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Competentieprofiel beoordelaar

In dit document worden de verschillende kerntaken van het competentieprofiel voor de beoordelaars in
kaart gebracht. De kerntaak, onderverdeelt in werkprocessen, beschrijft de werkzaamheden die de be-
oordelaar uitvoert. Het competentieprofiel bestaat uit 3 kerntaken; beoordeelt de deelnemer tijdens de
Proeve, beoordeelt bewijslast van de deelnemer en beoordeelt tijdens het Panelgesprek. Het tweede
werkproces is specifiek voor de betreffende kerntaak. Bij de uitvoering van de werkprocessen van een
kerntaak heeft de beoordelaar een aantal relevante competenties nodig. Deze kenmerkende competen-
ties van de beoordelaar worden in het competentieprofiel weergegeven.

De rol van de beoordelaar
De rol van de beoordelaar en de begeleider zijn in de beoordelingsprocedure gescheiden. De beoordelaar
speelt een rol in de fase van het beoordelen; het waarderen van competenties. Om belangenconflicten te
vermijden, dient de rol van de begeleider en de beoordelaar gescheiden te zijn.

Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve van Bekwaamheid

Werkprocessen:
Bereidt de beoordeling voor
Voert de observatie uit
Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat
Rapporteert de beoordeling

Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve Werkprocessen

De beoordelaar bestudeert de instructie voor de beoordelaar en stemt
de werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij controleert de
benodigde in te zetten materialen, de beoordelingsituatie en benodigde
beoordelingsdocumenten.

De beoordelaar beoordeelt objectief en onafhankelijk het gedrag en de
resultaten van de deelnemer tijdens zijn werkzaamheden volgens de
instructies (de Proeve van Bekwaamheid). Daartoe analyseert en ob-
serveert de beoordelaar tijdens de situatie (producten, processen) en
maakt aantekeningen op de beoordelingslijsten. Hij vertaalt het gedrag
naar de beoordelingslijst. De beoordelaar vertaalt het waargenomen
gedrag naar beoordelingsresultaten, waarbij hij gebruik maakt van de
vastgestelde beoordelingscriteria.

De beoordelaar overlegt met zijn medebeoordelaars over de beoorde-
lingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen. Op basis van de
onafhankelijke beoordelingen van alle beoordelaars wordt een eindoor-
deel gegeven gebaseerd op basis van consensus.

De beoordelaar licht het eindoordeel kernachtig en duidelijk aan de
deelnemer toe en verschaft de examencommissie voldoende informatie
over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar onderbouwt het
eindoordeel met argumenten. De beoordelaar maakt een verslag van de
resultaten en overhandigt deze aan de examencommissie.

1.1 Bereidt de beoor-
deling voor

1.2 Voert de observa-
tie uit

1.3 Overlegt en be-
reikt overeenstem-
ming over het resul-
taat

1.4 Rapporteert de
beoordeling
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

Werkprocessen:
Bereidt de beoordeling voor
Beoordeelt de bewijslast
Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat
Rapporteert de beoordeling

Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer Werkprocessen

De beoordelaar bestudeert de instructie voor de beoordelaar en stemt
de werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij controleert of de
benodigde bewijslast en beoordelingsformulieren aanwezig zijn en regi-
streert dit.

De beoordelaar bestudeert inhoudelijk de aanwezige bewijslast. Hij be-
oordeelt objectief en onafhankelijk de bewijslast volgens de instructie
en richtlijnen. Daartoe analyseert en interpreteert de beoordelaar de
producten en maakt aantekeningen op de beoordelingslijsten. De be-
oordelaar vertaalt de resultaten van de bewijslast naar het beoorde-
lingsformulier.

De beoordelaar overlegt met zijn medebeoordelaars over de beoorde-
lingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen. Op basis van de
onafhankelijke beoordelingen van de beoordelaars wordt een eindoor-
deel gegeven gebaseerd op basis van consensus.

De beoordelaar licht het eindoordeel kernachtig en duidelijk toe aan de
deelnemer en verschaft de examencommissie voldoende informatie
over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar onderbouwt het
eindoordeel met argumenten.
De beoordelaar maakt een verslag van de resultaten en overhandigt het
verslag en de bewijslast aan de examencommissie.

2.1 Bereidt de beoor-
deling voor

2.2 Beoordeelt de be-
wijslast

2.3 Overlegt en be-
reikt overeenstem-
ming over het resul-
taat

2.4 Rapporteert de
beoordeling
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

Werkprocessen:
Bereidt de beoordeling voor
Voert het Panelgesprek uit
Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat
Rapporteert de beoordeling

Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek Werkprocessen

De beoordelaar bestudeert de instructie voor de beoordelaar en stemt
de werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij selecteert de
werkprocessen waarover hij vragen aan de deelnemer wil stellen.

De beoordelaar verwelkomt de deelnemer. Vervolgens stelt hij geselec-
teerde vragen. Hij beoordeelt objectief en onafhankelijk de gegeven
antwoorden volgens de instructie en richtlijnen (STAR-methode). Daar-
toe analyseert en interpreteert (stelt open vragen, luistert, vraagt door
en vat samen) de beoordelaar de antwoorden en maakt aantekeningen
op de beoordelingslijsten. De beoordelaar vertaalt de gegeven antwoor-
den naar de beoordelingscriteria.

De beoordelaar overlegt na het gesprek met zijn medebeoordelaars
over de beoordelingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen.
Op basis van de onafhankelijke beoordelingen van de beoordelaars
wordt een eindoordeel gegeven gebaseerd op basis van consensus.

De beoordelaar licht het eindoordeel kernachtig en duidelijk toe aan de
deelnemer en verschaft de examencommissie voldoende informatie
over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar onderbouwt het
eindoordeel met argumenten.
De beoordelaar maakt een verslag van de resultaten en overhandigt het
resultaat aan de examencommissie.

3.1 Bereidt de beoor-
deling voor

3.2 Voert het panel-
gesprek

3.3 Overlegt en be-
reikt overeenstem-
ming over het resul-
taat

3.4 Rapporteert de
beoordeling
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Competenties:

A - Beslissen en activiteiten initiëren
1. Beslissingen nemen,
3. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en activiteiten,

D - aandacht en begrip tonen
2. Luisteren,
5. Begrip hebben voor standpunten en houding van anderen

E - Samenwerken en overleggen
2. Afstemmen
4. Openhartig en oprecht communiceren

H - Overtuigen en beïnvloeden
2. Gesprek richting geven (panelgesprek)
4. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
6. Overeenstemming nastreven

J - Formuleren en rapporteren
1. Correct formuleren
2. Nauwkeurig en volledig rapporteren
4. Vlot en bondig formuleren

K - Vakdeskundigheid toepassen
1. Vakspecifieke en mentale vermogens aanwenden

T - instructies en procedures opvolgen
2. Werken conform voorgeschreven procedures
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Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve

Competenties

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Werkprocessen

B
eslissen en activiteiten ini-

tiëren

A
ansturen

B
egeleiden

A
andacht en begrip  tonen

S
am

enw
erken en overleg-

gen

Ethisch en integer handelen

R
elaties bouw

en en netw
er-

ken

O
vertuigen en beïnvloeden

Presenteren

Form
uleren  en rapporteren

V
akdeskundigheid  toepas-

sen

M
aterialen en m

iddelen in-
zetten

A
nalyseren

O
nderzoeken

C
reëren en innoveren

Leren

Plannen en organiseren

O
p de behoeften en ver-

w
achtingen van de ‘klant’

richten

K
w

aliteit leveren

Instructies en procedures
opvolgen

O
m

gaan  m
et verandering

en aanpassen

M
et druk en tegenslag om

-
gaan

G
edrevenheid en am

bitie
tonen

O
ndernem

end en com
m

erci-
eel handelen

B
edrijfsm

atig handelen

1.1
Bereidt de beoorde-
ling voor

X X

1.2
Voert de observatie
uit

  X X

1.3
Overlegt en bereikt
overeenstemming
over het resultaat

X X X

1.4
Rapporteert de be-
oordeling

X  X X
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

Competenties

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Werkprocessen

B
eslissen en activiteiten ini-

tiëren

A
ansturen

B
egeleiden

A
andacht en begrip  tonen

S
am

enw
erken en overleg-

gen

Ethisch en integer handelen

R
elaties bouw

en en netw
er-

ken

O
vertuigen en beïnvloeden

Presenteren

Form
uleren  en rapporteren

V
akdeskundigheid  toepas-

sen

M
aterialen en m

iddelen in-
zetten

A
nalyseren

O
nderzoeken

C
reëren en innoveren

Leren

Plannen en organiseren

O
p de behoeften en ver-

w
achtingen van de ‘klant’

richten

K
w

aliteit leveren

Instructies en procedures
opvolgen

O
m

gaan  m
et verandering

en aanpassen

M
et druk en tegenslag om

-
gaan

G
edrevenheid en am

bitie
tonen

O
ndernem

end en com
m

erci-
eel handelen

B
edrijfsm

atig handelen

2.1
Bereidt de beoorde-
ling voor

X     X X

2.2
Beoordeelt de be-
wijslast

X X

2.3
Overlegt en bereikt
overeenstemming
over het resultaat

X X X

2.4
Rapporteert de be-
oordeling

X  X X
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

Competenties

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Werkprocessen

B
eslissen en activiteiten ini-

tiëren

A
ansturen

B
egeleiden

A
andacht en begrip  tonen

S
am

enw
erken en overleg-

gen

Ethisch en integer handelen

R
elaties bouw

en en netw
er-

ken

O
vertuigen en beïnvloeden

Presenteren

Form
uleren  en rapporteren

V
akdeskundigheid  toepas-

sen

M
aterialen en m

iddelen in-
zetten

A
nalyseren

O
nderzoeken

C
reëren en innoveren

Leren

Plannen en organiseren

O
p de behoeften en ver-

w
achtingen van de ‘klant’

richten

K
w

aliteit leveren

Instructies en procedures
opvolgen

O
m

gaan  m
et verandering

en aanpassen

M
et druk en tegenslag om

-
gaan

G
edrevenheid en am

bitie
tonen

O
ndernem

end en com
m

erci-
eel handelen

B
edrijfsm

atig handelen

3.1
Bereidt de beoorde-
ling voor

X     X X

3.2
Voert het Panelge-
sprek

  X X X X

3.3
Overlegt en bereikt
overeenstemming
over het resultaat

X X X

3.4
Rapporteert de be-
oordeling

X  X X
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Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve

1.1 Werkproces: Bereidt de beoordeling voor

Omschrijving:
De beoordelaar voert voorbereidende werkzaamheden uit en stemt deze werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij
controleert de benodigde in te zetten materialen, de beoordelingsituatie en benodigde beoordelingsdocumenten. Hij contro-
leert of de beoordelingssituatie klaar voor afname is.

Gewenst resultaat: De beoordelaar is klaar voor het afnemen van de beoordeling, de materialen en middelen zijn gebruiksklaar.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
Overlegt met zijn medebeoordelaars over de voorberei-
dende werkzaamheden, zodat geen dubbel werk wordt
gedaan en geen voorbereiding wordt overgeslagen.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

werken conform voorgeschre-
ven procedures
discipline tonen

Zet alle benodigdheden klaar volgens de voorgeschre-
ven procedures en voltooit de voorbereidende werk-
zaamheden tijdig.

Kennis van:
instructie van het betreffende
instrument (Proeve);
beoordelingsprocedure;
het doel van de uit te voeren
beoordeling;
zijn verantwoordelijkheid en
rol als beoordelaar.

Vaardigheden:
toepassen van de beoorde-
lingsinstructie.
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Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve

1.2 Werkproces: Voert de observatie uit

Omschrijving:

De beoordelaar beoordeelt objectief en onafhankelijk het gedrag en de resultaten van de deelnemer tijdens zijn werkzaamhe-
den volgens de instructies (de Proeve van Bekwaamheid of praktische testsituatie). Daartoe analyseert de beoordelaar tijdens
de situatie (producten, processen) en maakt aantekeningen op de beoordelingslijsten. Hij vertaalt het gedrag naar de beoor-
delingslijst. De beoordelaar vertaalt het waargenomen gedrag op basis van het beoordelingsinstrument naar beoordelingsre-
sultaten.

Gewenst resultaat: Het gedrag van de deelnemer is waargenomen en beoordeeld. De beoordelingsresultaten zijn genoteerd.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

K
Vakdeskundigheid
toepassen

vakspecifieke mentale vermo-
gens aanwenden

Vertaalt het waargenomen gedrag naar de beoorde-
lingslijsten en beoordelingsresultaten op basis van zijn
eigen vakdeskundigheid en weet daarbij hoofd- en bij-
zaken te scheiden.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

instructies opvolgen
Volgt gestructureerd de instructies voor het beoordelen
van de deelnemer tijdens de beoordelingssituatie.

Kennis van:
observatietechnieken;
kennis van de beroepsprak-
tijk.

Vaardigheden:
beoordelen aan de hand van
de gegeven beoordelingscri-
teria;
vaardig in toepassen van
WAKKER-observatiemethode.
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Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve

1.3 Werkproces: Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat

Omschrijving:
De beoordelaar overlegt met zijn medebeoordelaars over de beoordelingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen. Op
basis van de onafhankelijke beoordelingen van alle beoordelaars wordt een eindoordeel gegeven gebaseerd op consensus.

Gewenst resultaat: De beoordelingsresultaten zijn besproken en er is consensus bereikt over het eindoordeel.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

A
Beslissen en activitei-
ten initiëren

beslissingen nemen
verantwoordelijkheid nemen
voor eigen beslissingen en
activiteiten

Neemt beslissingen over de beoordelingsresultaten om
tot een eindoordeel te komen.

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
openhartig en oprecht com-
municeren

Overlegt met de medebeoordelaars over de eindbeoor-
deling, waarbij hij discussiepunten niet uit de weg gaat.

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen
overeenstemming nastreven

Zorgt voor een onderbouwing van zijn oordeel met
steekhoudende argumenten en bereikt gezamenlijk
consensus over het eindoordeel met medebeoorde-
laars.

Kennis van:
beoordelingscriteria

Vaardigheden:
gesprekstechnieken;
mondeling communicatie:
Nederlandse taal.
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Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens de Proeve

1.4 Werkproces: rapporteert de beoordeling

Omschrijving:

De beoordelaars formuleren een eindoordeel. Het eindoordeel wordt kernachtig en duidelijk toegelicht aan de deelnemer en
verschaft de examencommissie voldoende informatie over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar kan het eindoor-
deel voldoende onderbouwen.
De beoordelaar maakt een verslag van de resultaten en overhandigt deze aan de examencommissie.

Gewenst resultaat: Het eindoordeel is geformuleerd, onderbouwd en overhandigd aan de examencommissie.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen

Zorgt voor een onderbouwing van het eindoordeel met
steekhoudende argumenten en illustratieve voorbeel-
den, zodat de examencommissie een helder beeld heeft
van het eindoordeel.

J
Formuleren en rap-
porteren

correct formuleren
nauwkeurig en volledig rap-
porteren

Rapporteert bevindingen en bijzonderheden van het
eindoordeel, waarbij hij de correcte spelling en gram-
matica hanteert, zodat de gegevens volledig en correct
in het eindoordeel staan vermeld.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

instructies opvolgen
Volgt instructies voor het rapporteren van de beoorde-
ling.

Kennis:
beoordelaarinstructie en pro-
cedure;

Vaardigheden:
opstellen van een rapporta-
ge;
schriftelijke communicatie:
Nederlandse taal.
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

2.1 Werkproces: Bereidt de beoordeling voor

Omschrijving:
De beoordelaar voert voorbereidende werkzaamheden uit en stemt deze werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij
controleert de benodigde in te zetten materialen, de beoordelingsituatie en benodigde beoordelingsdocumenten. Hij contro-
leert of de beoordelingssituatie klaar voor afname is.

Gewenst resultaat: De beoordelaar is klaar voor het afnemen van de beoordeling, de materialen en middelen zijn gebruiksklaar.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
Overlegt met zijn medebeoordelaars over de voorberei-
dende werkzaamheden, zodat geen dubbel werk wordt
gedaan en geen voorbereiding wordt overgeslagen.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

werken conform voorgeschre-
ven procedures
discipline tonen

Zet alle benodigdheden klaar volgens de voorgeschre-
ven procedures en voltooit de voorbereidende werk-
zaamheden tijdig.

Kennis van:
instructie van het betreffende
instrument (Praktijkop-
dracht);
beoordelingsprocedure;
het doel van de uit te voeren
beoordeling;
zijn verantwoordelijkheid en
rol als beoordelaar.

Vaardigheden:
toepassen van de beoorde-
lingsinstructie.
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

2.2 Werkproces: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

Omschrijving:
De beoordelaar bestudeert inhoudelijk de aanwezige bewijslast. Hij beoordeelt objectief en onafhankelijk de bewijslast volgens
de instructie en richtlijnen. Daartoe analyseert en interpreteert de beoordelaar de producten en maakt aantekeningen op de
beoordelingslijsten. De beoordelaar vertaalt de resultaten van de bewijslast naar het beoordelingsformulier.

Gewenst resultaat:
Het Panelgesprek is volgens instructie en richtlijnen uitgevoerd. De aanwezige bewijslast is beoordeeld en de beoordelingsre-
sultaten zijn genoteerd.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

K
Vakdeskundigheid
toepassen

vakspecifieke mentale vermo-
gens aanwenden

Weet op basis van zijn eigen vakdeskundigheid de be-
wijslast te vertalen naar de beoordelingslijsten en be-
oordelingsresultaten en weet daarbij hoofd- en bijzaken
te scheiden.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

instructies opvolgen
Volgt instructies op voor het beoordelen van de bewijs-
last tijdens de beoordelingssituatie.

Kennis van:
vaktechnische technieken;
beroepspraktijk;
kennis van soorten bewijs-
last.

Vaardigheden:
instructie voor beoordelaar;
vaardig in beoordelen van
bewijslast.
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

2.3 Werkproces: Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat

Omschrijving:
De beoordelaar overlegt met zijn medebeoordelaars over de beoordelingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen. Op
basis van de onafhankelijke beoordelingen van alle beoordelaars wordt een eindoordeel gegeven gebaseerd op consensus.

Gewenst resultaat: De beoordelingsresultaten zijn besproken en er is consensus bereikt over het eindoordeel.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

A
Beslissen en activitei-
ten initiëren

beslissingen nemen
verantwoordelijkheid nemen
voor eigen beslissingen en
activiteiten

Neemt beslissingen over de beoordelingsresultaten om
tot een eindoordeel te komen.

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
openhartig en oprecht com-
municeren

Overlegt met de medebeoordelaars over de eindbeoor-
deling, waarbij hij discussiepunten niet uit de weg gaat.

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen
overeenstemming nastreven

Zorgt voor een onderbouwing van zijn oordeel met
steekhoudende argumenten en bereikt gezamenlijk
consensus over het eindoordeel met medebeoorde-
laars.

Kennis van:
beoordelingscriteria

Vaardigheden:
gesprekstechnieken;

mondeling communicatie: Neder-
landse taal.
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Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer

2.4 Werkproces: rapporteert de beoordeling

Omschrijving:

De beoordelaars formuleren een eindoordeel. Het eindoordeel wordt kernachtig en duidelijk toegelicht aan de deelnemer en
verschaft de examencommissie voldoende informatie over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar kan het eindoor-
deel voldoende onderbouwen.
De beoordelaar maakt een verslag van de resultaten en overhandigt deze aan de examencommissie.

Gewenst resultaat: Het eindoordeel is geformuleerd, onderbouwd en overhandigd aan de examencommissie.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen

Zorgt voor een onderbouwing van het eindoordeel met
steekhoudende argumenten en illustratieve voorbeel-
den, zodat de examencommissie een helder beeld heeft
van het eindoordeel.

J
Formuleren en rap-
porteren

correct formuleren
nauwkeurig en volledig rap-
porteren

Rapporteert bevindingen en bijzonderheden van het
eindoordeel, waarbij hij de correcte spelling en gram-
matica hanteert, zodat de gegevens volledig en correct
in het eindoordeel staan vermeld.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

instructies opvolgen
Volgt instructies voor het rapporteren van de beoorde-
ling.

Kennis:
beoordelaarinstructie en pro-
cedure;

Vaardigheden:
opstellen van een rapporta-
ge;
schriftelijke communicatie:
Nederlandse taal.
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

3.1 Werkproces: Bereidt de beoordeling voor

Omschrijving:
De beoordelaar voert voorbereidende werkzaamheden uit en stemt deze werkzaamheden af met zijn medebeoordelaars. Hij
controleert de benodigde in te zetten materialen, de beoordelingsituatie en benodigde beoordelingsdocumenten. Hij contro-
leert of de beoordelingssituatie klaar voor afname is.

Gewenst resultaat: De beoordelaar is klaar voor het afnemen van de beoordeling, de materialen en middelen zijn gebruiksklaar.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
Overlegt met zijn medebeoordelaars over de voorberei-
dende werkzaamheden, zodat geen dubbel werk wordt
gedaan en geen voorbereiding wordt overgeslagen.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

werken conform voorgeschre-
ven procedures
discipline tonen

Zet alle benodigdheden klaar volgens de voorgeschre-
ven procedures en voltooit de voorbereidende werk-
zaamheden tijdig.

Kennis van:
instructie van het betreffende
instrument (Panelgesprek);
beoordelingsprocedure;
het doel van de uit te voeren
beoordeling;
zijn verantwoordelijkheid en
rol als beoordelaar.

Vaardigheden:
toepassen van de beoorde-
lingsinstructie.
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

3.2 Werkproces: Voert het Panelgesprek

Omschrijving:

De beoordelaar verwelkomt de deelnemer. Vervolgens stelt hij geselecteerde vragen. Hij beoordeelt objectief en onafhankelijk
de gegeven antwoorden volgens de instructie en richtlijnen (STAR-methode) en stelt open vragen, luistert, vraagt door en vat
samen). Daartoe analyseert de beoordelaar de antwoorden en maakt aantekeningen op de beoordelingslijsten. De beoordelaar
vertaalt de gegeven antwoorden naar de beoordelingscriteria.

Gewenst resultaat: De antwoorden van de deelnemer zijn beoordeeld. De beoordelingsresultaten zijn genoteerd

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

D
Aandacht en begrip
tonen

luisteren
Luistert aandachtig naar de deelnemer, stelt relevante
vragen, vraagt door bij onduidelijke antwoorden en vat
het gegeven antwoord samen.

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

Gesprekken richting geven
Geeft duidelijk richting aan het panelgesprek, zodat dit
in goede banen verloopt en er conclusies worden ge-
trokken.

K
Vakdeskundigheid
toepassen

vakspecifieke mentale vermo-
gens aanwenden

Vertaalt de gegeven antwoorden naar de beoordelings-
lijsten en beoordelingsresultaten op basis van zijn ei-
gen vakdeskundigheid.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

werken conform voorgeschre-
ven procedures

Voert het panelgesprek volgens de voorgeschreven
procedures, zodat een accurate beoordeling wordt op-
geleverd.

Kennis:
kennis van de STAR-
methode;
kennis van de beroepsprak-
tijk.

Vaardigheden:
Toepassen van interview- en
gesprekstechnieken;
gesprekstechnieken;
mondeling communicatie:
Nederlandse taal.
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

3.3 Werkproces: Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat

Omschrijving:
De beoordelaar overlegt met zijn medebeoordelaars over de beoordelingsresultaten om tot een eindbeoordeling te komen. Op
basis van de onafhankelijke beoordelingen van alle beoordelaars wordt een eindoordeel gegeven gebaseerd op consensus.

Gewenst resultaat: De beoordelingsresultaten zijn besproken en er is consensus bereikt over het eindoordeel.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

A
Beslissen en activitei-
ten initiëren

beslissingen nemen
verantwoordelijkheid nemen
voor eigen beslissingen en
activiteiten

Neemt beslissingen over de beoordelingsresultaten om
tot een eindoordeel te komen.

E
Samenwerken en
overleggen

afstemmen
openhartig en oprecht com-
municeren

Overlegt met de medebeoordelaars over de eindbeoor-
deling, waarbij hij discussiepunten niet uit de weg gaat.

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen
overeenstemming nastreven

Zorgt voor een onderbouwing van zijn oordeel met
steekhoudende argumenten en bereikt gezamenlijk
consensus over het eindoordeel met medebeoorde-
laars.

Kennis van:
beoordelingscriteria

Vaardigheden:
gesprekstechnieken;
mondeling communicatie:
Nederlandse taal.
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Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het Panelgesprek

3.4 Werkproces: rapporteert de beoordeling

Omschrijving:

De beoordelaars formuleren een eindoordeel. Het eindoordeel wordt kernachtig en duidelijk toegelicht aan de deelnemer en
verschaft de examencommissie voldoende informatie over het resultaat van de beoordeling. De beoordelaar kan het eindoor-
deel voldoende onderbouwen.
De beoordelaar maakt een verslag van de resultaten en overhandigt deze aan de examencommissie.

Gewenst resultaat: Het eindoordeel is geformuleerd, onderbouwd en overhandigd aan de examencommissie.

Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden

H
Overtuigen en beïn-
vloeden

ideeën en meningen naar vo-
ren brengen en onderbouwen

Zorgt voor een onderbouwing van het eindoordeel met
steekhoudende argumenten en illustratieve voorbeel-
den, zodat de examencommissie een helder beeld heeft
van het eindoordeel.

J
Formuleren en rap-
porteren

correct formuleren
nauwkeurig en volledig rap-
porteren

Rapporteert bevindingen en bijzonderheden van het
eindoordeel, waarbij hij de correcte spelling en gram-
matica hanteert, zodat de gegevens volledig en correct
in het eindoordeel staan vermeld.

T
Instructies en proce-
dures opvolgen

instructies opvolgen
Volgt instructies voor het rapporteren van de beoorde-
ling.

Kennis:
beoordelaarinstructie en pro-
cedure;

Vaardigheden:
opstellen van een rapporta-
ge;
schriftelijke communicatie:
Nederlandse taal.


