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niet competent    competent

Competentie Profiel aansluiting HAVO-HBO

Algemene HBO-begincompetenties

Communicatief Vermogen

Omgaan met Informatie

Coöperatief Vermogen

Vakmatige en Methodische Competenties

Reflectie Leerproces, Zelfsturing en Zelfreflectie

Beroepshouding en Professionalisering

Gemiddelde Score in % (norm >70 %) 77 %



Communicatief Vermogen Omgaan met Informatie

Mondeling communiceren Informatie zoeken en verzamelen

Presenteren Informatie selecteren

Schriftelijk communiceren Informatie verwerken

Luisteren Informatie uitwisselen

    

Gemiddelde Score (norm >70 %) 74 Gemiddelde Score (norm >70 %) 81

Coöperatief Vermogen Vakmatig en methodisch

Plannen/voorbereiden groepswerk Eigen werk organiseren

Uitvoering groepswerk (Probleem)-analyse

Rol als voorzitter Opdracht uitvoeren

Rol als secretaris   

Leiding geven   

    

Gemiddelde Score (norm >70 %) 76 Gemiddelde Score (norm >70 %) 77

Reflectie zelfsturing Beroepshouding/professionalisering

Reflectie eigen leerproces Beroepsbeeld vormen

Beoordelen resultaat opdracht Professioneel gedrag

Beoordelen gevolgde werkwijze Cultureel/maatschappelijk besef

Zelfsturend vermogen   

Eigen leerproces sturen   

Reflectie eigen leerproces   

Zelfinzicht   

    

Gemiddelde Score (norm >70 %) 74 Gemiddelde Score (norm >70 %) 82



Aandachtspunten - Communicatief vermogen

Je bent goed te verstaan en te volgen door anderen ?
Je kunt een interview houden ?
Je kunt een gesprek structuur geven ?
Je kunt complexe zaken helder verwoorden ?
Je kunt voorbeelden gebruiken ter ondersteuning van het eigen betoog ?
Je bent goed bekend zijn met de mogelijkheden van powerpoint ?
Je kunt een goede lay-out hanteren (onder andere met illustraties) ?
Je bent in een gesprek het liefst zelf aan het woord ?
Je onderbreekt anderen om je eigen verhaal te kunnen doen ?
Je neemt in gesprekken ook de emotionele boodschap van de ander waar ?

Aandachtspunten - Omgaan met informatie

Je kunt de juiste informatiebronnen vinden ?
Je kunt informatie op juistheid toetsen (vergelijken met andere bronnen) ?
Je kunt onderscheid maken tussen feiten en meningen ?
Je kunt verbanden leggen tussen gegevens ?
Je kunt op basis van informatie conclusies trekken ?
Je kunt informatie op een juiste wijze vastleggen en rapporteren ?
Je kunt je informatiebronnen verantwoorden ?
Je kunt vragen beantwoorden en over de inhoud discussiëren ?
Je hanteert de technische hulpmiddelen op een passende manier ?

Aandachtspunten - Coöperatief vermogen

Je weet wanneer het af is: hoeveel tijd heb je nodig per (deel-)taak ?
Je levert ideeën aan ?
Je brengt je eigen mening naar voren ?
Je kunt meningsverschillen tot een oplossing brengen ?
Je reageert constructief op anderen (kritiek geven en kritiek accepteren) ?
Je stemt werkzaamheden op elkaar af ?
Je houdt rekening met mogelijke effecten voor anderen ?
Je kunt volgens rolverdeling werken ?
Je houdt in je eigen gedrag rekening met de gevoelens van anderen ?
Je kunt de voortgang van het overleg bewaken ?
Je kunt mondeling samenvatten ?
Je kunt beslissingen nemen ?
Je kunt schriftelijk samenvatten ?
Je kunt keuzes maken ook als niet alles even helder is ?
Je kunt werkprocessen organiseren: deelt tijd, mensen en middelen toe aan
voorgenomen activiteiten ?
Je weet anderen voor eigen standpunten of ideeën te winnen ?
Je kunt argumenten kracht bij zetten wanneer er tegenstand optreedt ?

Aandachtspunten - Vakmatige en methodische competenties

Je kunt prioriteiten stellen ?
Je kunt je aan die planning houden (timemanagement) ?
Je kunt goed tot de kern doordringen als je een probleem moet analyseren ?
Je kunt het probleem breed overzien (o.a. samenvatting maken) ?
Je kunt een helder doel formuleren ?
Je kunt nieuwe kennis in bestaande kennnis integreren ?
Je ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen ?
Je signaleert afwijkingen en stuurt zo nodig bij ?
Je kunt hulp van de juiste mensen inroepen ?

Aandachtspunten - Reflectie leerproces, zelfsturing

Je kunt het resultaat beoordelen op basis van de gestelde eisen ?
Je kunt de gevolgde werkwijze beoordelen op basis van de gestelde eisen ?
Je controleert regelmatig de voortgang van je eigen leerproces en studievorderingen.
Je weet precies hoe je ervoor staat ?
Je kunt je eigen capaciteiten bewijzen en legt deze bewijsstukken vast in de map ?
Je kunt kritisch naar jezelf kijken ?
Bij mislukkingen ga je na bij jezelf wat je anders had moeten doen ?



Aandachtspunten - Beroepshouding en verdere professionalisering

Je toont initiatief ?
Je kunt verantwoordelijkheid dragen voor je eigen handelen ?


