackregels:  “De verbeterpunten die je 

aangeeft  herken ik ook. Daarnaast  zag ik nog … “  Wees concreet  en feitelij k. 
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Stap 3  

St imuleren 

oplossingen te 

bedenken 

I n deze stap bedenk je samen oplossingen voor de verbeterpunten uit  stap 

2b. Laat  de medewerker eerst  zelf een oplossing bedenken voor zijn 

verbeterpunt (en) .  

Voorbeeldvragen hierbij  zijn:  Wat  kun je doen om het  op te lossen? ( t raining, 

inst ruct ie, t ijd etc.)  Heb je nog iets van m ij  nodig? Kan ik je nog 

ondersteunen? 

Stap 4  

Afspraken en plan 

van aanpak  

SMART uitwerken 

in een verslag 

 

I n deze stap maak je een verslag van het  coachgesprek. Je maakt  gebruik 

van een coachingsformulier als dit  beschikbaar is. Bedenk welke sterke 

punten en welke verbeterpunten je op het  formulier wilt  schrij ven. Aan welke 

verbeterpunten gaat  de medewerker werken?  

 

Uitgangspunten bij  het  invullen:  

I nvullen vanuit  ‘ik ’ ( ik =  medewerker) . Neem zoveel mogelij k de let ter lij ke 

formulering van de medeweker over.  

Beschrij f de antwoorden op de volgende vragen:  

• hoe ga ik de verbeterpunten aanpakken? 

• wat  ga ik doen? 

• welke hulp heb ik nodig, van wie en wanneer? 

• wanneer heb ik de verbeterpunten gerealiseerd? 

• wanneer vindt  het  volgende coachgesprek plaats? 
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Port folio- opdracht  5 : I nform eren van derden bij  probleem afhandeling 

Gedurende een vooraf vastgestelde t ijd ben je verantwoordelij k voor het  afhandelen van eventuele 

problemen. Het  kan gaan om problemen met  de planning, klachten of andere verstoringen. Je zorgt  

ervoor dat  alle bet rokken goed geïnformeerd worden over de gekozen oplossing en de voortgang 

van de implementat ie ervan. Bij  vragen sta je de vraagsteller te woord.  

Het  gaat  in deze opdracht  voornamelij k om het  informeren van de bet rokkenen buiten je team, 

afdeling of project . 

 

Tijdsduur 

Stap 1:  Van je begeleider hoor je hoe lang de opdracht  duurt . De opdracht  duurt  m inimaal 1 dag.  

Stap 2:  een half uur. 

 

W at  m oet  je  doen? 

 

1. Problemen afhandelen 

Bij  problem en onderzoek je wat  de oorzaak of aanleiding is van het  probleem. Dit  doe je door de 

volgende zaken te onderzoeken:  

§ de oorzaak, aanleiding en de urgent ie  

§ de achterliggende vraag  

§ de verwacht ingen van alle bet rokkenen 

 

Ga na of j ij  het  probleem volgens de bedrij fsprocedures zelf af mag handelen. Wanneer dat  niet  zo 

is, informeer je je leidinggevende en draag je de afhandeling aan hem over.  

 

Wanneer je het  probleem zelf af mag handelen, stel je haalbare oplossingen voor om het  probleem 

op te lossen. Je houdt  hierbij  rekening met  de situat ie en de verwacht ingen van de bet rokkenen.  

 

Je informeert  alle bet rokkenen over de oplossing. Je legt  uit  waarom je voor deze oplossing gekozen 

hebt . Je vertelt  hoe de verdere afhandeling van het  probleem of de klacht  verloopt . Je beantwoordt  

vragen van de bet rokkenen.  

 

2. Logboek:  

I n je logboek hou je bij  hoe je de port folio-opdracht  hebt  uitgevoerd. Beantwoord de vragen in je 

logboek aan de hand van de rubric op bladzijde 7 en 8 van het  logboek. 

 

Resultaat  

• De klachten en/ of problemen zijn volgens de eisen van de organisat ie afgehandeld. Alle 

bet rokkenen zijn zo volledig mogelij k geïnformeerd. 

• Een ingevuld logboekformulier  
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W aar w ord je op beoordeeld? 

1. Je stelt  vragen aan de bet rokkene(n) . Je zorgt  ervoor dat  je weet :   

•  wat  de achterliggende vraag van het  probleem  is. 

•  wat  de aanleiding, de oorzaak en de urgent ie van het  probleem is.  

•  wat  de verwacht ingen van alle bet rokken zijn. 

2. Je gaat  na of je zelfstandig een klacht / probleem kan en mag afhandelen. Wanneer je de klacht  

niet  zelf af mag handelen, draag je de afhandeling geheel of gedeeltelij k over aan je 

leidinggevende. 

3. Je stelt  haalbare oplossingen voor die tegemoetkomen aan de eisen van de situat ie. Je gebruikt  

bij  de uit leg van de oplossing steekhoudende argumenten 

4. Je zorgt  dat  bet rokkenen van buiten je team, afdeling of project  geïnformeerd worden over de 

manier waarop het  probleem opgelost  wordt , over de voortgang en over de resultaten van de 

oplossing. Je staat  hen te woord bij  vragen. 

5. Je handelt  de klacht / het  probleem af volgens de bedrij fsprocedures. 

Je kr ijgt  een voldoende voor de opdracht  als m inimaal 4 van de 5 beoordelingscriter ia aangetoond 

zijn. 

 

STAP 4  LEVER JE PORTFOLI O I N BI J JE BEGELEI DER 

Bespreek je port folio met  je begeleider. I s het  port folio compleet? Zijn alle opdrachten voldoende? 

Lever dan je port folio in.   

STAP 5  DE EXAMI NATOR BEPAALT OF JE EEN GO KRI JGT VOOR HET EXAMEN 

De exam inator beoordeelt  je port folio en bepaalt  of je een go kr ijgt  voor het  examen.  
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START DE PROEVE VAN BEKW AAMHEI D  

 

Exam enopdracht  1 : PDCA- cyclus  

Tijdens deze examenopdracht  ga je een Plan-Do-Check-Act  (PDCA)-cyclus doorlopen. Dat  wil 

zeggen:  je plant  werkzaamheden (Plan) , zorgt  voor een goede uitvoering (Do) , je evalueert  of je 

doelen worden/ zijn behaald (Check)  en stelt  daar waar nodig maat regelen ter verbetering voor 

(Act ) .  

 

LET OP: Bij  deze opdracht  heb je te maken met  privacygevoelige informat ie. Hierop is de AVG van 

toepassing. Kij k in de handleiding voor in dit  boekje wat  je moet  doen. 

 

Planning 

1:  Plan:  4,5 uur 

2:  Do:  werkoverleg/ werkbriefing:  een uur voorbereiding en een half uur uitvoering,  

begeleiden:  afhankelij k  van de werkplanning een of meerdere dagen 

3:  Check:  afhankelij k van de werkplanning een of meerdere dagen 

4:  Act :  afhankelij k van de werkplanning een of meerdere dagen 

De fases Do, Check en Act  vinden tegelij kert ijd plaats. 

 

W at m oet  je  doen? 

1:  Plan 

Voor dit  onderdeel kr ij g je een bestaand operat ioneel plan. Dit  kan een projectplan, een 

kwartaalplanning, een werkplan of een werkorder zijn. 

§ Je doet  een voorstel voor het  actualiseren van een operat ioneel plan van je afdeling. Je 

verwerkt  je voorstel in een memo voor je leidinggevende. Je licht  toe welke onderdelen 

geactualiseerd moeten worden, wat  er volgens jou moet  komen te staan en waarom. Je licht  

ook toe welke onderdelen niet  geactualiseerd hoeven te worden en waarom niet .   

§ Je bespreekt  de memo met  je leidinggevende en stelt  hem op basis van de bespreking nog bij  

als dat  nodig is.  

§ Je actualiseert  het  operat ionele plan op basis van de memo.  

§ Je maakt  op basis van het  geactualiseerde operat ionele plan een werkplanning voor de inzet  van 

jezelf en je medewerkers over een afgesproken periode.  

§ Je beschrij ft  eventuele knelpunten en prior iteiten in de werkplanning en je doet  een voorstel om  

de knelpunten op te lossen.  

§ Je bespreekt  de uitgewerkte werkplanning met  je leidinggevende. Als dat  nodig is, pas je de 

planning nog aan.  
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2. Do 

§ Je plant  en organiseert  een werkoverleg of werkbriefing met  je medewerkers. Dit  overleg/ deze 

briefing duurt  maximaal een half uur. Tijdens dit  overleg informeer je de medewerkers over de 

planning en inst rueer je ze. Je zorgt  ervoor dat  de afspraken vastgelegd worden.  

§ Tijdens de uitvoering van de werkplanning begeleid je de medewerkers zowel individueel als in 

teamverband.  

3. Check 

§ Je cont roleert  of de uitvoering volgens planning verloopt  en of de resultaten voldoen aan de 

doelstellingen en de gestelde eisen.  

§ Je bent  gedurende deze periode het  eerste aanspraakpunt  voor klanten, leveranciers en 

bet rokkenen van je eigen organisat ie.  

§ Je legt  t ijdens de werkuitvoering gegevens vast  volgens de adm inist rat ieve procedures van je 

bedrij f.  

4. Act  

§ Wanneer er afwijkingen zijn, ga je na hoe je deze kunt  oplossen. Je stuurt  de werkzaamheden 

waar nodig bij .  Eventueel pas je de planning aan. 

§ Als er zich knelpunten of problemen voordoen los je deze binnen de gestelde kaders op. Maak 

een inschat t ing of je hierover met  je leidinggevende moet  overleggen. 

§ Je rapporteert  aan je leidinggevende en je medewerkers. 

§ Je informeert  overige bet rokkenen (zoals leveranciers of medewerkers van een andere afdeling)  

als dat  nodig is 

§ Je gaat  na welke onderdelen van de planning deze week niet  gehaald zijn. Je gaat  na wat  je 

daarom in de planning van volgende week anders moet  doen.   

 

Let  op:  I n deze examenopdracht  heb je te maken met  gegevens over medewerkers. I n de resultaten 

die je inlevert  moet  je deze gegevens anonim iseren. Dit  doe je door de namen van de medewerkers 

te vervangen door “Persoon A” , “Persoon B” , etc.  

 

Resultaten 

Plan 

§ Een memo met  een plan om het  operat ionele plan te actualiseren. 

§ Een geactualiseerd operat ioneel plan. 

§ Een uitgewerkte werkplanning op basis van het  geactualiseerde operat ionele plan.  

 

Do 

§ De team leden zijn t ijdens werkzaamheden individueel en in teamverband geïnst rueerd over het  

gezamenlij ke doel en de individuele werkzaamheden.  

§ De team leden zijn begeleid bij  de uitvoering van de werkzaamheden.  

§ De wijze van leidinggeven is afgestemd op de medewerker.  

§ De bet rokkenen zijn goed geïnformeerd over de problem en/ knelpunten, de (mogelij ke)  

oplossingen en de afhandeling.   
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Check 

§ De uitvoering van de werkzaamheden en het  resultaat  van de werkzaamheden zijn bewaakt . 

§ De gegevens van de werkuitvoering zijn volgens de bedrij fsr icht lijnen vastgelegd.  

 

Act  

§ Bij  afwijkingen van de planning of het  resultaat  zijn passende maat regelen genomen. 

§ Op basis van de gegevens van de werkplanning is bepaald op welke manier de volgende 

werkplanning aangepast  moet  worden.  

§ Een rapportage over de werkuitvoering 

 

Voorbereiding verantw oordingsgesprek 

Na de examenopdracht  voer je een verantwoordingsgesprek met  de exam inator. I n de handleiding 

kun je bij  Stap 9 lezen hoe je je op het  verantwoordingsgesprek kunt  voorbereiden. 
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W aar w ord je op beoordeeld?  

 

Beoordelingscriter ia beroepshouding 

-  Je hebt  een goede balans tussen je leidinggevende taken en je uitvoerende taken.  

-  Voor de meeste knelpunten en problemen kun je een oplossing bedenken. Wanneer dat  niet  lukt , 

vraag je om hulp.  

-  Je regelt  de zaken voor de dagelij kse werkzaamheden:  je neemt  beslissingen, stuurt  je 

medewerkers aan en oefent  daar waar nodig invloed uit .  Je hebt  het  overzicht  en werkt  

gedisciplineerd. Bij  last ige situat ies vraag je om hulp.  

-  Je gedraagt  je r icht ing je medewerkers, leidinggevende en anderen als een meewerkend 

voorman. Je bent  sociaal en communicat ief vaardig.  

-  Je zorgt  voor een opt imale, veilige werkomgeving voor je medewerkers. Je zorgt  ervoor dat  de 

doelstellingen behaald kunnen worden.  

 

Beoordelingscriter ia verantwoordelij kheid en zelfstandigheid 

-  Je bent  je bewust  van je posit ie in de organisat ie en houdt  je aan je verantwoordelij kheden.  

-  Je toont  init iat ief en je hebt  soms wat  aansporing nodig van je leidinggevende. Je schat  

dagelij kse situat ies goed in.  

-  Je voelt  je verantwoordelij k om kwaliteit  te leveren.  

-  Je onderbouwt  de maat regelen die je neemt  en onderzoekt  wat  de bijdrage van de maat regelen 

is aan de kwaliteit  van het  resultaat .  

-  Je werkt  samen met  collega’s, je leidinggevende en externen. I n last ige situat ies vraag je op t ijd 

om hulp. 
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Beoordelingscriter ia  Exam enopdracht  1 : PDCA- cyclus 

Uitvoering:  

Er  w ordt  beoordeeld of je  de volgende resultaten hebt  behaald:  

 

Resultaten onderdeel Plan 

§ Je hebt  een memo opgeleverd met  een correct  voorstel voor het  actualiseren van het  

operat ionele plan. 

§ Je hebt  de voorstellen uit  het  memo correct  in het  operat ionele plan verwerkt . 

§ Je hebt  een werkplanning opgesteld die voldoet  aan de gestelde eisen en die past  bij  de 

doelstellingen uit  het  operat ionele plan. De werkplanning is correct  en realist isch. 

Resultaten onderdeel Do 

§ Je hebt  de team leden t ijdens werkzaamheden individueel en in teamverband correct  en 

volledig geïnst rueerd over het  gezamenlij ke doel en de individuele werkzaamheden.  

§ Je hebt  de team leden passend begeleid bij  de uitvoering van de werkzaamheden.  

§ Je hebt  de wijze van leidinggeven afgestemd op het  team lid.  

§ Je hebt  heeft  de bet rokkenen goed geïnformeerd over de problemen/ knelpunten, de 

(mogelij ke)  oplossingen en de afhandeling. 

Resultaten onderdeel Check 

§ Je hebt  de uitvoering van de werkzaamheden en het  resultaat  van de werkzaamheden correct  

bewaakt . 

§ Je hebt  de gegevens van de werkuitvoering volgens de bedrij fsr icht lijnen vastgelegd. 

Resultaten onderdeel Act  

§ Bij  afwijkingen van de planning of het  resultaat  heb je passende maatregelen genomen.  

§ Op basis van de gegevens van de werkplanning heb je correct  bepaald op welke manier de 

volgende werkplanning aangepast  moet  worden. 

§ Je hebt  voor de leidinggevende een correcte en volledige rapportage gemaakt  over de 

werkuitvoering. 

 


