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Studievaardigheid

De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. 
En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening 
op het diploma van beginnend beroepsbeoefenaar.
De route die je gaat volgen is door je opleiding uitgestippeld, 
maar jij zelf zit aan het stuur. 
In deze module leer je hoe je kennis en vaardigheden inzet om 
je reisdoel te bereiken. Liefst zonder teveel oponthoud en met 
zo min mogelijk tussenstops. Vertraging en annulering liggen 
op de loer. Gaandeweg vormt dit alles jouw eigen persoonlijke 
reisverslag. Maak er wat van!

De reisroute voert je langs de volgende 6 hoofdstukken:
1  Verkennen  (inleiding)
2  Reisroute  (opleiding)
3  Bagage  (startprofiel) 
4  Op weg (leerweg)
5  Voorzien  (vaardigheden)
6  Bestemming in zicht  (examinering)
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Wat ga je doen?

Je werkt in deze module van Route Loopbaan aan: 

- je opleidingsbeeld;

- je beroepsbeeld;

- je beroepshouding;

- je leerhouding;

- je examenvoorbereiding. 

Wat leer je?

Competenties

Je leert: 

- een persoonlijk profiel te maken; 

- een planning te maken van je studieloopbaan;

- een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en activiteitenplan (PAP) te maken;

- je leerdoelen SMART te formuleren;

- een portfolio in te richten met bewijzen van je kennen en kunnen; 

- te reflecteren op je ervaringen in school en tijdens je stage;

- je voor te bereiden op je examen.

Je werkt aan de volgende competenties en loopbaanvragen:

- kwaliteitenreflectie: wat kan ik?

- motievenreflectie: wat wil ik?

- loopbaansturing: hoe kan ik dat doen? 

- werkplekoriëntatie: waar kan ik dat doen?

bron: CINOP
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Je studieloopbaan heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Mogelijk heb je al een 

MBO-studie niveau 1 of 2 afgerond of ben je van opleiding veranderd. Maar in 

de meeste gevallen zal het MBO nieuw voor je zijn. Na de basisschool en het 

voortgezet onderwijs heeft je studieloopbaan je nu gebracht op het MBO of 

Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

Voor velen van jullie is het MBO eindonderwijs. Maar misschien ook een 

tussenstap naar HBO.  

Vóór alles geldt: leren houdt niet op na de laatste opleiding. Leren doe je je 

leven lang. In dit hoofdstuk kijk je terug op wat de overgang van voortgezet 

onderwijs naar MBO jou gebracht heeft . En leer je hoe het onderwijs binnen 

het MBO is opgezet en hoe je daar wordt begeleid.

1 Verkennen
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1 De Overstap

1  Je hebt gekozen voor een opleiding en misschien ook voor een specifieke uitstroom 
binnen die opleiding. Voor welke opleiding (kwalificatie en profiel) heb jij gekozen?

 
 

‘Over mijn studiekeuze ben ik pas heel laat gaan nadenken. Ik ken mezelf, dat soort 
dingen daarvan denk ik altijd van ‘het komt nog wel’. Dan moet het allemaal op het 
laatste moment. Er liep wel een schooldecaan rond, maar die had het altijd druk. Dat is 
altijd zo met decanen. Als je ze nodig hebt, zijn ze er niet en wanneer je geen hulp wil, 
zijn ze ineens overal.’

Ruben, 17 jaar

2  Wat heeft jou ertoe gebracht voor deze opleiding te kiezen?

 
 

 
3  Waaruit heeft jouw voorbereiding bestaan?

 
 

  
4  Van wie heb jij hulp gehad bij het maken van je keuze?

 
 
 

 
5  Hoe zeker was jij bij keuze voor deze opleiding van het feit dat deze opleiding het beste 

bij je past? 
O zeer zeker
O zeker
O niet geheel zeker
O niet zeker 

6   Hoe groot zijn jouw kansen op werk na afronding van je opleiding?  
Kijk op www.kansopwerk.nl en zoek naar jouw opleiding en regio. Wat is de uitkomst?

 
 

Bron: www.westplasmavo.nl Bron: www.horizoncollege.nl
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2 Mijn droom

‘Ik wil over 10 jaar als zelfstandige een goed lopende praktijk als visagiste hebben. 
Daarom heb ik voor deze opleiding gekozen. Ik wil graag alles leren wat daar voor 
nodig is. En ik wil goed werk afleveren en goede cijfers halen’. 

‘De meeste van mijn klasgenoten weten nog niet wat ze willen. School is dan voor hen 
gewoon een ‘moeten’. En ik ken er veel die al tevreden zijn als ze ergens een zesje 
voor halen, vooral jongens. Die denken vast dat het allemaal ‘wel goed komt’. Dat is bij 
mij wel even anders!’

Serena, 17 jaar

 Serena heeft duidelijk ambities. Zij heeft haar toekomst duidelijk voor ogen. En ze heeft 
de opleiding gekozen die haar daar als beste op voorbereidt. Hoe is dat bij jou?

1  Welke toekomst zie jij voor jou? Weet jij al wat je over 10 jaar wilt zijn? Geef aan.
O ik weet het echt nog niet 
O ik twijfel nog 
O ik weet het zeker 

2 Als je het nu al weet, beschrijf dan wat jij over 10 jaar wilt zijn.

 
 

 
3  Mensen kun je indelen naar hun interesses. Waarin herken jij je vooral?

Ik herken me vooral in het 
O omgaan met mensen
O omgaan met dieren
O werken met getallen
O werken aan gebeurtenissen

Door haar duidelijke ambitie heeft Serena ook een hoge motivatie. De opleiding is voor 
haar geen ‘moeten’, maar ze wil er alles uit halen wat er uit te halen valt. Dat is wel anders 
als je nog niet weet wat je later worden wilt. Het kan dan goed zijn dat je motivatie voor 
presteren in de opleiding een stuk minder is. 

‘Ik heb nog geen idee over wat ik later worden wil. In mijn familie zitten ze allemaal 
in de zorg, maar ik zie dat voorlopig nog helemaal niet zitten. Dat gewriemel aan 
mensen, ik moest er aan het begin van mijn opleiding helemaal niets van hebben! Ik 
ben destijds toch aan de opleiding Helpende begonnen, want dan kan ik thuis ook 
geholpen worden met mijn huiswerk en opdrachten. Eerlijk gezegd begin ik een beetje 
te wennen aan het werk. En ach, als ik er echt bij blijf dat het niets voor mij is kan ik 
altijd nog iets in iets pedagogisch gaan doen. Want werken met mensen vind ik toch 
wel het leukste dat er is!’ 

Anke, 18 jaar

Als je net zo ambitieus bent als Serena, dan komt het wel goed met je resultaten. Als 
je geen ambities hebt, ben je meestal tevreden met jezelf en je leven. Ook als de 
schoolprestaties tegen vallen. 

4  Motivatie is de reden om iets (zo goed mogelijk) te doen. Hoe staat het 
met jouw motivatie voor presteren in de opleiding die je bent begonnen?
Scoor jouw motivatie op de 10-pts schaal hier onder:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O
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3  Even wennen

De introductiedagen zijn achter de rug. Je voelt je al aardig ingeburgerd en bent al druk 
bezig met je opleiding. Je merkt ongetwijfeld verschillen op met je vorige school. Op het 
VMBO was er misschien wel veel meer persoonlijke aandacht en er waren strakke regels. 
Op je vorige school hoorde je bij de ouderen en stond je alleen al om die reden hoog in 
aanzien. Nu maak je weer deel uit van een beginnersgroep.

1  Waarin verschilt je vorige school (opleiding) met die van nu? Vul in. 

Vorige school Huidige mbo-opleiding

Begeleiding   

Aandacht   

Regels   

Vakken   

Lesvorm   

Rooster   

Stage   

2  Zijn er nog andere punten die hier boven niet genoemd zijn, waarop je vorige school met 
die van huidige mbo-opleiding verschilt? Zo ja, welke?

 
 

 3  Je leert niet alleen in en door (vak)lessen. Dat kan ook door het volgen van workshops, 
trainingen, gastlessen enzovoorts.
Welke vormen van leren buiten de vak-lessen om worden binnen jouw opleiding 
aangeboden?

 
 

4  Hoe voelt het om deel uit te moeten maken van een beginnersgroep?
O prima; geen enkel probleem
O het voelt nog wat onwennig aan
O onprettig

5  Op welke manier heb je kennis gemaakt met studiegenoten van jouw opleiding?
O introductieweek
O introductie-weekend
O introductiedagen
O introductiedag
O introductie-bijeenkomst 

6 Ik heb op een andere manier kennis gemaakt, namelijk:
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4  Studieloopbaanlessen

In het MBO wordt meer zelfstandigheid van je verwacht dan in het VMBO. In het begin 
krijg je daarbij nog de nodige hulp en begeleiding. Naarmate de opleiding vordert, neemt 
die hulp en begeleiding af. En niet zonder reden. Aan het einde van je opleiding moet je 
in staat zijn zelfstandig keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. 
Behalve zelfstandig beslissingen nemen moet je ook kunnen samenwerken met anderen. 
Goed kunnen samenwerken is voor bijna elke baan erg belangrijk!

Tijdens de opleiding leer je:
- kennis en vaardigheden voor je latere beroep;
- in te schatten wat je al kunt en wat misschien nog niet;
- kritisch naar jezelf te kijken en naar doelen die je stelt;
- hoe je moet samenwerken.

 
Studieloopbaanlessen
Naast lessen in vakleer, Nederlands en rekenen zal er in je opleiding ook ruimte zijn 
gemaakt voor Loopbaan en Burgerschap. Het kan zijn dat die lessen als Loopbaan en 
Burgerschap op je rooster staan, of anders.

1  Waar en hoe vind je lessen in loopbaanleren terug in je rooster?
O als LLB (Leren Loopbaan Burgerschap)
O als LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)
O als Loopbaan en Burgerschap
O als Loopbaan(leren)(les)
O als SLB (Studie en Loopbaan Begeleiding) 

2  Als er iets anders (op een andere plek, onder een andere naam) in het rooster is 
opgenomen, schrijf dat dan op, namelijk:

 
 

3  Wie verzorgt of wie verzorgen de lessen loopbaanleren?

  De heer / mevrouw 

  De heer / mevrouw 

Lesprogramma 
Het vak loopbaanleren leert je wat belangrijk is om je studie succesvol te kunnen 
volgen en afronden. En je leert er wat belangrijk is voor je latere carrière. Zo leer je 
er doelen stellen en je leert vaardigheden beheersen die in je studie en je beroep 
onmisbaar zijn. Je leert er in projecten werken, een portfolio in te richten en die te 
onderhouden. En je leert er elkaar feedback te geven, feedback te ontvangen en werk 
te verdelen. Kortom: in loopbaanlessen leer je studie- en loopbaanvaardig te worden.
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5  Studieloopbaanbegeleiding

Tijdens je studieloopbaan krijg je in het MBO een begeleider toegewezen. In de meeste 
gevallen heet de begeleider loopbaanbegeleider, maar het kan ook zijn dat er een 
andere naam voor de functie is gekozen. 

1  Hoe wordt jouw begeleider bij studieloopbaanleren genoemd?
O loopbaanbegeleider
O studieloopbaanbegeleider (SLB-er)
O trajectbegeleider
O (SLB-)coach
O mentor 

2 Als er een andere naam voor deze figuur is, schrijf deze dan op, namelijk:

 

3  Wie is jouw begeleider en hoe kun je die bij vragen bereiken?

Naam begeleider :  
E-mail :  
Telefoon :  

Een belangrijke taak van je begeleider is het geven van feedback (terugkoppeling) op 
waar je staat in je ontwikkeling naar zelfstandig beroepsbeoefenaar. Het is aan jou om 
iets met die feedback te doen.

Voorbeeld feedback 
Salima: ‘Ik heb deze week mijn planning niet kunnen volgen.’ 
Begeleider: ‘Als ik juist ben geïnformeerd zou je de afgelopen week met je 
projectgroep bijeenkomen om de ouderavond verder voor te bereiden.’ 
Salima: ‘Klopt, maar de lessen vielen deze week toch twee dagen uit? Nou, dan hoef 
ik niet naar school te komen. Bovendien moet ik er helemaal voor uit Almere komen. 
Weet u niet hoeveel reistijd dat mij kost?’ 
Begeleider: ‘Ik heb gehoord dat jullie inbreng op de ouderavond nu helemaal op losse 
schroeven staat en mogelijk niet door kan gaan. Ik vind dat jammer!’

Een andere taak van je begeleider is het jou te leren te reflecteren (terugkijken) op 
beslissingen en keuzes die jij hebt genomen en gemaakt. 

Voorbeeld reflectie 
Begeleider: ‘Heb je bij je afweging er ook rekening mee gehouden dat de organisatie 
van de ouderavond nu misschien moeilijker wordt? En dat de andere leden van je 
projectgroep misschien niet verder kunnen? Of extra werk moeten verzetten door 
jouw keuze?’ 
Salima: ‘Nee, daar heb ik om eerlijk te zijn helemaal niet aan gedacht.’ 
Begeleider: ‘Denk dan nog eens na over wat je nu moet gaan doen. Je zult je 
projectgroep leden moeten overtuigen dat je bij de voorbereiding van de ouderavond 
betrokken wilt blijven. En laat het mij weten.’

4  Feedback krijgen is niet hetzelfde als beoordeeld worden. 
a Welke kans biedt feedback krijgen jou, die een beoordeling jou niet biedt?

  
 

b Welk belangrijk voordeel heeft reflecteren?
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6  POP-cyclus

Tijdens het werken aan je studieloopbaan moet jij jezelf voortdurend vragen stellen. En 
die ook zelf (met hulp van je begeleider) van een antwoord voorzien. En je moet keuzes 
maken. De vragen en keuzes kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld: Wat wil ik gaan leren? 
Wat stel ik mezelf als leerdoel? Wat is voor mij in deze situatie haalbaar? Welke uitstroom 
(profiel) ga ik kiezen? Met wie kan ik als beste samenwerken? Waar ga ik stage lopen? 

In je studieloopbaan krijg je ook te maken met een aantal belangrijke begrippen. Die 
kernbegrippen zijn POP, PAP, reflectie en portfolio. Samen vormen zij de POP-cyclus. 
Je moet weten wat ermee bedoeld wordt. Samen zorgen ze ervoor dat je werkt aan 
een succesvolle studieloopbaan. 

POP
POP staat voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Het is een overzicht van kennis en 
vaardigheden waarin jij je wilt ontwikkelen.

PAP
PAP is de afkorting van Persoonlijk Activiteitenplan. Het is een overzicht van acties die 
jij je voorneemt om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Portfolio
Het portfolio is een verzameling van bewijzen van kennen en kunnen. Je gebruikt die 
om je ontwikkeling aan te tonen.
 
Reflectie 
Reflectie is het moment waarop je terugkijkt op je activiteiten 
en wat je ervan geleerd hebt. Een reflectie vormt vaak de 
voorbereiding op een loopbaan- of POP-gesprek met je 
begeleider.

POP-cyclus
Bij de reflectie wordt duidelijk hoe ver het staat met het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden. Is de kennis opgedaan of is een vaardigheid voldoende ontwikkeld? 
Ja, dan kunnen die uit de POP worden geschrapt en bijgeschreven worden op je CV. 
Je POP (en daarmee ook PAP) worden dan aangepast.

1  Waarvoor dient een POP? 

Reflectie

Actie

POP

PAP

 
 

2 Waarvoor dient een PAP?

 
 

3 Waarvoor dient een portfolio?

 
 

4  Voor meer informatie over de POP-cyclus ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl en 
zoek naar de opdracht POP-cyclus. Lees de tekst en maak vervolgens de opdracht.



10

STUDIEVAARDIGHEID  |  LOOPBAANLEREN  |  HOOFDSTUK 1

7  Studieloopbaanplan

Je gaat je eigen studieloopbaanplan maken. Dit is in hoofdzaak gelijk aan het 
opleidingsplan van je opleiding. De meeste opleidingen hebben hun opleidingsplan 
prima in kaart gebracht. De meeste hebben een duur van 2 of 3 jaar. Een 
opleidingsplan is altijd gericht op een beroep en leidt op tot het niveau van beginnend 
beroepsbeoefenaar.
Je bent waarschijnlijk gewend dat je examen doet aan het einde van een opleiding. In 
het MBO is dat niet altijd zo. Ook tijdens de opleiding worden al examens afgenomen.

1  Hoe lang duurt jouw opleiding? 

 
2  Wanneer loop je tijdens je opleiding stage (Beroepspraktijkvorming)?

 
 

3  Wanneer zijn er loopbaan en/of POP-gesprekken gepland? 

 
 

4  Als er trainingen of workshops zijn gepland, wanneer kun je die dan volgen? 

 
 
 

5  Wanneer wordt er binnen jouw opleiding geëxamineerd?
O in alle leerjaren  O in de leerjaren 2 en 3 O in leerjaar 3
 

‘Ik volgde eerst een opleiding voor ICT-medewerker. Maar na een half jaar bleek dat 
het niet lukte, verkeerde keus. Ik had een heel ander idee over wat deze opleiding 
inhield. Ik dacht aan de nieuwste technische snufjes, gadgets, sociale media, chatten 
en games. Maar dat bleek niet zo te zijn. 

In een gesprek met mijn SLB-coach is mij geadviseerd een afspraak te maken bij het 
studieloopbaancentrum dat onze school heeft. Na een intake en een paar tests kwam 
ik terecht bij de opleiding Financieel administratief medewerker. Ik heb het daar prima 
naar mijn zin. En het gaat nu een stuk beter. Ik heb weer plezier in leren, vooral ook 
omdat ik goed in rekenen en boekhouden ben. Nu leer ik werken met financiële en 
administratieve software en boek ik inkoop- en verkoopfacturen in de computer.’

Azhar, 18 jaar

6  Een van de testen die Azhar deed, bestond uit het aankruisen van eigenschappen die hij 
voor een financieel-administratieve opleiding nodig heeft. Hoe zit dat bij jou? Als jij het 
merendeel van onderstaande eigenschappen bezit, zou deze opleiding ook voor jou een 
goede keuze kunnen zijn.

Bezit jij deze eigenschappen? Kruis aan!

Je gaat goed met mensen om Je bent goed met cijfers 

Je bent klantvriendelijk Je spreekt en schrijft goed Nederlands 

Je houdt van aanpakken Je werkt netjes en nauwkeurig 

Je bent zelfverzekerd Je gaat veilig om met vertrouwelijke informatie 

Je kunt goed zelfstandig werken Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

Je kunt goed in een team werken Je bent stressbestendig en flexibel

Je kunt goed plannen Je werkt graag met computers en software
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Stage/bpv
In het mbo staat leren in de praktijk centraal. De beroepspraktijkvorming (bpv) bij een 
leerbedrijf, ook wel de leerbaan of stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere 
mbo-opleiding. Je krijgt dankzij de bpv ervaring op de arbeidsmarkt.

Studenten mogen alleen de bpv volgen bij een leerbedrijf dat voldoet aan de 
kwaliteitscriteria van Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een 
bedrijf dat hier aan voldoet, wordt een erkend leerbedrijf. 

Belangrijk is dat:
- je werkzaamheden passen bij de opleiding; 
- je begeleiding krijgt van een bekwame praktijkopleider;
- je werkplek voldoet aan algemene veiligheidseisen.

Afspraken student, school en leerbedrijf
Jouw opleiding draagt de verantwoordelijkheid voor de bpv. In de praktijkovereenkomst 
(pok) staan de afspraken over de stage tussen jou, school en leerbedrijf. Deze gaan 
bijvoorbeeld over de begeleiding, beoordeling en duur van de stage.

7   In hoeverre word jij al voorbereid in het eerste leerjaar op de komend stage/bpv? Licht toe!

 

Examinering
Examineren is beoordelen. Maar niet elke beoordeling is een examen. Een gewone 
voortgangstoets geeft slechts je ontwikkeling aan. Het is een voorbereiding op een 
examen. Examinering is gericht op het vaststellen of jij voldoet aan de kwalificatie-eisen. 

We noemen een vijftal vormen van beoordelen: 
-  Praktijkexamen/Proeve van Bekwaamheid; deze vinden plaats tijdens de bpv;
-  Portfolio (-examen); je toont je competenties aan met bewijzen in je portfolio;
-  Criterium Gericht Interview (CGI) als examenonderdeel, vaak in combinatie met portfolio;
-  Kennisexamen: in hoeverre heb jij de vereiste theoretische kennis en/of inzicht; 
-  Presentatie; je presenteert wat je ervaringen, je vaardigheden en/of je aanpak e.d.

8   Welke examenbeoordelingen van je opleiding vinden in welk jaar plaats?

 

9  Neem alle informatie uit de opdrachten 1 t/m 8 over in het schema hieronder. Elk 
vierkantje in het schema geeft een periode aan, dus vier perioden per leerjaar:

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3

School

Stage

POP-gesprek

Examen 

Training / 
workshop

Je maakt van het opleidingsplan straks jouw eigen studieloopbaanplan door leerdoelen 
toe te voegen waaraan je zelf wilt gaan werken. Ook is het soms mogelijk om de 
opleiding versneld te doen. Of dat je tijdens de opleiding tot inzicht komt dat dit toch niet 
is wat je ervan verwachtte. Je zult je studieloopbaanplan dan aanpassen.
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8  Alles op een rij

Je bent aan het einde van het eerste hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend de 
volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld, die je onder de 
opdracht ziet staan. Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1   Loopbaanlessen zijn lessen in het vak      . 
2  In deze lessen leer je      . 
3   Belangrijke taken van je begeleider zijn het geven van       en het jou leren te       op 

beslissingen en keuzes. 

4  POP is de afkorting van      . 
5  Het is een overzicht van kennis en vaardigheden waarin jij je wilt      . 
6  PAP is de afkorting van      . 
7  Het is een overzicht van       om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. 

8  Een verzameling van bewijzen van kennen en kunnen noem je een      . 
9  De kernbegrippen POP, PAP, reflectie en portfolio vormen samen de      . 
10   Reflectie is het moment waarop je terugkijkt op je activiteiten en wat je ervan geleerd 

hebt. 

11   Je       is in hoofdzaak gelijk aan het opleidingsplan van je opleiding, aangevuld met je 

eigen      . 
 
1  acties 
2  feedback 
3  loopbaanleren 
4  ontwikkeldoelen 
5  Persoonlijk Activiteitenplan 
6  Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
7  POP-cyclus 
8  Portfolio 
9  reflecteren 
10  studie- en loopbaanvaardigheden 
11  studieloopbaanplan 
12  ontwikkelen 

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- waarvoor jij wordt opgeleid;
- hoe je opleiding in elkaar zit;
- hoe jouw opleiding verschilt van je vorige;
- hoe het studieloopbaanleren binnen je opleiding is opgezet;
- hoe de studieloopbaanbegeleiding binnen jouw opleiding is georganiseerd;
- wat de POP-cyclus is en waarom die belangrijk is;
- wat een studieloopbaan is.
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Je hebt je reisdoel bepaald. En de reis gaat nu echt beginnen. Je hebt jezelf 

voorbereid op je reis en je koffer is gepakt. De reisdocumenten liggen klaar en 

je paspoort is gelukkig nog geldig. Ongehinderd kun je aan het grote avontuur 

gaan beginnen. Hoe de reisroute precies gaat is je nog niet echt bekend. 

Maar je hebt er vast wel een voorstelling van. Of die voorstelling ook de 

werkelijkheid is? Je zult het zien. 

In dit hoofdstuk leer je hoe jouw opleiding in elkaar zit en zul je ervaren in 

hoeverre de opleiding inhoudelijk overeenstemt met de verwachtingen die je 

er tevoren van had.

2 Reisroute
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1 Beroepsbeeld

‘Ik wist niet dat beveiligers aardig konden 
zijn. Ik was op het concert van de Toppers 
in de Johan Cruijff Arena. We moesten 
eerst langs de beveiliging waar we werden 
gefouilleerd. De instroom verliep rustig en 
in no time waren we binnen en op onze 
plaats. De beveiligers waren behulpzaam 
bij het verstrekken van informatie en het 
geven van aanwijzingen. 

Ik had een ander beeld van beveiligers. 
Deze waren zeker niet het type 
uitsmijters of klerenkasten zoals je die 
bij discotheken ziet. Het maakte me 
nieuwsgieriger naar wat het beroep van 

evenementenbeveiliger precies inhield. 
Ik ben zeker niet bang uitgevallen. Ik doe 
aan diverse sporten, o.a. kickboksen. Ik sta 
m’n mannetje als het erop aankomt. 

Ik ben naar de open dag geweest van het 
ROC. Daar werd duidelijk dat beveiligers 
niet alleen sporten en bewegen om 
sterk en fit te blijven. Ze krijgen ook les 
in wetgeving, theorieën over beveiligen, 
communicatietechnieken e.d. Dat heeft 
mij een goed beeld gegeven van het werk 
van beveiliger.’ 

Olivia, 1e jaar MBO Coördinator beveiliging

Hoe staat het met jouw beroepsbeeld?
Olivia heeft een idee over wat er allemaal komt kijken bij het beroep van beveiliger. 
Ze heeft een duidelijk beroepsbeeld gekregen. Heb jij een goed beeld van het beroep 
waarvoor je de opleiding bent begonnen? En hoe is dat beeld tot stand gekomen?

Een goed beroepsbeeld verhoogt de kans op succes tijdens je opleiding. Het maakt 
je mogelijk om de juiste keuzes te maken, mocht het daar toe komen. En - minstens zo 
belangrijk - vormt het een bevestiging dat je de juiste opleiding hebt gekozen. 

1  Wat heeft jou tot keuze voor opleiding in dit beroep gebracht? 
O familie of kennissen die dit beroep uitoefenen
O een gesprek met iemand die dit beroep uitoefent
O de uitslag van een beroepskeuzetest
O gesprek(ken) met mijn schooldecaan
O opgedane ervaring in bijbaantje
O de goede kansen op een toekomstige arbeidsplek 

2  Als het er bij vraag 1 niet bij staat, wat heeft jou tot de keuze voor de opleiding gebracht?

 
 

3  Wat zijn in jouw ogen belangrijke taken van iemand die dit beroep beoefent? 
Schrijf er vier op.

1  
2  
3  
4  

4  Over welke kwaliteiten moet je beschikken om het beroep goed te kunnen uitoefenen?
 Schrijf er vier op.

1  
2  
3  
4  

5  Ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl en zoek naar de opdracht Beroepsbeeld. 
Maak een print van de uitslag en voeg dit toe aan je studieloopbaanportfolio.

?
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2 Opleidingsbeeld

Als je opleiding niet blijkt te leveren wat je ervan had verwacht, dan levert je dat een 
teleurstelling op. En tijdverlies. Het is daarom goed om al bij aanvang van je opleiding 
een goed beeld van die opleiding te hebben. Je moet er per slot van rekening een aantal 
jaren doorbrengen. En de opleiding moet je natuurlijk brengen tot het beroep dat jij je 
voorgenomen hebt.

Voor jij je keuze voor deze opleiding hebt gemaakt zul je mogelijk al informatie over de 
opleiding hebben verzameld.

1  Op welke manier(en) heb jij je laten informeren over de opleiding die je bent begonnen? 
Maak je keuze door één of meer hokjes vóór de antwoorden zwart te maken.

 O verhalen van vrienden / vriendinnen
O voorlichting van mijn schooldecaan
O informatie op de website van de school
O informatieboekje / folder van de school
O voorlichting van de school

O gesprek op een schoolbeurs
O bezoek van een open dag / open avond
O meeloop-dag op school
O intakegesprek op school

2  Welke informatiebron is bepalend geweest voor jouw keuze voor deze opleiding?

 
 

Je hebt je keuze laten vallen op deze school. Maar misschien wordt de opleiding ook wel 
aangeboden op andere scholen in je omgeving. 

3  Wat is voor jou doorslaggevend geweest bij je keuze voor deze (en niet een andere) 
school?
O de kwaliteit van de opleiding
O duur van de opleiding
O de sfeer in de school
O de afstand tot de school
O vrienden op school 

4 Als het er in vraag 3 niet bij staat, wat was dan de doorslaggevende factor?

 
5  Beschrijf in maximaal 10 zinnen het beeld dat jij van de opleiding hebt. Denk daarbij 

aan stage (wanneer, hoe lang), keuzemomenten (waarin, wanneer), examinering (hoe, 
wanneer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl en zoek naar de opdracht Opleidingsbeeld. 
Maak een print van de uitslag en voeg dit toe aan je studieloopbaanportfolio.
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3 Kwalificatie en profiel

Het woord kwalificatie betekent geschiktheid. In de sport wordt het begrip ook 
gebruikt. Sporters kunnen zich kwalificeren voor bijvoorbeeld een Olympisch toernooi. 
Dat doen ze door hun geschiktheid voor deelname aan het toernooi te bewijzen in 
kwalificatiewedstrijden. 
Tijdens je studie op het MBO word je geschikt gemaakt om een beroep te kunnen 
uitoefenen. In plaats van geschiktheid spreek je ook wel van bekwaamheid of - in dit 
geval - beroepsbekwaamheid. Het beroep zelf wordt ook wel kwalificatie genoemd. 
Wat je moet kennen en kunnen voor een opleiding staat in een kwalificatiedossier.  

1  Onder welk kwalificatiedossier valt jouw opleiding? 

 
  
2  Waar kun jij het kwalificatiedossier vinden, als je dat ooit eens mocht willen inzien?

 
In Nederland komen ongeveer 1700 beroepen voor. Elk jaar komen daar nieuwe 
beroepen bij, maar er gaan er ook steeds af. Jouw opleiding leidt op tot één van die 
beroepen. 

• beroep administratief medewerker personeelszaken
• beroep advocaat
• beroep akkerbouwer, groenteteler, champignonteler
• beroep ambulancechauffeur
• beroep applicatieprogrammeur
• beroep archief medewerker
• beroep asbestverwijderaar
• beroep automonteur
• beroep banketbakker
• beroep bankmedewerker back-office
• beroep bediener boormachine
• beroep bediener metaalvormmachine
• beroep bediener verspaningsmachine
• beroep bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 1-50 medewerkers
• beroep bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
• beroep belastinginspecteur
• beroep beleidsadviseur
• beroep betonstaalverwerker, ijzervlechter

Wat je allemaal moet weten en kunnen voor een beroep is door het bedrijfsleven 
beschreven. Die beschrijving van het beroep heet beroepsprofiel. Voor veel beroepen is 
een beroepsprofiel gemaakt. 

3  Benieuwd naar jouw beroepenvoorkeur? Ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl. 
Maak de opdracht Beroepenvoorkeur. Maak een print van de uitslag en neem dit op in je 
studieloopbaanportfolio.

In overleg met de overheid is van dat beroepsprofiel een kwalificatiedossier gemaakt. 
Daarin worden naast beroepseisen ook de eisen voor algemene vakken beschreven.  
Een kwalificatiedossier kan meerdere uitstroomrichtingen (profielen en keuzedelen) 
hebben. 

 Bedrijfsleven   Overheid   School
 ▼   ▼   ▼
Bekwaamheidseisen   > Beroepsprofiel  >  Kwalificatiedossier  >  Opleiding
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4 Kerntaken en werkprocessen

Leren doe je niet ‘in het wild’. Je werkt uit het kwalificatiedossier (KD) van je opleiding. 
Een kwalificatie beschrijft de eisen waaraan je als beginnend beroepsbeoefenaar moet 
voldoen. Kennis en vaardigheden die je aan het einde van je opleiding moet beheersen. 
Voldoe je aan de eisen, dan ben je gekwalificeerd. Je verlaat de opleiding met een diploma. 

Vanaf 2015 bestaan kwalificatiedossiers uit drie delen: 

Keuzedelen

Profiel

BASIS

1 2 3
4

1  een basisdeel;  
2  een profieldeel;
3  een keuzedeel. 

Het basisdeel is het belangrijkste deel. In het basisdeel is 
beschreven welke basiskennis en basisvaardigheid je moet 
beheersen voor het beroep. Die kennis en vaardigheid staan 
beschreven in kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn de 
taken die je voor het beroep hebt, werkprocessen beschrijven 
het werk dat je per kerntaak moet kunnen uitvoeren.
In het basisdeel staan ook de eisen voor algemene vakken.

In het profieldeel worden de taken beschreven die verplicht zijn voor jouw uitstroom- 
of doorstroomrichting. In het voorbeeld van de afbeelding zijn dat er vier. Maar het 
kunnen er ook goed meer of minder zijn. Ook in het profieldeel wordt gewerkt met 
kerntaken, werkprocessen en competenties.

Tenslotte zijn er nog de keuzedelen. Keuzedelen zijn taken waaruit je een keuze 
moet gaan maken. Die keuze maak je uit taken die door jouw opleiding worden 
aangeboden. Welke dat zijn kan verschillen per opleiding. De keuzetaken zijn erop 
gericht je opleiding te verrijken en de doorstroming makkelijker te maken voor zowel 
de arbeidsmarkt als een hogere opleiding.

1  Welke kerntaken maken deel uit van het basisdeel van jouw opleiding? 

 
 
 

2  Welke profieltaken maken deel uit van het profieldeel van jouw opleiding?

 
 
 

3 Welke keuzemodules worden door jouw opleiding aangeboden?

 
 

4 Naar welke (keuze) modules gaat jouw voorkeur uit:
a wanneer je van plan bent door te gaan studeren op een hoger niveau? 

 
b wanneer je na afronding van je opleiding wilt gaan werken?

 
5  Wil je meer weten over jouw kwalificatiedossier ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl 

en zoek naar opdracht Kwalificatiedossier.
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5 Algemene basistaken

Algemene vakken worden ook wel algemene basistaken of generieke vakken 
genoemd. De algemene vakken binnen het MBO zijn Nederlands, rekenen, Loopbaan 
en Burgerschap. Volg je een niveau 4 -opleiding, dan is ook Engels voor jou een 
generiek vak.

Nederlands
Als inwoner van Nederland moet je over een zekere taalvaardigheid beschikken. Die 
algemene taalvaardigheid wordt uitgedrukt in een niveau, ook wel beheersingsniveau 
genoemd. Het beheersingsniveau wordt uitgedrukt in F (Functioneel taalniveau). Voor 
een niveau 2/3 -opleiding moet je het Nederlands beheersen op niveau 2F. Voor een 
niveau 4 -opleiding moet je Nederlands beheersen op niveau 3F.
De taalvaardigheden zijn lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Rekenen
Rekenen wordt onderverdeeld in vier domeinen. Ook rekenen wordt uitgedrukt in een 
beheersingsniveau F. En er gelden dezelfde eisen als voor Nederlands: niveau 2/3 
-opleiding 2F, niveau 4 -opleiding 3F.
De rekendomeinen zijn getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, relaties.

Loopbaan
Loopbaanleren houdt in dat je sturing geeft aan de eigen loopbaan. In de lessen 
werk je aan de volgende  loopbaanvragen en competenties:  Wat kan ik? Wat wil ik? 
Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Dit alles met het oog op een succesvolle 
(studie)loopbaan.

Burgerschap
Burgerschap is het vak dat je voorbereidt op het samen leven met anderen in de 
maatschappij. Op school werk je aan de ontwikkeling daarvan. Burgerschap wordt 
ook onderverdeeld in vier domeinen: sociaal-maatschappelijk burgerschap, politiek 
burgerschap, economisch burgerschap en vitaal burgerschap.

Beroeps specifiek
Naast algemeen Nederlands en rekenen heb je te maken met Nederlands en rekenen 
dat belangrijk is in je latere beroep. Je opleiding is namelijk een praktijkgerichte 
opleiding. Zo moet iedere Nederlander een gesprek kunnen voeren, maar een 
verkoper moet ook een verkoopgesprek kunnen voeren. Iedere Nederlander moet 
iets van meten en meetkunde weten, maar een transporteur moet dat veel preciezer 
kunnen om vrachtwagens goed beladen te krijgen.
Nederlands, rekenen en ook Engels worden daarom behalve generiek ook beroeps 
specifiek aangeleerd en geëxamineerd. 

De genoemde vakken zijn niet nieuw en je hebt er al een zeker niveau in bereikt.

 
1  Wat denk je dat jouw niveau voor Nederlands en rekenen op dit moment is? 

Maak de hokjes van keuze zwart.
  1F 2F 3F
Nederlands Lezen O O O 
 Luisteren O O O 
 Schrijven O O O 
 Spreken O O O 
 Gesprekken voeren O O O 
Rekenen Getallen O O O 
 Verhoudingen O O O 
 Meten en meetkunde O O O 
 Verbanden  O O O 
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6 Beroepshouding

Kennis en vaardigheden zijn belangrijk om de werkprocessen goed te kunnen 
uitvoeren. Daarmee voldoe je aan de kerntaken van je beroep. Het gaat niet alleen om 
beheersing van kennis en vaardigheden. Je moet deze ook nog op het juiste moment 
kunnen èn ook willen inzetten. 

Kennis en vaardigheden op het juiste moment kunnen inzetten noem je bekwaamheid 
of competentie. Kennis en vaardigheid op het juiste moment willen inzetten noem je 
motivatie. 

Competentie en motivatie maken deel uit van wat ook wel beroepshouding of 
professioneel gedrag wordt genoemd.

Een verpleegkundige moet in staat zijn een schaafwond te verzorgen bij een huilend 
kind. De verpleegkundige moet weten wat voor soort zalf en verband/pleister ze moet 
gebruiken (kennis). Ze moet weten hoe ze het verband moet aanleggen (vaardigheid). 
En ze moet op vriendelijke toon het kind gerust kunnen en willen stellen (competentie 
en motivatie). 

Een goede beroepshouding is nodig om je werk goed te kunnen uitvoeren en ook om 
je studie goed te kunnen volgen. Doorgaans wordt bij het beoordelen van prestaties 
gelet op twee dingen:
1  het effect (het resultaat)
2  de efficiëntie (de manier waarop het resultaat tot stand is gekomen)
 
Resultaten vormen een belangrijk, maar niet de enige graadmeter om te beoordelen 
of iemand goed functioneert. Een goede leerling kan mooie cijfers laten zien. Het 
goede gedrag is ook wat anderen waarnemen. Denk daarbij maar eens aan inzet, 
initiatiefnemen en nauwkeurigheid van werken.

Een goede caissière beschikt over een belangrijke vaardigheid: concentratie/ 
nauwkeurigheid. Dat blijkt onder meer uit haar gedrag aan de kassa. Ze scant de 
artikelen, rekent na en let daarbij goed op. Ze is bestand tegen stress en laat zich niet 
afleiden bij drukte. Het effect (een tevreden klant) wordt bereikt en ze doet dat op een 
efficiënte manier. De caissière toont professioneel gedrag.

Motivatie
Waarom willen mensen de Mount Everest beklimmen? Waarom wil je leren en een 
opleiding volgen? Waarom stel je een vervelende taak uit en begin je direct aan een 
leuke taak? Je drijfveer is motivatie! Motivatie verklaart waarom je doet wat je doet. 
Het is een innerlijk ‘drive’ die je kracht geeft. Als je gemotiveerd bent, ga je ervoor. De 
een krijgt energie van muziek, de ander van sport. Succes hangt niet alleen af van je 
intelligentie, maar ook van je motivatie, je karakter en je energie. 

1  Hoe hoog schat jij je motivatie voor de opleiding in op een schaal van 1 tot 10?
Maak het hokje van je keuze zwart.

1   2  3  4   5  6   7  8  9  10

O  O  O  O  O  O  O  O  O  O

2   Ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl en zoek naar de opdracht Beroepshouding. 
Maak een print van de uitslag en voeg dit toe aan je studieloopbaanportfolio.

3  Schrijf een motivatiebrief aan je studieloopbaanbegeleider. 
Voor verdere instructies bij deze opdracht ga je naar www.loopbaanenburgerschap.nl.
Zoek naar de opdracht Motivatiebrief. Schrijf de brief en neem deze op in je 
studieloopbaanportfolio.

Bron: www.ondertussen.nl
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7 Reflecteren en beslissen

Reflecteren is terugkijken op wat je gedaan en - vooral - wat je ervan geleerd hebt. 
Reflecteren is een hele goede manier (efficiënte manier) van leren. Leren van fouten 
en ervaringen. Er wordt zelfs wel beweerd dat het dé beste manier van leren is. 
Reflecteren én kunnen beslissen (knopen doorhakken!) zijn vaardigheden die als 
belangrijk gelden voor je studie en beroep.

Sommigen weten precies wat ze willen en maken snel een keuze. Anderen kunnen 
maar moeilijk tot een besluit komen en stellen dingen almaar uit. Beslissen stelt je 
in staat efficiënt en doelgericht te werken. Je moet kunnen beslissen om de juiste 
opleiding te kiezen of tijdig aan je taken te beginnen. Je vermijdt dat je dingen uitstelt. 

1  Jij kent jezelf als beste. Tot welke categorie mensen reken jij jezelf? 
O ik neem meestal overhaast besluiten
O ik kom altijd snel tot besluiten
O ik kom meestal snel tot besluiten
O ik heb moeite tot besluiten te komen
O ik stel besluiten meestal uit

Tijdens je opleiding krijg je een aantal keuzemomenten, of misschien heb je die al gehad. 
Denk aan je profielkeuze, en straks de keuze voor een keuzemodule, maar ook aan de 
keuze voor je stageplek.

Veel goed opgeleide mensen met talent hebben een puinhoop van hun leven gemaakt. 
Waarom? Omdat ze verkeerde besluiten namen! En mensen met weinig talent hebben 
een rijk en vol leven geleid. Waarom? Omdat ze geleerd hebben goede keuzes te maken. 
Hoe zit dat bij jou?

2  Welke keuze(s) heb jij in je vorige opleiding moeten maken?

 
 

3  Wat heeft jou uiteindelijk tot het genomen besluit gebracht? 

 
 

4  Hoe zie jij terug op het genomen besluit?
O ik zou nu een ander besluit hebben genomen 
O het besluit was en is nog steeds een goed besluit

Je opleiding is inmiddels begonnen en het is tijd om na te gaan of je verwachtingen ook 
zijn uitgekomen. 

5  Komt wat je mee maakt in je opleiding overeen met wat je voorafgaand aan de opleiding 
ervan had verwacht?  
O ja, de opleiding komt overeen met de verwachting die ik ervan had 
O nee, de opleiding is totaal anders dan de verwachting die ik ervan had

6 De opleiding komt deels overeen met wat ik had verwacht. Ik had niet verwacht dat:
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8 Alles op een rij

Je bent aan het einde van het tweede hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend de 
volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld die je onder de 
opdracht ziet staan. 
Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1  Het       is het beeld dat jij van een toekomstig beroep hebt. 

2  Het beeld dat je van de opleiding hebt noem je      . 
3  Kwalificatie noem je ook wel geschiktheid of      . 
4  Het       beschrijft wat je in een beroep moet kennen en kunnen. 

5  Je vindt het samen met gelijksoortige in het      . 
6  Elk kwalificatiedossier bestaat uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een      . 
7  Kennis en vaardigheid staan beschreven in kerntaken en       . 
8   Kerntaken zijn de taken die je voor het beroep hebt. In het       worden de taken 

beschreven die verplicht zijn voor jouw uitstroom- of doorstroomrichting. 

9   Algemene vakken in het MBO zijn Nederlands,      , loopbaanleren en Burgerschap. 

10  Kennis en vaardigheden op het juiste moment kunnen inzetten noem je      . 
11   Kennis en vaardigheid op het juiste moment willen inzetten noem je       
12        is terugkijken op wat je gedaan en - vooral - wat je ervan geleerd hebt.

1  bekwaamheid 
2  beroepsbeeld 
3  beroepsprofiel 
4  competentie 
5  keuzedeel 
6  kwalificatiedossier 
7  motivatie 
8  opleidingsbeeld 
9  profieldeel 
10  reflecteren 
11  rekenen 
12  werkprocessen 

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat het beroep waarvoor je wordt opgeleid inhoudt;
- welk beeld jij van je opleiding hebt;
- wat een kwalificatiedossier is en een beroepsprofiel;
- hoe de opleiding is samengesteld;
- wat kerntaken zijn en werkprocessen;
- welke kerntaken en werkprocessen jouw opleiding heeft;
- welke keuzemodules er binnen jouw opleiding worden aangeboden;
- wat generieke vakken zijn en welke diploma-eisen daaraan worden gesteld;
- wat bedoeld wordt met beroepshouding, competentie en motivatie;
- dat reflecteren en beslissen belangrijke vaardigheden zijn.
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Een laatste check van je bagage is belangrijk om met vertrouwen aan de reis te 

beginnen. Bagage is natuurlijk alles wat je met je mee wilt nemen. Maar tot die 

bagage mag jij jezelf ook rekenen. 

Ben je voldoende uitgerust voor de reis? En voorbereid op wat je te wachten 

staat? Heb jij je georiënteerd op de taal en gewoonten van de reisbestemming? 

Kortom: ben jij er klaar voor? 

In dit hoofdstuk breng jij jouw eigen persoon in kaart. Het hoofdstuk gaat over 

zelfkennis. Het houdt je een spiegel voor. En je gaat op zoek naar antwoorden 

op vragen als: 

- wie ben ik? (eigenschappen);

- wat weet ik? (kennis); 

- wat kan ik? (capaciteiten); 

- wat wil ik? (interesses); 

- wat vind ik belangrijk? (waarden).

Een goed individueel studieloopbaanplan begint met een antwoord op al deze 

vragen. Het resultaat is van belang: het startprofiel van jou als persoon.

3 Bagage
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1 Mijn Zelfkennis

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij  mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Trijntje Oosterhuis

‘Ken uzelf’, stond gebeiteld boven de ingang van 
de tempel van Apollo in Delphi.  Maar hoe goed 
kennen wij onszelf? Niet zo goed, bleek uit een 
Amerikaans onderzoek dat vaststelde dat collega’s 
je vaak beter kennen dan jij jezelf.
 
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en 
zwakke punten liggen. Zelfkennis maakt het je makkelijker om van fouten te leren en 
juiste keuzes te doen. 

Zelfkennis is onmisbaar voor een succesvolle studie en voor je latere loopbaan. Jezelf 
goed kennen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Want nog altijd kiezen we verkeerde 
opleidingen of worden verliefd op verkeerde partners. 

Zelfkennis begint bij zelfreflectie. Je denkt na over jezelf, over je mogelijkheden en je 
wensen.
 

1  Hoe is het met jouw zelfkennis gesteld? Hieronder staan 6 beweringen. Maak bij elke 
bewering het bolletje zwart wat jij voor jou van toepassing vindt.
   Ja Nee
1  Ik weet heel goed hoe ik in elkaar zit. O O
2  Ik weet waar ik energie van krijg en wat me energie kost. O O
3  Ik weet waar ik goed in ben. O O
4  Ik weet wat anderen in mij bewonderen. O O
5  Ik ken mijn sterke en zwakke punten. O O
6  Ik kan helder formuleren wat ik wil na mijn opleiding. O O

Zelfbeeld
Een zelfbeeld is het beeld dat jij van jezelf hebt. Jij en ik, ieder mens heeft een zelfbeeld. 
Of je dat nu wilt of niet. In een zelfbeeld kom je tot een waardering van kenmerken en 
eigenschappen waarover jij meent te beschikken. 

2  Schrijf 4 kenmerken of eigenschappen op van jezelf die jou als persoon uniek maken.

1  
2  
3  
4  

Je zelfbeeld kan afwijken van het beeld dat anderen van jou hebben. En het kan ook 
afwijken van wat je zou willen zijn ( je ideaalbeeld). Ook is je zelfbeeld niet je hele leven 
lang hetzelfde. Hij verandert doordat je ervaringen opdoet waardoor het zelfbeeld 
verandert. 

Zelfwaardering 
Je omgeving speelt een belangrijke rol in jouw zelfbeeld en bij jouw zelfwaardering. Dit 
is jezelf waarderen of jezelf op waarde schatten of je positief of juist negatief over jezelf 
denkt. Vaak ben jij je er niet bewust van hoe groot die invloed is. Omgeving is met name 
je familie en de vrienden waarmee je omgaat. 

Bron: www.actedepresence.nl
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3  Hoe groot denk jij dat de invloed van je familie is op jouw zelfwaardering? 
Geef het een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O

Hoe groot denk jij dat de invloed van je vriendenkring is op jouw zelfwaardering? 
Geef het een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O

4  Hoe schat jij jouw zelfbeeld van dit moment in? Maak het bolletje van je keuze zwart.
Op dit moment is mijn zelfbeeld: 
O zeer positief
O best wel positief
O twijfelachtig
O negatief

5  Als je de mogelijkheid had: wat zou je dan aan jezelf veranderd willen zien? ( je kunt 
daarbij denken aan naam, uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen, …)

  
 
Waarom zou je die verandering willen?

 
 

Het is belangrijk een positief zelfbeeld te hebben of te ontwikkelen. Je zelfvertrouwen 
groeit daar dan vanzelf in mee.

6  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een test Zelfwaardering. Doe de test en voeg 
een print van de uitslag toe aan je studieloopbaanportfolio.
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2 Mijn Ambitie

In personeelsadvertenties kom je vaak het woord ‘ambitie’ tegen. ‘Wij zoeken een 
ambitieus persoon’. Om te weten of dit op jou van toepassing is moet je weten wat onder 
ambitie wordt verstaan. Om te kunnen concluderen of jij dat ook bent.

Je kunt dan wel je uiterste best doen, maar je moet ook 
een doel voor ogen hebben. Dat doel noem je ambitie.
Ambitie is het streven om hogerop te komen en het 
beste uit jezelf te willen halen.

Ben jij ambitieus? Om deze vraag te beantwoorden 
moet je stil staan bij je toekomstplannen. 

1  Beschrijf in tien zinnen hoe je wilt dat jouw leven er over 15 jaar uit zal zien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Wat moet jij doen om ervoor te zorgen dat jouw leven er dan zo uit kan gaan zien?

 
 
 

3  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Ambitietest. Maak de test en 
print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 

Ambities moeten wel realistisch (= haalbaar) zijn. Anders worden het dromen. Je kunt er 
dan wel van dromen om Minister President van Nederland te worden, maar de kans dat 
dit daadwerkelijk ooit gebeurt, is natuurlijk niet echt groot.
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Carl heeft de ambitie om een bekend illustrator te worden. Tekenen in verhaaltjesvorm 
zat er al vroeg in. Een echte prater is Carl nooit geweest; hij kon zijn verhalen altijd 
kwijt in tekeningen. Die zagen er dan ook al snel fantastisch uit. En hij heeft er menige 
hoofdprijs mee in de wacht gesleept.

Je ambities zijn er niet zo maar. Ze hebben zich in de loop van je leven al gevormd. 
Wellicht zullen hiervan bewijzen zijn in het verleden. Je kunt daarmee aantonen dat je 
ook werkelijk de ambitie hebt die je meent te hebben. En dat ze realistisch zijn.

4  Welke bewijzen heb jij voor je ambities? Noteer een (of meer) ambitie(s) en achter elk 
een bewijs dat je aan kunt voeren. Denk aan studie, training, vrijwilligerswerk, baantjes, 
hobby’s.

Ambitie Bewijs

  
  

Ambities zijn mooi maar kunnen ook verkeerd uitpakken. Zo kunnen ambities ten koste 
gaan van andere dingen die belangrijk voor je zijn (zoals familie en vrienden). En ze 
kunnen bij anderen over komen als ‘arrogant’ (‘Wie denkt hij wel dat hij is!’). 
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3 Mijn Persoonlijkheid 

The Other Side of Me

Do I really want to know myself 
Do I want to see 
Why I’m wonderin’ every morning,  
who’s it gonna be today 
 
Staring in the mirror, come tell me,  
who’s that under my skin 
And what’s the reason we’re here for 
Tell me what is my own true face

Anouk

Weten wie je bent is de basis van alles. Wie je bent als persoon onderzoek je door te 
kijken naar je persoonlijkheid. Persoonlijkheid is wat je als persoon kenmerkt. Het is 
de som van je karakter-eigenschappen. Persoonlijkheid maakt jou herkenbaar voor 
anderen. En het onderscheidt je van hen. 

Je kunt stil zijn en verlegen of misschien juist spraakzaam en spontaan. Dit soort 
eigenschappen zijn kenmerkend voor jou als persoon. Je persoonlijkheid verandert 
niet zomaar van de ene op de andere dag. Als persoonlijkheid al verandert dan gaat 
dat heel langzaam. 

Je persoonlijkheid neem je altijd met je mee. Je persoonlijkheid beïnvloedt je manier 
van denken, je gevoel en bepaalt ook de manier waarop jij je gedraagt. Waar en bij wie 
je ook bent. 

1  Welke karaktereigenschappen laat jij zien en zijn voor anderen herkenbaar? Vraag er 
anderen eventueel naar. Noteer de vier meest herkenbare.

 1  
2  
3  
4  

2  Schrijf twee karaktereigenschappen van jezelf op waar je trots op bent. 

1  
2  
Je persoonlijkheid helpt je om te ‘overleven’.

3  Schrijf voor elk van de bij 2 opgeschreven karaktereigenschappen een situatie op waarin 
je deze karaktereigenschap in jouw voordeel kunt inzetten of hebt ingezet. 

1  
2  

4  Schrijf twee karaktereigenschappen van jezelf op waar je niet zo trots op bent. 

1  
2  
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Hieronder zie je een model (het enneagram) waarin negen verschillende 
persoonlijkheden worden genoemd. 
Voor verdere uitleg van dit model, zie ook vraag 7 onderaan.

1. De perfectionist

2. De gever

3. De winnaar

4. De romanticusDe waarnemer 5.

De loyalist 6.

De levensgenieter 7. 

De baas 8.

De bemiddelaar
9.

5  Als jij jezelf een plaats moet geven in dit model, waar is dat dan? Noteer een kruisje op 
de plek waar jij je vindt thuishoren.

 

Bij heel veel sollicitatieprocedures krijg je met een persoonlijkheidstest te maken. 
Werkgevers hechten er groot belang aan te weten welke persoonlijkheid ze ‘in huis 
halen’.

6  Zoek in het model dat hierboven is afgebeeld welk persoonlijkheidstype volgens jou 
passend is voor het beroep van:

 - automonteur?  
- burgemeester?  
- reisleider?  
- verkoper?  

7  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Persoonlijkheidstest. Maak de 
test en print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 
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4 Mijn Talenten

De 9-jarige Amira verbaasde de jury van Holland’s Got 
Talent. Inmiddels hebben al meer dan 2 miljoen mensen 
het filmpje van Amira’s auditie op YouTube gezien. Met het 
klassieke nummer O mio babbino caro zong zij de sterren 
van de hemel. Amira won in 2013 de RTL4-talentenjacht.
en mag nu optreden in Las Vegas. De jury was onder de 
indruk van haar operazang. ‘Vanavond is Nederland een 
wereldster rijker geworden’. ‘Je hebt een gave, geniet van 
het talent dat je hebt’, aldus jurylid Gordon.

‘Ik ben redelijk gelukkig, maar verder ben ik een gewone jongen. Ik ben niet dom 
of zo. Maar als ik al die mensen van mijn leeftijd zie die op tv meedoen met allerlei 
talentenjachten en die echt dingen kunnen … of jongeren die onwijs slim zijn … dan 
denk ik wel eens: had ik dat niet ook moeten doen? Als ik nou harder gewerkt had op 
school of als mijn vader me elke dag een paar uur had meegenomen om te voetballen, 
dan was ik misschien ook wel heel goed geworden.’

Tobias, 19 jaar

Sommige mensen beschikken over eigenschappen waarin ze uitblinken. Zo blinkt de 9 
jarige Amira uit met haar fantastische operastem. Die eigenschappen noem je talenten. 
Talenten zijn bijzonder goed ontwikkelde eigenschappen van mensen. In plaats van 
talent spreek je ook wel van begaafdheid. Talenten zijn eigenschappen die bij anderen 
respect voor jou afdwingen. 

Holland’s Got Talent is een programma dat in de lijn staat met eerdere programma’s als 
Wedden dat en Wedden dat ik het kan. In die programma’s konden mensen iets laten 
zien waarin zij uitblonken en wat (bijna) niemand anders kan. 

1  Als jij zou worden aangemeld voor een programma als Holland’s Got Talent of Wedden 
dat ik het kan. Wat zou jouw prestatie daar dan zijn?

 

Ieder mens heeft talenten. Wat zijn jouw talenten? Waar ben je goed in en wat doe je met 
plezier? Je vindt het misschien moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. We zijn 
geneigd makkelijker te praten over waar we juist niet goed in zijn: wiskunde, spelling, het 
uiten van je gevoelens. Toch heeft ieder mens verborgen talenten.

2  Wat kun jij herhalen zonder dat het je ooit eens vermoeit?

  
3  Wat kun jij zonder dat je dat ooit hebt moeten leren?

  
4  Wat doe jij met gemak, terwijl je van anderen hoort dat dit altijd met moeite gaat?

  
5  Waarover krijg jij van anderen om je heen meer dan eens waardering of complimenten?

 
6  Waar heb je veel plezier in?
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Hoe weet je waar jouw talent ligt? Je kunt daar eenvoudig achter komen. Talenten 
hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. 
Talenten
- laten zich eenvoudig herhalen; je kunt het steeds opnieuw doen
- zijn van nature uitvoerbaar; je hebt ze niet speciaal moeten leren
- zijn niet moeilijk uitvoerbaar; je toont je talent met gemak
- worden door anderen opgemerkt; mensen om je heen erkennen je er om
- geven plezier; je vindt het leuk om ze te tonen

7  Neem je antwoorden van de vragen 1 t/m 5 over in de tabel hieronder. Zet bij elk van de 
eigenschappen een kruisje in de kolommen die daarop van toepassing zijn. 

H
e

rh
a

a
lb

a
a

r

U
it

v
o

e
rb

a
a

r

E
e

n
v
o

u
d

ig

E
rk

e
n

d

P
le

zi
e

ri
g

Ik kan  

Ik kan  

Ik kan  

Ik kan  

Ik kan   

8  Elke eigenschap die een kruisje krijgt in alle kolommen kan mogelijk duiden op echt 
talent.

 Welk is of zijn jouw talent(en)? 

Wat je goed beheerst, dat vind je vaak ook leuk om te doen. En omgekeerd geldt 
hetzelfde: iets wat je graag doet, dat beheers je vaak ook goed. Talent is een natuurlijke 
aanleg, een gave, maar je kunt die nog verder verbeteren en uitbouwen.
 

9  Als jij bij jezelf een of meer talenten hebt ontdekt. Hoe wil jij die verder gaan 
ontwikkelen?

  
 

10  Als jij bij jezelf nog geen duidelijk talent hebt kunnen ontdekken, welke eigenschap van 
jezelf zou jij dan tot talent willen uitbouwen?

 
 

11  Wat is er - denk jij - nodig om dat te doen?

 
12  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Talententest. Maak de test en 

print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 
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5 Mijn Waarden

Bij waarde denk je in eerste instantie 
altijd aan wat iets kost. Als iets waardevol 
is, dan moet je er de nodige euro’s voor 
neertellen, wil je het in je bezit krijgen. 

De waarde van iets kan worden uitgedrukt 
in geld, maar er bestaan ook waarden die 
je niet in geld kunt uitdrukken. Over die 
waarden gaat deze paragraaf. 

Een vraagje: Doe jij weleens (waardevolle) dingen gratis? Zo ja, wat en wanneer?

Ik ben jong en doe wat ik wil

‘Ik kijk graag ’s avonds laat nog TV
En de volgende dag lekker slapen tot twee
Werken dat komt later wel m’n leven is fun
Ja de wereld aan mijn voeten er is niets wat niet kan

Ik ben een teenager, ik doe wat ik wil
Mij krijg je niet meer stil, no a wa-ay
Ik ben een teenager, elke dag heb ik lol
Denk even niet aan school, ik heb wat anders aan mijn bol’

Tekstfragment ‘Ik ben een teenager’ van Rachel, inzending junior songfestival

Zelfbepaling, vrijheid, fun. Heel belangrijk in het leven van jou en dat van je 
leeftijdgenoten. Als je ze niet had, zou je leven een stuk minder vrolijk zijn. Je moet 
namelijk al zoveel!

Zelfbepaling, vrijheid en fun vormen voor jou drie belangrijke waarden. Een waarde 
is dus wat jij belangrijk vindt. Waarden kies je uiteindelijk zelf, maar je hebt ze niet zo 
maar voor het kiezen. Vaak worden ze ook door anderen bepaald. Je bent daar nooit 
helemaal vrij in.

Waarden worden bepaald door de mensen met wie je omgaat. En door de cultuur 
waarin je opgroeit. Veel waarden komen voort uit geloofsovertuigingen. 

Er zijn waarden die veranderbaar zijn en oppervlakkig. Wie wil er nu niet veel geld 
verdienen, interessant werk doen, leuke collega’s hebben? En wie wil niet veel vrije tijd 
hebben om te doen wat je leuk en spannend vindt. 

1  Stel je wint tien miljoen euro in de Staatsloterij: wat zie je jezelf dan daarmee doen? Ga 
je je leven herinrichten? Wat zet je daarbij op nummer nummer één? En wat op twee en 
drie? 

1  
2  
3  
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Oppervlakkige waarden kunnen ook tussen mannen en vrouwen verschillen. Mannen 
houden in het algemeen van snelheid en kracht, vrouwen in het algemeen meer van hun 
uiterlijk, van tederheid en van delen.
 

2  Noteer naast de genoemde nog drie oppervlakkige waarden die voor mannen gelden en 
minder of niet voor vrouwen.  

1  
2  
3  

3  Noteer naast de genoemde nog drie oppervlakkige waarden die voor vrouwen gelden en 
minder of niet voor mannen. 

1  
2  
3  

Waarden
Echte waarden (ook wel kernwaarden genoemd) zijn vaak veel ‘vager’ geformuleerd: 
gerechtigheid, eer, liefde, vrijheid, presteren en gelijkheid. Het zijn dingen die jou 
het leven de moeite waard maken. Het totaal van waarden dat voor jou telt is je 
waardenpatroon. In de leerroute Burgerschap leer je daar meer over. Waarden komen 
vaak voort uit een levensovertuiging van mensen. 

4  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Waardentest. Maak de test en 
print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 

Een waarde heeft gevolgen voor keuzes die je maakt. En ook voor het gedrag dat 
je vertoont of van anderen verwacht. Je noemt dat normen. In het boekje Route 
Burgerschap lees je hier meer over. 

Hecht je veel waarde aan presteren, dan zul je op school flink leren en goede cijfers 
halen. Houd je van avontuur en spanning dan zoek je een avontuurlijk beroep of maak je 
verre reizen.
 

Werkwaarden
In je beroep, je werk of je baan spelen waarden ook een belangrijke rol zoals 
samenwerken, resultaten boeken, ondernemen. Een creatief denker (waarde: 
creativiteit) is bijvoorbeeld heel waardevol in de reclamebusiness. Is ondernemen een 
belangrijke waarde voor jou, dan wil je later mogelijk een eigen bedrijf starten. 

5  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Werkwaardentest. Maak de test 
en print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 

6  Bekijk de uitslag van de werkwaardentest. Noteer drie waarden waarin jij hoog scoort en 
die passen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. 

1  
2  
3  

7  Noteer twee waarden die vrijwel of geheel niet passen bij het beroep waarvoor je wordt 
opgeleid. 

1  
2  
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6 Mijn Vaardigheden 

‘Arjan organiseert moeiteloos een schoolfeest. Met de laptop op schoot maakt hij een 
plan van aanpak voor het feest. Hij plant alle activiteiten in een schema. Hij behoudt 
het overzicht en bewaakt de financiën. Hij maakt afspraken met de toeleveranciers 
voor de muziek, drank en eten. Hij onderhandelt over de prijs en maakt een deal. Ar-
jan is stressbestendig en is een heuse regelneef, al van jongs af aan. Arjan is anders 
dan anderen. Op de vraag waarom hem dit zo gemakkelijk afgaat, reageert hij dood-
leuk: ‘Wat is daar nou moeilijk aan!’

Bron: Het beste uit jezelf en je carrière

Iedereen bezit bepaalde vaardigheden. Vaardigheid geeft aan dat je ergens bedreven in 
bent. Een vaardigheid is aan te leren, door veel te oefenen en door gewoon te doen.
 
Je bent je vaak niet bewust van vaardigheden die je hebt. Je gaat ervan uit dat wat jij 
kunt ‘normaal’ is en dat iedereen dat kan. 

1  Noteer bij elk van de volgende activiteiten twee vaardigheden waarover je daarbij moet 
beschikken.

autorijden:

1  
2  

piano spelen: 

1  
2  

solliciteren:

1  
2  

Niet iedereen is vaardig in alles even goed. Een basisvaardigheid 
kan iedereen leren. Je probeert iets uit tot dat je het te pakken 
hebt, ‘onder de knie’ krijgt. Je beheerst een vaardigheid beter 
naarmate die dichter bij je talent ligt. Ben je muzikaal dan leer je 
snel een instrument spelen.

2  Noteer twee vaardigheden die jij met moeite hebt leren beheersen.

1   
2   

Je kunt grofweg onderscheid maken tussen drie soorten vaardigheden. Vaardigheden 
in relatie tot mensen, tot gegevens en tot dingen. In elk soort baan heb je te maken 
met een combinatie van mensen, informatie en voorwerpen. 
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Bij vaardigheden in relatie tot mensen (sociale vaardigheden) kun je denken aan 
samenwerken, onderhandelen of amuseren. Bij vaardigheden in relatie tot dingen 
(fysieke vaardigheden) kun je denken aan precisiewerk doen, bedienen of opzetten. 
Gegevens kan je bijvoorbeeld analyseren, kopiëren of vergelijken. Deze vaardigheden 
noem je informatie-vaardigheden.
 

3  Schrijf drie beroepen op waarin sociale vaardigheden als belangrijkste gelden.

1  
2  
3  

4  Schrijf drie beroepen op waarin je met instrumenten of voorwerpen werkt.

1   
2  
3  

5  Schrijf drie beroepen op waar informatie-vaardigheden belangrijk bij zijn.

1   
2  
3  

 
Vaardigheden zijn aan te leren. Het is daarom goed na te denken welke vaardigheden 
bruikbaar of noodzakelijk zullen zijn in je toekomstige beroep en die je niet of niet 
voldoende beheerst. Het biedt de mogelijkheid er leerdoelen op te formuleren.
 
Tenslotte kunnen er vaardigheden zijn die je wilt ontwikkelen voor jezelf, voor je eigen 
toekomst, los van een eventueel beroep.

6  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Vaardighedentest. Maak de test 
en print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 



35

STUDIEVAARDIGHEID  |  LOOPBAANLEREN  |  HOOFDSTUK 3

7 Mijn Stijl

Een stijl is een manier van aanpak. De manier waarop jij bijvoorbeeld je studie, 
je sociale leven, je manier van kleden, je carrière, kortom: alles wat je in je leven 
aanpakt, doe je in een eigen stijl. Een stijl staat niet op zichzelf en is er niet ‘zo maar’. 
Jouw stijl ontwikkel je op basis van je kwaliteiten, die je in eerdere paragrafen bent 
tegengekomen:
- zelfbeeld;
- persoonlijkheid;
- vaardigheden;
- talenten;
- waardenbeleving. 

Je stijl maakt je voor mensen om je heen herkenbaar. Een opmerking als ‘Dat zou 
hij bijvoorbeeld nóóit doen!’ zegt iets over de stijl van die persoon. Anderen kunnen 
in jouw stijl ook zien waar je van houdt. Heel duidelijk is dat bij je kledingstijl of 
muziekvoorkeur. Een stijl geeft herkenbaarheid. Met stijl kun je ook een duidelijke 
boodschap afgeven. Je kunt door je optreden en uiterlijk voor anderen over komen als 
een koele kikker of juist als een warm persoon. 

1  Hieronder staan twee personen afgebeeld. Beschrijf de uitstraling van elke persoon en 
kies daarvoor vier steekwoorden.

Afb 1 Afb 2

1   
2   
3   
4   

1   
2   
3   
4   

2  Vraag mensen die je goed kent om in vier steekwoorden jouw uitstraling te verwoorden. 
Noteer de uitkomst hieronder.

1  
2  
3  
4  

Je hebt en je ontwikkelt in heel veel zaken een eigen persoonlijke stijl. Zo ontwikkel je 
een leerstijl, een werkstijl en een keuzestijl.

Leerstijl 

Doener

Beslisser

Bezinner

Denker
Uitproberen Overdenken

Theorie

Ervaringen
Hoe leer jij het liefst? Door iets te doen en uit 
te proberen? Of leer je meer en beter door te 
kijken hoe anderen het doen? 
Elk mens heeft een eigen leervoorkeur. Als 
jij je leerstijl kent kun je ontdekken wat de 
beperkingen ervan zijn. En kun je besluiten 
om een andere bestaande leerstijl te (leren) 
beheersen. 

3  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Leerstijlentest. Maak de test en 
print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 
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4  Welke (andere) leerstijl zou jij als liefste willen leren beheersen? 

 
 

  

Werkstijl
Jouw manier van werken kan verschillen van die van anderen. Het kan zijn dat je je 
spulletjes altijd op orde hebt, terwijl het bij anderen in jouw ogen altijd een chaos is. 
Een kwestie van organiseren, een manier van werken die je jezelf hebt aangeleerd.  
Je bent er aan gewend geraakt. En het is voor jou iets heel normaals.

Je werkstijl is bepalend voor het succes van je werk. Als dat zelfstandig werk is, zul 
je je werkstijl niet op anderen hoeven af te stemmen. Jij bepaalt namelijk zelf wat er 
gebeurt en hoe dat wordt gedaan. 
Een bepaalde werkstijl kan soms onnodig tijdverlies veroorzaken. Daarom is het goed 
je eigen persoonlijke werkstijl te ontdekken.

5  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Werkstijlentest. Maak de test en 
print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je studieloopbaanportfolio. 

6  Vergelijk de uitslag van de test met wat je bij opdracht 5 hebt opgeschreven. Komt de 
uitslag overeen met wat jij dacht? 
O ja 
O nee

Keuzestijl
Ook de manier waarop jij je keuzes maakt verloopt vaak via een bepaalde stijl. Het kan 
zijn dat jij erom bekend staat snel beslissingen te nemen. Je keuzestijl is dan impulsief. 
Zo kan het ook zijn dat je vaak kiest op grond van je gevoel. Je keuzestijl is dan 
emotioneel. Als je kiest nadat je alle mogelijkheden goed hebt bekeken en gewogen, 
dan is je keuzestijl rationeel. Maak jij je keuzes zonder je van iemand anders ook maar 
iets aan te trekken, dan kies je eigenzinnig.

Laat jij je in je keuzes beïnvloeden door anderen en kies je wat zij willen dat je kiest, 
dan is je keuzestijl meegaand. Als je kiest op voorgevoel dan is je keuzestijl intuïtief. 
Tenslotte zijn er mensen die maar moeilijk tot keuzes kunnen komen en die almaar 
uitstellen, de uitstellende stijl
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7  In welke keuzestijl herken jij jezelf het meest in? Maak het rondje van keuze zwart.
O impulsief 
O eigenzinnig
O emotioneel 

O meegaand
O rationeel 
O uitstellend

8  Welke keuzestijl zou jij zelf meer willen ontwikkelen? 

 

Elke keuzestijl heeft zijn voordelen en nadelen. Het beste is als je beschikt over alle 
keuzestijlen en dat je die toepast waar die nodig is. Als je in het verkeer plotseling een 
kind voor je scooter krijgt is het belangrijk om impulsief te kiezen. Landelijke acties voor 
rampenbestrijding doen een beroep op een emotionele keuze. En als iemand in de klas 
je uitdaagt, kan het slim zijn om de uitstellende keuzestijl in te zetten.

Een goede keuze 
Of iets een goede keuze is, hangt van jou als persoon af. 
Elke keuze is een goede keuze als
I - je er een goed gevoel over hebt, je er tevreden mee bent;
II - het een effect heeft dat jij ervan verwacht, het resultaat in jouw ogen goed is;
III -  het geen ongewenste gevolgen heeft, het je geen problemen geeft die je niet 

voorzien had.

9  Heb jij ooit in je leven een keuze gemaakt waarvan je achteraf spijt hebt?
O ja 
O nee 

10  Als je vraag 9. Met ‘ja’ beantwoord hebt: 
Voor welke keuze zag jij je gesteld?          

 
 
Wat is je keuze toen geweest?

 
 
Waarom heb je spijt van de gemaakte keuze?

 

11 Aan welk criterium voldeed je keuze toen niet?
O I  
O II  
O III

12  Welke keuze die jij ooit hebt gemaakt voldoet aan alle criteria (I, II en II)? 
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8 Mijn Profiel

Mijn profiel 
Je hebt nu in kaart gebracht wie je bent, hoe je bent, wat je kunt 
en wat je wilt. En je weet of het ‘klikt’ tussen de persoon die je 
bent en de opleiding die je nu volgt. 

Het komt er nu op aan jezelf te profileren. Profileren wil zeggen 
dat je aan de buitenwereld laat zien wie je bent. Je gaat jezelf op 
de kaart zetten. De aandacht op jou vestigen. Een gebruikelijke 
vorm waarin dat kan worden gedaan is de CV of Curriculum 
Vitae.

In een CV geef je een overzicht van je opleiding, ervaring, prestaties, waarden, 
persoonskenmerken en vaardigheden. Een CV verandert in de tijd. Je zit namelijk niet 
stil en voegt steeds nieuwe ervaring, prestaties en mogelijk opleiding en misschien zelfs 
vaardigheden toe. Vaak blijven alleen de waarden onveranderd. Een CV verandert ook 
bij iedere sollicitatie die je doet. Je moet je CV namelijk afstemmen op de stagejob of de 
baan die je voor ogen hebt. 

Sociale media
Heb je een Facebookpagina, denk er aan dat werkgevers jouw profiel kunnen bekijken 
om de inhoud van je CV te controleren. Zorg ervoor dat op jouw Facebookprofiel geen 
informatie staat die jouw CV lijkt tegen te spreken. Meer daarover leer je in Route 
Loopbaanvaardigheid.

Basis-CV
In je basis-CV vermeld je alle opleidingen, prestaties, waarden, persoonskenmerken 
en vaardigheden waarin jij sterk bent, je sterk voelt en/of die jij belangrijk vindt. 
Het basis-CV vormt de bron van informatie over jou als persoon. Uit een basis-CV 
selecteer je dat wat nodig is of verstandig met het oog op de stageplaats of het werk 
waar je op solliciteert. 

Je basis-CV stel je samen uit alle informatie die je in eerdere paragrafen van dit 
hoofdstuk hebt verzameld over jezelf in je studieloopbaanportfolio. Samen vormen ze 
jouw persoonlijk profiel. 

1  Maak een overzicht (basis-CV) van alle informatie uit je studieloopbaanportfolio. Gebruik 
daarvoor de indeling van de volgende bladzijde.

2  Verzamel bij elk punt dat je noteert bewijsmateriaal. Waaruit blijkt dat je…?
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Mijn startprofiel / Basis-CV

paragraaf opdracht Ik ben sterk in … / Ik vind belangrijk …

Uniciteit 
(één in zijn soort, 
onvergelijkbaar)

1 3  
 
 

Ambitie 2 3  
 
 

Persoons-
kenmerken

3 7  
 
 

Talenten 4 7  
 
 

Waarden 5 4  
 
 

Werkwaarden 5 5  
 
 

Vaardigheden 6 6  
 
 

Leerstijl 7 3  
 
 

Werkstijl 7 6  
 
 

Keuzestijl 7 8  
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9 Alles op een rij

Je bent aan het einde van het derde hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend de 
volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld, die je onder de 
opdracht ziet staan. 
Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1   De waardering van kenmerken en eigenschappen waarover jij meent te beschikken 

noem je      .
2        is het streven om hogerop te komen en het beste uit jezelf te willen halen. 

3  Dat wat je als persoon kenmerkt noem je persoonlijkheid. Het is de som van je      . 
4        geeft aan dat je ergens bedreven in bent.

5  Talenten noem je ook wel      .
6  Het zijn eigenschappen die bij anderen      voor jou afdwingen. 

7  Dat wat jij belangrijk vindt noem je      . 
8  Voor je beroep, je werk of je baan spelen       een belangrijke rol. 

9  Vaardigheden in relatie tot mensen heten       vaardigheden. 

10  Vaardigheden in relatie tot dingen       vaardigheden

11  Informatie-vaardigheden zijn vaardigheden gericht op      .
12   In de       wordt weergegeven hoe jij het liefst leert. In de werkstijl jouw manier van 

werken. 

13       wil zeggen dat je aan de buitenwereld laat zien wie je bent. 

14   In je       vermeld je alle opleidingen, prestaties, waarden, persoonskenmerken en 

vaardigheden waarin jij sterk bent, je sterk voelt en/of die jij belangrijk vindt. 

1  ambitie                                8  profileren 
9  respect 
10  sociale 
11  vaardigheid 
12 waarden
13  werkwaarden 
14  zelfbeeld

2  basis-CV
3  begaafdheid 
4  fysieke 
5  gegevens 
6  karaktereigenschappen   
7  leerstijl 

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- welke kenmerken jou uniek maken;
- wat ambitie is en hoe ambitieus jij bent;
-  wat persoonlijkheidskenmerken zijn en over welke jij 

beschikt;
-  wat talenten zijn en welke talenten jij mogelijk of echt 

hebt;
-  wat waarden zijn en welke waarden voor jou een 

belangrijke rol spelen;
-  wat werkwaarden zijn en welke jij in toekomstig werk 

terug wilt zien;

-  wat vaardigheden zijn en over welke vaardigheden jij 
beschikt;

- wat leerstijl is en welke voorkeur leerstijl jij beheerst;
-  wat werkstijl is en welke werkstijl jij tot nog toe hebt 

ontwikkeld;
- waar jij goed in bent en wat jij belangrijk vindt;
- waar jij minder goed in bent en wat verbeterbaar is;
-  wat je als leerdoelen wilt gaan nastreven en uitvoeren.
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De reis is begonnen. Je hebt inmiddels kennis gemaakt met anderen in je 

reisgezelschap en samen heb je er veel zin in. 

Van de reisleiding krijg je een overzicht in handen met daarop de geplande 

route en een overzicht van de tussenstops. De één gebruikt de tussenstops 

om te plassen, de ander om een sigaretje op te steken, foto’s te nemen, een 

praatje te maken, het dagboek bij te houden of een wandelingetje te maken. 

Zo levert de route voor iedereen ervaringen op die net weer even anders zijn 

dan die van reisgenoten. 

Dit hoofdstuk beschrijft de weg die jij aflegt van POP tot je eindbestemming, 

het examen. In het hoofdstuk wordt stilgestaan bij vragen als: 

- wat zijn mijn persoonlijke leerdoelen?

- hoe maak ik die voor mezelf en anderen duidelijk?

- hoe kan ik mijn leerdoelen verwezenlijken?

- welke activiteiten zet ik daarop in?

- hoe verzamel ik bewijzen van mijn leren?

- hoe word ik bij mijn leren begeleid?

4 Op weg
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1 Mijn persoonlijk ontwikkelingsplan 

In je startprofiel heb jij je ‘goede kanten’ op een rijtje gezet. Maar er zijn ook kanten 
die minder goed voor je uitpakken of verbeterbaar zijn. Die vormen een uitgangspunt 
voor de samenstelling van je POP of Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

De POP is - zoals de naam al zegt - strikt persoonlijk, van jou en jou alleen. In je POP 
beschrijf je, wat je naast wat de opleiding verplicht stelt, ook zèlf nog wilt leren of 
ontwikkelen. De POP vormt je routeplanner door je opleiding.

Een goed uitgewerkte POP is de basis voor een succesvolle studieloopbaan en voor 
je verdere loopbaan. 

POP is niet iets dat je alleen in het MBO 
tegen komt. In je latere werk zul je ook 
met enige regelmaat te maken krijgen 
met je Persoonlijk ontwikkelingsplan. Je 
werkgever zal je helpen jezelf te 
ontwikkelen in de richting die jij wilt. Al 
was het alleen maar dat hij er zelf ook 
voordelen van heeft. Om te beginnen al 
tevredenheid, maar ook inzetbaarheid 
van jou als werknemer. Meer daarover in 
Route Loopbaanvaardigheid

Voor jij jouw POP opstelt moet jij jezelf vier essentiële vragen stellen:
- Wat vind ik persoonlijk lastig en zou ik willen veranderen? 
- Wat vraagt mijn toekomstige beroep aan kennis en vaardigheden?
- Wat beheers ik nog te weinig of in het geheel niet?
- Wat zou ik willen ontwikkelen?

1  Neem de documenten van je studieloopbaanportfolio (nog eens) door en markeer alles 
wat jij voor jezelf als verbeterpunt of ‘ontwikkelpunt’ ziet. Doe dat door ze te kleuren, te 
omcirkelen of te onderstrepen.

2  Maak (liefst in gesprek met je begeleider) een selectie van ontwikkel- of verbeterpunten 
die voor jou als persoon heel belangrijk zijn. 
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2 POP

Je geformuleerde POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) is niets meer en niets minder 
dan een lijst met jouw wensen of voornemens voor de toekomst. 

Je kent ze wel, mensen met goede voornemens. Waar dan maar weinig van terecht 
komt. Het blijken wensdromen te zijn. En het spreekwoord geeft het al aan: dromen 
zijn bedrog.

Voornemens krijgen pas inhoud als je ze concreet 
maakt. Als je het voornemen hebt aan je conditie te 
gaan werken kun je natuurlijk een abonnement op 
een sportschool nemen. Maar in de praktijk blijkt dat 
het bezoek al weer snel afneemt, tenzij je het 
voornemen concreter maakt. Bijvoorbeeld zo: na 6 
maanden wil ik wekelijks 10 kilometer kunnen 
hardlopen in … (tijd) zonder een tussenstop te moeten 
maken voor een adempauze.

Als je een voornemen concreet maakt krijg je ook een ander beeld op je toekomst. 
Je realiseert je de consequenties van je voornemen. En die kunnen wel eens zodanig 
zijn, dat je van je voornemen afziet of je voornemen bij moet stellen. Of helemaal van 
het voornemen afziet. Wat is het je waard? 

1  Welke voornemens blijf je vasthouden, ongeacht de consequenties die dat met zich mee 
zal gaan brengen?

 
 
 

2  Welke voornemens hebben misschien consequenties die je minder of nog niet overziet?

 
 
 

3  Welke van je voornemens zijn misschien moeilijk in concrete doelen te vertalen?

 
 

‘Ik heb voor mijn Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) een analyse gemaakt van de 
eerste periode op school. Hoe sta ik ervoor en wat zijn mijn mogelijkheden? Een sterk 
punt is dat ik vrij zelfstandig kan werken. Ik ben de afgelopen periode nauwelijks ziek 
geweest en heb de meeste toetsen voldoende afgesloten. Dus dat zit wel goed.’ 

Mijn projectpresentatie ging minder goed. Dat moet ik nog leren. Een ander zwak punt 
is dat ik moeite heb met opstaan en dus vaak te laat op school kom. Deze punten 
moet ik dus nog verbeteren. Er zijn meer aandachtpunten. Ik moet studeren in een 
nogal lawaaierige omgeving. Daardoor word ik snel afgeleid. Voor mijn toekomst zie ik 
zeker kansen om na mijn opleiding iets te ondernemen in de ICT.’

Jacco, 18 jaar (ICT-opleiding)
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4  Hieronder staan voornemens van mensen. Maak elk voornemen op twee manieren 
concreet.

Voornemen Concreet 

Ik wil een goede 
conditie krijgen

Na 3 maanden wil ik uitgerust thuis kunnen komen (flat 7e 
verdieping) zonder gebruik van de lift.

Na 6 maanden sportschool wil ik wekelijks 10 kilometer kunnen 
hardlopen in 30 minuten zonder een tussenstop te moeten 
maken voor een adempauze.

Ik wil beter 
voorbereid zijn op 
examens

 
 
  

 
 
  

Ik wil beter 
rekening houden 
met anderen

 
 
 

 
 
 

 
Goede voornemens, hoe maak je ze waar?
In het formuleren van goede voornemens zijn we sterk. We beginnen meestal 
enthousiast, maar dit neemt al snel af. Echte gedragsverandering kost tijd en vooral 
wilskracht. Hieronder een paar praktische tips die helpen om wel die gewenste 
verandering in gang te zetten.

Praktische tips
1  Spreek niet in termen van voornemens, maar formuleer concrete actiepunten.
2   Formuleer je actiepunten zo concreet mogelijk. Hoe duidelijker het beeld, hoe 

makkelijker het uit te voeren is.
3   Maak voor jezelf duidelijk waarom je dit wil. Welke intrinsieke motivatie ligt eraan ten 

grondslag?
4   Beeld je nieuw gedrag zo levendig mogelijk in; wat zie je jezelf doen, wat levert het 

je op?
5  Bedenk welke obstakels je tegen kunt komen. Houd met alles rekening.
6  Maak je doelen hanteerbaar en deel ze op in kleine, concrete stappen.
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3 Doelen stellen 

Een doel is iets dat jij wilt bereiken. En waarvoor  
jij bereid bent je in te spannen om het ook echt 
te halen. Je formuleert een doel altijd zó dat het 
ook bereikbaar voor jou is.
 
Doelen kunnen als basis een droom hebben, 
maar ze vormen een concrete uitwerking of 
plan van aanpak om de droom uiteindelijk tot 
werkelijkheid te maken. Een gewenst resultaat 
van actie.

1  Welke doelen streef jij na? Beschrijf een doel dat jij je stelt op de genoemde gebieden.

Gebieden Doelen

Werk Ik wil later  
 

Familie Ik wil later  
 

Gezondheid Ik wil later  
 

Financieel Ik wil later  
 

Leerdoelen
Je zit op school om een beroep te leren. Dat is helder. Wat je moet leren is door de 
school opgeschreven als leerdoelen. Een leerdoel beschrijft wat je bij afronding van 
een leersituatie moet beheersen (kennen en/of kunnen). Je moet bijvoorbeeld kennis 
opdoen over websites bouwen of je moet vaardig worden in het maken ervan. Met 
een leerdoel werk je bewuster en gerichter aan de ontwikkeling van je kennis en 
vaardigheden. 

De leerdoelen van je opleiding vormen een deel van je POP. Maar niet als enige. In je 
POP is ook plaats voor persoonlijke leerdoelen. En die verschillen per persoon.

Een leerdoel kan dichtbij liggen, bijvoorbeeld een maand. Dat wordt een 
kortetermijndoel genoemd. Ze kunnen ook een langere periode bestrijken, 
bijvoorbeeld twee jaar. Dan zijn het langetermijndoelen. 

2  Schrijf een persoonlijk doel op dat je binnen een maand bereikt wilt hebben.

 
 

3  Schrijf een persoonlijk doel op dat je over twee jaar bereikt zullen willen hebben.
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4  Schrijf een persoonlijk doel op waarvoor je langer nodig denkt te hebben dan twee jaar 
voor je het hebt behaald.

 
 

Soorten leerdoelen
Een leerdoel kan niet alleen dichtbij liggen of een langere termijn bestrijken, maar je hebt 
ook soorten leerdoelen. Je onderscheidt de volgende soorten:

1   cognitieve doelen (doelen met het hoofd); gericht op het ontwikkelen van kennis, 
theorieën en inzichten en de reflectie daarop; je ontwikkelt een beter begrip van 
feiten, situaties e.d.

2   affectieve doelen (met het hart); gericht op het leren voelen van emoties van jezelf 
en anderen (empathie); je leert jezelf te motiveren, in te leven in de ander, om te 
gaan met feedback, e.d.

   
3   sociale doelen (met anderen); gericht op het ontwikkelen van inlevend vermogen, 

je betrokken te voelen bij je medemens, je te verplaatsen in de ander, te werken in 
teams  en te leren samenwerken.

4   motorische doelen (met de handen); deze zijn gericht op het ontwikkelen van kracht,  
uithoudingsvermogen, ritme, snelheid, techniek & coördinatie en lenigheid. 

5 Welke begrippen vallen onder welke soorten leerdoelen? Kruis aan.

Soorten  leerdoelen/vaardigheden

Cognitieve Affectieve Sociale Motorische

Uithoudingsvermogen

Coöperatie

Empathie

Analyse

Emotie

Taal

Luisteren

6  Neem de verbeterpunten uit je POP en formuleer die als leerdoel. Begin elk leerdoel met:

‘Ik wil leren  ’. 

‘Ik wil leren  ’.

‘Ik wil leren  ’.

Neem de leerdoelen op in je studieloopbaanportfolio.
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4 Leerdoelen SMART maken

Ik heb er last van dat ik altijd alles doe wat anderen van mij vragen. Ik wil leren vaker 
‘nee’ te zeggen en mijn grenzen aan te geven.
Wesley

Ik verlies mij vaak in details en heb moeite om de hoofdzaken voor ogen te houden. 
Ik wil leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Harm

Ik kom altijd tijd tekort en ik wil leren mijn tijd beter in te delen.
Hennie

Ik ben gewend alles in mijn eentje te doen, maar ik wil leren met anderen samen te 
werken.
Karima

Vier leerlingen met elk een ander leerdoel. Maar zijn de leerdoelen duidelijk genoeg? 
Jij wilt dan wel leren nee-zeggen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, tijd beter in te 
delen of met anderen samen te werken, maar hoe moet je dat gaan doen? En wie helpt 
je daarbij? Allemaal vragen die opkomen, want alleen jezelf een leerdoel stellen is niet 
genoeg. Je kunt het daarbij niet laten.

Een begin maak je met het SMART formuleren van je leerdoel. Daarmee maak jij je 
leerdoel operationeel of uitvoerbaar. SMART-plannen zijn heel wat anders dan goede 
voornemens. 

SMART

Specifiek

Meetbaar

AcceptabelRealistisch

Tijd-

gebonden

SMART betekent:
S   Specifiek: je omschrijft precies wat je wilt 

bereiken en beperk je doelstelling.
M    Meetbaar: je omschrijft waaraan je kunt zien of  

je doel bereikt is.
A    Acceptabel: je beschrijft of het beantwoordt aan 

jouw eisen of die van de opleiding.
R  Realistisch: je omschrijft of je doel haalbaar is.  

Je kunt jezelf snel over-vragen.
T   Tijdgebonden: je geeft aan dat het leerdoel 

binnen een bepaalde tijd bereikt kan worden.

Voorbeeld van een SMART geformuleerd leerdoel:
  Leerdoel: ik ga beter mijn best doen bij projectwerk 
SMART geformuleerd: ik ga er alles aan doen (=acceptabel) om aan het einde van de 
volgende onderwijsperiode (=tijdgebonden) 6 van de 10 studiepunten (=meetbaar) 
behaald te hebben voor dit project (=specifiek). 

Of een leerdoel realistisch of haalbaar is kun je niet altijd zo maar zeggen. Dat hangt 
van jou als persoon af:
-  ben je er fysiek toe in staat? Jaher is kleurenblind. Hij wil in de elektrotechniek.  

Is zijn doel realistisch?
-  ben je er mentaal toe in staat? Rachelle staat voor een belangrijk toelatingsexamen. 

Plots overlijdt haar oma. Kan zij het aan?

Werken aan je leerdoel kan tot frustraties leiden; houd je het vol om je leerdoel te 
bereiken?
-   ben je er cognitief toe in staat? 

Kun je het kennisniveau aan dat het leerdoel vraagt? Is het niet te hoog gegrepen?
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1  Maak de leerdoelen SMART van Wesley, Harm en Karima uit de starttekst.

Leerdoel Wesley: ik wil leren vaker ‘nee’ te zeggen en mijn grenzen aan te geven.

SMART:   
 

Leerdoel Harm: ik wil leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

SMART:   
 

Leerdoel Karima: ik wil leren met anderen samen te werken.

SMART:   
 

2  Neem de leerdoelen uit je POP en formuleer die SMART. Neem de leerdoelen op in je
studieloopbaanportfolio. 

Uit je POP ( zie hoofdstuk 4, par. 3, vraag 5) 

Leerdoel 1:    
 

SMART:   
 

Leerdoel 2:   
 

SMART:   
 

Leerdoel 3:   
 

SMART:   
 

 

Bron: de netwerkschool, elektronische leeromgeving
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5 Persoonlijk Activiteitenplan (PAP)

Je hebt je voornemens omgezet in concrete leerdoelen en je hebt die leerdoelen SMART 
gemaakt. Je POP is daarmee (voorlopig) klaar. Maar het verhaal nog niet af. Leerdoelen 
worden namelijk niet vanzelf werkelijkheid. Het is niet meer dan een plan. En je kunt niet 
volstaan met afwachten tot het allemaal gebeurt. Het wordt nu tijd om in actie te komen. 
Maar welke actie?

In je POP maak je plannen, in je PAP (Persoonlijk Activiteitenplan) schrijf je op wat 
je van plan bent te gaan doen om je leerdoelen te behalen. Concrete activiteiten. 
Acties die je onderneemt zijn meestal gericht om competenties en vaardigheden te 
ontwikkelen. Daarnaast wordt in een PAP ook aangegeven wat je nodig hebt om de 
acties effectief te kunnen uitvoeren. Een PAP wordt daarom ook wel een ‘plan van 
aanpak’ genoemd.

Goede voornemens POP

Onderverdelen in doelen leerdoelen

Vertalen in activiteiten PAP

Soms is het mogelijk die activiteiten zelf te bedenken. Soms ook niet. De activiteiten 
die je kiest zijn onder andere afhankelijk van je leerstijl. Doeners durven bijvoorbeeld 
alle activiteiten aan, maar hebben moeite die te bedenken. Denkers kunnen 
activiteiten vaak goed bedenken, maar hebben vaak angst die uit te voeren. Je 
begeleider kent jou en kan je helpen om activiteiten te bedenken die bij jou passen.

Denk in stapjes. Het is niet altijd mogelijk een leerdoel in één keer in een activiteit te 
behalen. Verstandiger is om meerdere activiteiten te bedenken die uiteindelijk tot het 
behalen van het leerdoel leiden.

In je POP geef je aan wat je wilt gaan leren en/of ontwikkelen. Deze doelen heb je zo 
SMART mogelijk geformuleerd (zie blz. 47). In je PAP geef je aan welke acties en/of 
activiteiten je gaat inzetten om je leerdoelen te behalen.

In je PAP geef je per leerdoel antwoord op de volgende vragen:
1  Wat ga ik concreet doen?
2  Hoe ga ik het aanpakken?
3  Wat is mijn tijds(planning)?
4  Hoe meet ik of mijn doel is behaald?

1  Bedenk voor elk SMART leerdoel activiteiten die je gaat ondernemen om dat leerdoel te 
behalen. Per activiteit vermeld je het volgende:

Leerdoel 1 (SMART)  

Wat houdt de activiteit in? Wat ga ik 
concreet doen?  

Hoe ga ik het aanpakken?  

Wat is mijn tijdsplanning?  

Wat moet het resultaat worden?  

Hoe meet ik of mijn doel/ het resultaat 
behaald is?  
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Leerdoel 2 (SMART)  

Wat houdt de activiteit in? Wat ga ik 
concreet doen?  

Hoe ga ik het aanpakken?  

Wat is mijn tijdsplanning?  

Wat moet het resultaat worden?  

Hoe meet ik of mijn doel/het resultaat 
behaald is?  

Projectwerk en plan van aanpak
Een plan van aanpak is nodig als je met elkaar in een projectgroepje werkt. Welke 
activiteiten ga je doen, wie voert deze uit, op welke manier en wanneer? Stel daarom een 
activiteitenschema op. 
 
1 Je stelt een activiteitenschema op. 
-  Maak een overzicht in een planningsschema van alle taken, liefst chronologisch.
-  Verdeel de taken over de groepsleden en maak daarover afspraken.
-  Geef aan wanneer de taak afgerond moet zijn (tijdsplanning).
-  Bereken globaal het aantal uren dat voor deze taak/activiteit nodig is.
-  Bereken (eventueel) de kosten die eraan verbonden zijn.
  
2 Je maakt duidelijke afspraken over de voortgang en afsluiting van het project.
-  Leg de voortgang tijdens het werkproces vast; elk lid noteert zijn/haar werk.
-  Bepaal evaluatiemomenten en leg de uitkomsten vast.
-  Bepaal wie de eindredactie op zich neemt.
-  Bewaak de planning en inlevermomenten van de taken.

3 Je levert de deelverslagen op tijd in bij de eindredactie:
-  Controleer de deelverslagen (van de taken) en lever deze in. 
-  De eindredactie zorgt voor een conceptverslag van het project.
-  Groepsleden geven commentaar op dit conceptverslag.
-  De eindredactie maakt na verwerking het verslag definitief.

2   Vorm een projectgroepje van maximaal drie personen. Neem je eigen klas en organiseer 
een ouderavond. Bepaal: datum, plaats, tijdstip en duur. Bepaal je leerdoel. Maak een 
plan van aanpak hoe je deze avond met een programma wilt inrichten. Bepaal daarna of 
het leerdoel is behaald.

Mogelijk schrijft jouw school een eigen PAP-formulier voor. Als dat niet zo is kun je het 
PAP-formulier gebruiken dat je kunt vinden op www.loopbaanenburgerschap.nl. Je 
ondertekent je PAP-formulier. Daarmee geef je aan dat jij persoonlijk verantwoordelijk 
bent om de activiteiten ook uit te voeren en je leerdoelen te behalen. Je POP/PAP 
bewaar je in je studieloopbaanportfolio. En je bespreekt die met je begeleider.
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6 Portfolio

Een portfolio is een bewijsmap. Een map waarin bewijzen 
worden bewaard van kennen en kunnen. Kunstenaars en 
fotomodellen werken met een portfolio, maar jij zult dat 
ongetwijfeld ook al doen. In je portfolio bewaar je ook alle 
bewijzen van activiteiten die je vanuit je PAP hebt 
ondernomen.

Een portfolio is een persoonlijke map of dossier bedoeld 
om jezelf te presenteren. Steeds vaker zijn portfolio’s 
digitaal. Met een portfolio kun je aan iedereen laten zien 
wat je kunt, waar je goed in bent. 

De afbeelding hierboven laat veel voorbeelden zien van portfolio’s. Elk portfolio is een 
verzameling van bewijzen die ‘ertoe doen’. Welke bewijzen ertoe doen hangt af van waar 
je ze voor gebruikt.

1  Welk portfolio zet je in als je interesse hebt in webdesign en er wordt ervaring gevraagd? 

 

2  In welk portfolio houd jij je voortgang bij in schoolvakken? 

 

3  Wanneer maak je gebruik van een talenportfolio? 

 

Eindexamen-Portfolio

Portfolio
Beoordelings-Portfolio

Competentie-Portfolio Leer-Portfolio

Taal-Portfolio

Loopbaan-Portfolio

Beste-werk-Portfolio

Ontwikkelings-Portfolio
Individueel-Portfolio

Media-Portfolio

Project-Portfolio

Leer-reflectie-Portfolio

Show case/beste-werk-Portfolio

Product-resultaat-Portfolio

Digitale Portfolio

Kunstenaars-Portfolio

Module-vak-Portfolio

Intake-selectie-Portfolio

Talenten-Portfolio
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Behalve bewaren van bewijzen heeft een portfolio meer mogelijkheden. 
1  Een portfolio helpt je om op je sterke en zwakke punten te reflecteren.
2  Een portfolio helpt je de eigen ontwikkeling zelf te beoordelen of dat te laten doen.
3  Een portfolio helpt je richting te geven aan je eigen ontwikkeling. 
Een portfolio verandert continu en wordt steeds voller en - hopelijk ook - beter.

Studieloopbaanportfolio
In je studieloopbaanportfolio leg je vast welke kennis en vaardigheden je hebt geleerd 
en hoe jij je hebt ontwikkeld in je persoonlijke kwaliteiten. 
Je studieloopbaanportfolio kun je verschillend organiseren. Het kan zijn dat jouw 
opleiding de indeling van je portfolio voorschrijft. Een veel voorkomende verdeling is die 
in Ontwikkelingsgericht portfolio, Beoordelingsportfolio en Showcaseportfolio. 

Beoordelingsportfolio
In je beoordelingsportfolio bewaar je bewijzen van de prestaties, de competenties die 
bepalend zijn voor het halen van je diploma. Alle eindbeoordelingen maken er in ieder 
geval deel van uit. Een beoordelingsportfolio is van belang bij toelating tot examens of bij 
een besluit tot overgang of diplomering.

Ontwikkelingsgericht portfolio
In je ontwikkelingsgerichte portfolio 
bewaar je alle resultaten. Gemaakte 
toetsen, verslagen, werkstukken, 
feedbackformulieren, reflecties 
enzovoort. Je kunt er mee bewijzen 
hoe jij jezelf ontwikkeld hebt en nog 
doet.

Showcaseportfolio
Een showcaseportfolio is een bijzonder 
portfolio. In een showcaseportfolio 
breng je je beste werk onder. Alles 
waar je trots op bent. Wanneer dat 
nodig is selecteer je uit dit portfolio 
prestaties die daarbij aansluiten.

4  Hieronder staan een aantal bewijzen. In welk portfolio moet je elk bewijs onderbrengen?
Bewijs Beoordelings-  Ontwikkelings- Showcase- 
 portfolio  portfolio  portfolio
Advies loopbaanbegeleider O O O
Rapport onderwijsperiode 2 O  O O
Krantenartikel gewonnen prijs O O O 
Feedbackformulier O O O
Becijferd werkstuk O O O

5  Kan een beoordeling een plaats krijgen in het beoordelingsportfolio én showcase-
portfolio?
O ja 
O nee

6  Geef een reden waarom je dat vindt (onder vraag 5 genoemd).
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7 Reflecteren

Reflecteren is terugblikken op iets dat je gedaan hebt. Je kunt terugblikken op alles. 
Je doet het als je de vakantiefoto’s bekijkt, maar ook op andere momenten.

Terugblikken doe je niet zo maar, maar met een doel. Dat doel kan zijn dat je de 
ervaring nog eens wilt beleven. Het kan ook zijn dat je nadenkt over hoe iets is 
gegaan om te ontdekken waarom het niet ging zoals jij had verwacht. En om van je 
ervaring te leren en het in het vervolg beter te doen. In het laatste geval noem je dat 
reflecteren.

Het doel van reflecteren is je eigen handelen beter te begrijpen 
(waarom deed ik wat ik deed, waarom maakte ik toen die keuze) en 
ervan te leren. Je staat even stil bij je eigen aanpak en inbreng in 
een situatie. Je herkent en leert van je fouten.

Reflectieverslag
Je krijgt opdracht verslag uit te brengen van iets dat je geleerd hebt. Dat doe je in 
een reflectieverslag. Je geeft een opsomming en waardering van wat je gedaan en 
geleerd hebt. Je schrijft over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, wat dat zegt 
over jou, welke impact dat heeft op je handelen en welke nieuwe gezichtspunten het 
je heeft opgeleverd. Je kijkt terug op je werk zonder een oordeel te vellen. Dat noem 
je reflectie. 
Evaluatie heeft een andere betekenis. Je bespreekt en beoordeelt de gang van zaken 
en het (eind) resultaat. Je beschrijft wat je hebt gedaan en beoordeelt wat goed en 
fout ging, wat je hebt geleerd en wat je nog te leren hebt. Dat kan door jezelf, maar 
ook door een ander, bijvoorbeeld je begeleider of een lid van de examencommissie. 

Evaluatie:  ‘Ik heb twee dagen de vulploeg van de supermarkt geleid. Het resultaat is 
dat we half werk hebben geleverd en de deadline niet hebben behaald. 
Als rapportcijfer geef ik mezelf een 6. Ik geef een oordeel en een score.’

Reflectie:  ‘Het instrueren vooraf ging mij goed af, maar het controleren achteraf kan 
beter.’

 
In het reflectieverslag schrijf je op welke leerdoelen zijn bereikt en welke kennis en 
vaardigheden je hebt ontwikkeld. Je beschrijft wat je hebt gedaan en geeft jouw oordeel 
over wat daarbij goed en fout is gegaan. Er zijn diverse soorten reflectieverslagen: van 
het werk van de projectgroep, van de behandelde theorie in de les en van de stage in 
een bedrijf. De context verschilt, dus ook de vragen die je stelt.
Je kunt verschillende onderwerpen bespreken: de samenwerking in de werkgroep (Wat 
liep goed en minder goed?), de ontwikkeling van je studie (Hoe heb je aan je leerdoelen 
gewerkt?) en over de behandelde theorie (Wat spreek je wel of niet aan?). 

In een reflectieverslag maak je de volgende indeling. Kies twee leerdoelen (van elk één) 
en vul in. 

1  Doelen 
Wat waren de opleidingsdoelen en mijn individuele leerdoelen voor deze periode?

 
 

2  Activiteiten
Wat heb ik gedaan om die opleidingsdoelen en leerdoelen te behalen?
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3  Resultaat
Wat was het resultaat van mijn activiteiten?

 
 

4   Reflectie
Hoe kijk ik zelf terug op mijn inbreng bij die activiteiten?

 
 

 5  Conclusie 
Welke opleidingsdoelen en individuele leerdoelen heb ik gehaald en welke (nog) niet?

 
 
 

6  Voornemen 
Wat neem ik mij voor in de volgende periode? Wat worden mijn leerdoelen?

 

Er zijn verschillende oefeningen die je helpen om allerlei aspecten van reflecteren beter 
in de vingers te krijgen. We noemen er een aantal:

- 360-graden feedback - Spiraalmodel - Puntreflectie

- ABCD’tje - STARR-methode - Ui-model

- Incidentmethode - Zes denkhoeden - Roddelmethode

- Kernkwadrant maken - Situatie/prikkel/vraag-methode - Blunders

- Mindmap - Moreel beraad

Uitwerking van een tweetal reflectietools
We geven je twee reflectietools waarmee je concrete en persoonlijke ervaringen van je 
stage, les of project kunt beschrijven. We bespreken deze kort. Een verdere uitwerking 
met opdracht vind je terug op de website. 

1 SPV-methode (Situatie/Prikkel/Vraagmethode)
Binnen de lessen SLB wordt ruimte ingelast voor het inbrengen van een 
reflectieonderwerp. Vaak zijn dat problemen en ervaringen in de stage of in projecten 
waar groepsleden met elkaar moeten samenwerken. Om het onderwerp helder te 
krijgen, gebruik je van de Situatie/Prikkel/Vraagmethode (SPV-methode), gevolgd door 
verhelderingsvragen met behulp van de 4xW en 1xH methode (wie, wat, waar, wanneer 
en hoe). Er rolt dan een concrete vraag uit waarover de groep kan reflecteren.

2  Blunders
Iedereen maakt fouten. We leren met vallen en opstaan. Deze oefening nodigt je uit 
om stil te staan bij de allergrootste blunders die je hebt ervaren. De oefening bestaat 
uit vier rondes. Ieder groepslid zet een of meer blunders op papier die hij/zij zelf  heeft 
meegemaakt. Via vier rondes worden ervaringen uitgewisseld. Belangrijke vragen zijn: 
Hoe erg vind je blunders? Wat zegt dat over jezelf? Wat leer je van blunders? En wat 
wordt ervan geleerd? Ervaringen worden verwerkt in je portfolio. 

7  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Reflecteren. Volg de instructies 
en maak opdracht 7.  De opdracht gaat over twee reflectietools: de SPV-methode en 
omgaan met blunders.
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8 Begeleidingsgesprek

Gesprekken met je begeleider gaan meestal over hoe je ervoor staat met je studie. 
Dergelijke gesprekken worden meestal POP- of loopbaangesprekken genoemd.

POP- of loopbaangesprek
Bij een POP-gesprek of loopbaangesprek gaat het over de voortgang van je 
ontwikkeling en het bereiken van je leerdoelen. Hoever ben je? Lig je op koers of loop 
je achter? Wat zijn de problemen en wat kan eventueel verbeterd worden? Wil je dat 
ook? Samen bepaal je zo of je op schema ligt en wat de toekomst van je vraagt. Het 
reflectieverslag vormt altijd het vertrekpunt bij deze gesprekken.

Je maakt tijdens het gesprek afspraken over nieuwe leerdoelen en taken of 
activiteiten. De afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag: het 
reflectieverslag. Dat verslag neem je op in je portfolio.

Je past je POP aan als je leerdoelen 
hebt behaald en/of als jij je nieuwe 
leerdoelen voorneemt. 

Het POP- of loopbaangesprek 
is vaak niet het enige gesprek 
dat je tijdens je opleiding met 
een begeleider zult hebben. 
Andere gesprekken zijn: 
coachgesprek, voortgangsgesprek, 
functioneringsgesprek, 
beoordelingsgesprek.

Coachgesprek
Een coachgesprek vindt plaats als je iets niet lukt, als je iets dwarszit of als je iets niet 
begrijpt. Je krijgt uitleg over hoe iets aan te pakken. Soms gaat de coach naast je 
zitten en kijkt hoe je iets doet. Hij geeft aanwijzingen en adviezen. Het kan van alles 
zijn: een planningstechniek, een geschil of problemen in een groep. 

Voortgangsgesprek
Een voortgangsgesprek gaat alleen over resultaten. Is de planning gehaald? Wat 
zijn de resultaten tot nog toe? Was de aanpak de juiste? Zijn er bijzondere dingen 
voorgevallen (incidenten)? Wat moet je nog doen om het resultaat te bereiken?
 
Functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek is vergelijkbaar met een POP-gesprek. 
Functioneringsgesprekken komen voor in bijvoorbeeld stages. 

Beoordelingsgesprek
Een beoordelingsgesprek is om bereikte resultaten vast te stellen en daar conclusies 
aan te verbinden, bijvoorbeeld wel of niet door naar een volgende fase of leerjaar.

1   Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Begeleidingsgesprekken. Volg 
de instructies en maak de opdracht.
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9 Alles op een rij

Je bent aan het einde van het vierde hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend de 
volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld, die je onder de 
opdracht ziet staan. 
Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1  Een       is iets dat je van plan bent te gaan doen. 

2  Een       is iets dat jij wilt bereiken. 

3  Je kunt doelen onderscheiden in opleidingsdoelen en       doelen.

4   Door hem       te formuleren maak jij een leerdoel uitvoerbaar. Omschrijf je precies wat je 

wilt bereiken dan maak jij je leerdoel specifiek. 

5  De letter R staat voor      . 
6  Een       is een plan van aanpak. 

7  Een map met bewijzen van je kennen en kunnen wordt       genoemd. 

8  In je       portfolio bewaar je alle resultaten. 

9   In je       leg je vast de resultaten die de ontwikkeling van je persoonlijke kwaliteiten 

aantonen. 

10   Prestaties die bepalend zijn voor je diploma breng je onder in je      . 
11  In een       breng je je beste werk onder. 

12   Het doel van       is je eigen handelen beter te leren begrijpen. 

13   Een       is een opsomming en waardering van  

wat je gedaan en geleerd hebt. 

1  beoordelingsportfolio        
2  doel
3  ontwikkelingsgerichte
4  PAP
5  persoonlijke
6  portfolio
7  realistisch
8  reflecteren
9  reflectieverslag
10  showcaseportfolio
11  SMART
12  studieloopbaanportfolio
13 voornemen

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat een POP of Persoonlijk ontwikkelingsplan is;
- welke jouw ontwikkel- en verbeterpunten zijn;
- hoe je een voornemen vertaalt in een doel;
- wat SMART is en hoe je een leerdoel SMART maakt;
- wat een PAP of Persoonlijk activiteitenplan is;
- wat een portfolio is;
- welke functies een portfolio heeft;
- wat een beoordelingsportfolio is;

- wat een ontwikkelingsportfolio is;
- wat een showcaseportfolio is;
- wat reflecteren is;
- wat een reflectieverslag is;
- welke inhoud een reflectieverslag heeft;
- wat een POP- of loopbaangesprek is;
- welke andere begeleidingsgesprekken er nog bestaan.
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Je bent onderweg en voelt je al aardig ingeburgerd in het reisgezelschap. Het 

is een mêlee van mensen die je graag onderweg beter wilt leren kennen. Je 

wilt er tenslotte sámen een mooie reis van maken. 

De één is uit op een praatje met jou, terwijl een ander ongestoord een boek zit 

te lezen of naar muziek zit te luisteren. Een derde maakt zoveel lawaai dat jij en 

je reisgenoten er last van hebben. Er zijn zo waar zelfs een paar Engelsen mee. 

Je besluit je aan te passen en je best te doen de anderen te leren kennen en te 

leren hoe je met ze om moet gaan. Dat vraagt van jou de nodige vaardigheid. 

In dit hoofdstuk ligt de focus op vaardigheden. En in het bijzonder 

vaardigheden die je moet beheersen om je reisdoel zonder veel oponthoud te 

kunnen bereiken. In het hoofdstuk wordt stilgestaan bij vragen als: 

- hoe leer ik tot een juiste studie-aanpak te komen

- hoe leer ik reflecteren

-  hoe leer ik evalueren

- hoe leer ik gesprekken voeren

- hoe leer ik samenwerken

- hoe leer ik plannen en organiseren

- hoe leer ik mijn tijd in te delen

5 Voorzien
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1 Vaardig Planmatig werken

Hoe vaak komt het niet voor dat je aan een 
opdracht begint zonder de opdracht 
eerst helemaal door te lezen. Het 
gevolg? Voor je het goed en wel beseft 
kom je tijd te kort. En krijg je de opdracht 
niet af. 

Er zijn mensen die goed kunnen 
‘multitasken’ (veel dingen gelijktijdig 
doen), maar voor de meeste mensen is 
planmatig werken de beste oplossing.

1  Schrijf twee of meer activiteiten die jij moeiteloos gelijktijdig kunt doen, zonder dat de 
kwaliteit van één ervan daaronder lijdt. 

 
 

2  Schrijf twee activiteiten op die jij onmogelijk gelijktijdig kunt doen, maar anderen wel. 

 
 

Planmatig werken
Planmatig werken is je werk zó organiseren dat het resultaat bereikt wordt binnen de 
gestelde tijd.

Bij planmatig werken denk je eerst goed na over wat je precies gaat doen. Je werkt 
volgens een bepaald plan en voorkomt daarmee dat je teveel gelijktijdig doet of 
dingen doet die niet belangrijk zijn. 

De snelste manier om veel dingen te doen 
Niet spreken met de 
chauffeur tijdens de rit

is ze door deze één voor één te doen. Dat 
doe je in een opzet die je PDCA noemt 
naar de stappen die je erin neemt.

P = Plan 
D = Do
C = Check
A = Act 

PDCA-cyclus
PDCA start met het maken van een plan voor het uitvoeren van een opdracht. 
Vervolgens voer je de opdracht uit. Tussentijds controleer je of dat wat je gepland 
had ook werkelijk uitkomt. Je past je plan aan als dat nodig is. En daarmee is de cirkel 
rond. 
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Opdracht: Lever volgende week een boekverslag in over dit boek

P = Plan  Ik ga iedere dag een deel van het boek lezen met uitzondering van het 
weekend.

D = Do De eerste bladzijden zijn gelezen. Taai boek; niet echt boeiend. 
C = Check Ik loop achter en dreig de opdracht niet af te krijgen.
A = Act  Ik moet mijn plan aan gaan passen.
P = Plan Ik ga in het weekend door met lezen en zeg mijn afspraken daarin af.

Act

Check

Plan

Do

activiteit

Stap 1: Plan
Maak een plan van aanpak. 
Stel heldere doelen.
Stap 2: Do
Voer het plan, de opdracht uit.
Stap 3: Check
Controleer, evalueer of je de gestelde (tussen)doelen 
bereikt.
Stap 4: Act
Stuur zo nodig bij en handel volgens nieuwe inzichten.

 

Leerdoel: ik wil een goede presentatie geven

P = Plan Ik verzamel informatie die interessant is en vorm die om tot een presentatie.
D = Do  Ik zet de informatie in het spreekschema en houd de presentatie voor mijn klas. 
C = Check Ik vraag mijn klasgenoten om feedback over mijn presentatie.
A = Act  Ik haal verbeterpunten uit de feedback en pas mijn presentatie aan.

Neem een voorbeeld van een activiteit uit je PAP (Persoonlijk activiteitenplan) die nog 
niet helemaal is uitgevoerd. Voer daarop een check uit. Doe dat door beantwoording van 
de vragen hieronder:

3  Welk leerdoel vormde aanleiding voor het uitvoeren van de activiteit? (Activiteit)

 
 

4  Wat is de geplande activiteit?  (Plan) 

 
 

5  Wordt de activiteit volgens plan uitgevoerd?  (Do)
O ja 
O deels, ga naar vraag 6, daarna vraag 7 
O nee, ga naar vraag 6, daarna vraag 7

6 Moet je je plan veranderen of je activiteit aanpassen?  (Check) 
 O plan veranderen 
 O activiteit aanpassen

7 Wat wordt je plan / activiteit vanaf nu?  (Act)
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2 Vaardig Evalueren

Het checken van een activiteit noem je evalueren. 

Bij evalueren beoordeel jij de resultaten van je activiteiten. 
Je wilt vaststellen of jij je werk goed hebt gedaan. Je wilt 
weten of je je leerdoelen bereikt hebt en of het resultaat 
voldoende is. 

Evalueren wordt vaak gedaan aan de hand van een 
checklist. Die checklist is samengesteld uit alles wat je van 
plan was als onderdeel van je activiteit.

Vaste punten die in zo’n checklist voor komen zijn 
werkwijze, tijdpad en (vanzelfsprekend) resultaat.

Checklist evaluatie (voorbeeld)
Beoogd resultaat O bereikt O niet bereikt
Voorgenomen werkwijze O gevolgd O niet gevolgd
Afspraken met jezelf O nagekomen O niet nagekomen
Voorgenomen tijd O nagekomen O niet nagekomen
Leerdoel behaald O ja O nee

Door het invullen van de checklist stel je vast hoe het staat met 
de activiteit die jij je had voorgenomen. 
Als alle evaluatie-punten positief uitvallen, is de klus geklaard. 
En heb jij je leerdoel bereikt. Maar het kan goed zijn dat dit op 
één of meer punten nog niet het geval is. Dan is het belangrijk 
om verder te graven.

Het beoogde resultaat is niet bereikt 
Was het resultaat haalbaar en realistisch? 
Nee: wat maakt dat het niet haalbaar of realistisch bleek te zijn? 
Ja: wat kan er de oorzaak van zijn dat het resultaat niet behaald is?

De voorgenomen werkwijze is niet gevolgd
Was de voorgenomen werkwijze realistisch? 
Nee: wat maakt dat je toch voor deze werkwijze hebt gekozen?
Ja: wat kan er de oorzaak van zijn dat de werkwijze toch niet is gevolgd?

Je bent afspraken met jezelf niet nagekomen
Waren de afspraken haalbaar en realistisch? 
Nee: wat maakt dat je de afspraken met jezelf hebt durven maken? 
Ja: wat kan er de oorzaak van zijn dat je de afspraken met jezelf niet bent 
nagekomen?

Je hebt de voorgenomen tijd niet gehaald
Was de tijdsplanning haalbaar en realistisch? 
Nee: Wat maakt dat je de tijdsplanning zo hebt gedaan als die is? 
Ja: Wat kan er de oorzaak van zijn dat de tijdsplanning niet is gehaald?
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Soorten evaluatie
We maken onderscheid in verschillende soorten evaluatie:

1 Productevaluatie.
Je bekijkt of het beoogde resultaat is behaald. Dat kan van alles zijn: een nieuw product, 
ervaringen van gebruikers van het (nieuwe) product, een ontwerp, een evenement, een 
dienst of advies, maar het kunnen ook nieuwe competenties zijn die behaald zijn. 

2 Procesevaluatie.
Je gaat na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. Je komt 
te weten wat goed ging bij de uitvoering, de werkwijze maar ook wat tegenviel of niet 
gelukt was. Liep alles volgens planning? Of kwam je in tijdnood waardoor je sommige 
taken niet op tijd kon inleveren? Een oorzaak kan zijn dat je snel bent afgeleid en dat je je
moeilijk op je taken kunt concentreren. Je bent minder productief dan je zou willen. Te 
veel tijd gaat verloren, je moet dan efficiënter werken.

3 Effectevaluatie.
Je onderzoekt de vraag of met de aanpak de doelstellingen zijn bereikt en deze tot 
meetbare effecten heeft geleid. Het blijkt dat het niet zo is. Wat nu? Stel je gaat over 
op een nieuwe studiemethode, de pomodoro-methode. Je meet gedurende een 
bepaalde tijd de effecten ervan op je studietempo. Je meet een positief effect, namelijk 
je doet meer in minder tijd. Dat komt omdat je meer gefocust bent op je taak en jezelf 
makkelijker motiveert. En belangrijk dat je uitstelgedrag voorkomt. 

1  Noem twee (leer)producten die in jouw opleiding worden geëvalueerd.

 
 

2   Leg uit wat de pomodoro-methode is. Op www.loopbaanenburgerschap.nl vind je het 
document Pomodoro-methode met meer informatie hierover. Maak de opdracht die 
daarbij hoort. 

 
 

3  Evalueer een activiteit uit je PAP. 
Evalueren kun je zelf doen. Maar ook met anderen. Dat 
kan een medeleerling zijn waarmee je een opdracht 
uitvoert. Of een groep medeleerlingen waarmee je een 
groepsopdracht of project uitvoert. Het kan zelfs je 
begeleider zijn bij een begeleidingsgesprek.

Ook het evalueren van je studie aanpak kun je op deze 
manier aanpakken. Je wilt weten waar je staat en of 
jouw aanpak de juiste is. Een prima moment om terug 
te blikken op hoe dingen zijn gegaan en je voor te 
bereiden op een gesprek met je begeleider.

Op www.loopbaanenburgerschap.nl vind je de vragenlijst Evaluatie die je daarbij 
behulpzaam kan zijn.

Evalueren wordt gevolgd door reflecteren. Daarover gaat de volgende paragraaf.
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3 Vaardig Reflecteren

Reflectie is iets anders dan evaluatie. Het vormt er een logisch vervolg op. Evalueren 
is zakelijk terugkijken op wat er is gebeurd en daar een beoordeling aan geven. 
Reflecteren is terugkijken op hoe je dat hebt ervaren. Evalueren gaat over feiten, 
reflecteren over gevoelens. Doel van reflecteren is te leren en er beter van te worden. 
Reflecteren kost tijd en wordt vaak als nutteloos gezien, maar dat is het dus niet. Als 
je iets fout doet, ontdek je door reflecteren waar je de fout hebt gemaakt. En voorkom 
je dat je de fout nog eens zult gaan maken. Reflecteren biedt je inzicht in de manier 
waarop jij je kunt verbeteren. 

Voordelen reflecteren:
- je leert van je ervaringen, dus ook van je fouten;
- het draagt bij aan de ontwikkeling van je beroepsbekwaamheid;
- je leert jezelf beter kennen, weet wie je bent en waar je voor staat.

Reflecteren gaat niet zo maar. Je hebt vaardigheden 
nodig om goed te kunnen reflecteren. Voorbeeld 
van zo’n vaardigheid is feedback vragen. Feedback 
is de mening van anderen op gedrag dat jij vertoont. 
Feedback laat je zien hoe anderen jouw gedrag 
ervaren. En dat kan vaak heel anders zijn dan de 
manier waarop jij het bedoelt. 
Een andere vaardigheid die helpt is om vragen aan jezelf te stellen. Vragen stellen aan 
jezelf over je eigen ervaringen dwingt je om erover na te denken. 

Manieren van reflecteren
Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten om te reflecteren. Twee 
bekende instrumenten zijn de ABCD en de STARR-methode. Met deze instrumenten 
breng je duidelijkheid in je verhaal. En maak je het bespreekbaar om er maximaal van 
te leren.

ABCD-methode
Bij een reflectie volgens de ABCD-methode beantwoord je de volgende vier vragen: 

A  Wat was er Aan de hand? 
B  Wat was jouw Belang daarbij?
C  Welke Conclusie leid je af uit het gebeuren?
D  Wat ga je ermee Doen?

STARR-methode
Bij een reflectie volgens de STARR-methode beantwoord je de volgende vijf vragen:
 
S  Wat was de Situatie?  
T  Wat was je Taak? Welke rol vervulde jij bij dit 

gebeuren?
A  Wat was je Actie? Wat heb je gedaan?
R  Wat was het Resultaat? Wat het gevolg? Voor jou? 

Voor anderen?
R Hoe kijk je op het gebeuren terug (Reflectie)?
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1  Haal een lastige situatie terug die jij onlangs of langer geleden hebt beleefd. Reflecteer 
op de situatie. Doe dat met de ABCD-methode en met de STARR-methode.

ABCD-methode

A  Wat was er aan de hand?  
 

B   Wat was jouw belang 
daarbij?

 
 

C   Welke conclusie leid je af 
uit het gebeuren?

 
 

D  Wat ga je ermee doen?  
 

STARR -methode

S  Wat was de situatie?  
 

T   Welke rol vervulde jij bij dit 
gebeuren?

 
 

A  Wat heb je gedaan?  
 

R   Wat was het gevolg voor 
jou en anderen?

 
 

R   Hoe kijk je op het 
gebeuren terug?

 
 

2  Welke methode geeft voor jou het beste resultaat? 
O ABCD 
O STARR

Op www.loopbaanenburgerschap.nl vind je de instructie over Vaardig reflecteren die je 
daarbij behulpzaam kan zijn.
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4 Vaardig Luisteren

Tijdens je opleiding voer je regelmatig gesprekken met medeleerlingen, docenten en 
begeleiders. Zij geven je feedback op je gedrag en functioneren. En ze adviseren je 
over wat je als beste volgende stap kunt gaan doen. Luisteren levert je dus belangrijke 
informatie op. 

Actief luisteren 
Luisteren is iets anders dan horen. Bij horen neem je op 
wat de ander tegen je zegt. Dat is aanhoren. Dat doe je 
automatisch, onbewust. Horen is passief en emotieloos.

Bij luisteren doe je er ook echt iets mee. Luisteren duidt 
op een wil. Je beslist al dan niet naar iemand te willen 
luisteren. Het is een keuze. Je noemt dat laatste dan 
ook actief luisteren. Je bent geïnteresseerd in iemands 
verhaal.

Bij horen gaat wat gezegd wordt je ene oor in en je andere weer uit. Echte aandacht 
voor wat er gezegd wordt is er van jouw kant niet. Wat de ander zegt is misschien 
leuk, maar heeft niet echt jouw interesse.

1 Geef in steekwoorden het onderscheid aan tussen horen en luisteren
Horen    Luisteren

                                                   
                                                  
                                                  
 
Blokkades
Heb je ooit geprobeerd naar iemand te luisteren terwijl je heel nodig naar de wc moest? 
Dat gaat moeilijk samen. Er zijn kennelijk blokkades die luisteren bemoeilijken of 
afleiden, zoals: 
- fysieke blokkades: kou of warmte, lawaai, of fysiek ongemak;
- emotionele blokkades: angst, boosheid, haat of lust;
- mentale blokkades: vooroordelen, moeilijk taalgebruik of snelle praters.

2 Welke blokkades herken je bij jezelf in gesprekken met de ander? Noem een ervaring.

 
 
 
 

De ander écht
begrijpen

Mening van de 
ander aanhoren

Jouw eigen
mening

LuisterenHoren

Instemmen

Gehoorzamen

Oneens zijn

Keuze

       Je HOORT 
mij WEL...
        ... maar 
LUISTER 
    je OOK?
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titels niet bold italic,
alleen bold

Luisterbereidheid
Bij actief luisteren doe jij je best ook echt te begrijpen wat de ander bedoelt. Als je dat 
eenmaal begrijpt maak jij je keuze:
- je stemt in met wat er wordt gezegd (instemmen)
-  je bent het niet altijd eens met wat is gezegd maar volgt het advies of opdracht op 

(gehoorzamen)
- je bent het niet eens met wat er wordt gezegd (oneens zijn)

Luisterhouding
Actief luisteren vraagt een actieve luisterhouding. Je moet de ander in je gedrag de 
indruk geven dat je écht luistert naar wat hij of zij je te melden heeft. De volgende 
gedragstips kunnen je daarbij helpen: 

- onderbreek het verhaal van de ander niet onnodig; 
- kijk je gesprekspartner regelmatig aan;
- bepaal je aandacht tot wat gezegd wordt;
- knik nu en dan tussentijds bevestigend.

Een actieve luisterhouding stimuleert je gesprekspartner om door te vertellen.

3  Je bent in gesprek met de ander. Hoe kun je aan zijn gedrag zien dat hij niet luistert?

 
 

4  Hoe kun je zien aan zijn gedrag dat hij wel actief luistert?

 
 

Als je maximaal rendement wilt halen uit een gesprek dan  

Luisteren
Samenvatten
Doorvragen

is het belangrijk om door te vragen en samen te vatten.

Doorvragen 
Bij doorvragen stel je vragen bij wat de ander vertelt met 
als doel meer duidelijkheid te krijgen over wat hij bedoelt. 

Kunt u
dat nog iets meer 

uitleggen?

Hoe
bedoelt u 

dat?

Kunt u
een voorbeeld

noemen?

Voorbeelden van doorvragen zijn: 
“Je zegt dat je mij toen niet assertief genoeg vond; wat 
bedoel je daar precies mee?”
“Je zegt dat ik heel goed andere keuzes had kunnen 
maken; welke zouden dat volgens jou zijn geweest?”
“Je zegt dat ik toen op de juiste manier gehandeld heb; wat 
bedoel je daar precies mee?”

Samenvatten
Door tussentijds af en toe een samenvatting te geven van wat de ander gezegd 
heeft, kun je verifiëren of je de boodschap van die ander ook echt begrepen hebt. Bij 
samenvatten geef je de boodschap van de ander in je eigen woorden weer. “Dus als ik 
het goed begrijp vind jij dat ik ….”. 
Je biedt de ander de gelegenheid om de boodschap te verhelderen. 
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Als ik je vraag naar mij te luisteren en 
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,

dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je

dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

5  Hieronder staan voorbeelden van zinnen uit samenvattingen.  
Welke zijn correct en welke niet?
  correct niet correct
Als ik je goed begrijp vind jij dat ... O  O
Je hebt het mis, want ...  O O 
Waarom zou ik dat zo hebben gedaan ... O O
Bedoel je nu echt dat ik dat deed omdat ... O  O
Kun je dat nog eens uitleggen waarom je vindt ... O  O

6  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar Luistertest. Hoe goed kun 
jij luisteren? Maak de test en print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je 
studieloopbaanportfolio. 
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5 Vaardig Samenwerken 

Samenwerken is werken met anderen aan een  
gemeenschappelijk doel. 

Samenwerken is best lastig. Als leerling breng jij je 
eigen karakter mee en je eigen vaardigheden. De één 
is een doener, de ander kan goed knopen doorhakken, 
terwijl weer een ander juist een stille kracht is. 

1  Welke ervaring heb jij in samenwerken met anderen? Schrijf drie voorbeelden op van 
samenwerking buiten school waaraan jij deel hebt.

1  
2  
3  

2  Schrijf drie voorbeelden op van samenwerking in school en het doel van de samenwerking.
 
 Doel Samengewerkt met 

1                                                                             

2                                                                             

3                                                                            

3  Wat is jouw gevoel bij samenwerken met anderen?  
O ik vind samenwerken prettig Ga door naar vraag 4  
O ik vind samenwerken lastig Ga door naar vraag 5

4  Wat maakt dat jij samenwerken prettig vindt?

 
 

5  Wat maakt dat jij samenwerken lastig vindt?

 
 

Bij samenwerken werk je aan een opdracht. Die opdracht kan simpel een vak opdracht 
zijn, maar ook een projectopdracht. Je overlegt met elkaar, je verdeelt taken, je deelt 
informatie en je helpt elkaar. Samen hoop je zo het gewenste eindresultaat te bereiken.
Samenwerken verloopt niet altijd vlekkeloos. Je stelt jezelf bij samenwerken afhankelijk 
op van anderen. En - omgekeerd - word jij verantwoordelijk voor het resultaat van 
anderen. Er kan onenigheid ontstaan of prestaties blijven uit. De kans is dan aanwezig 
dat er ergernissen ontstaan. En dat je als groep uit elkaar valt. Goed samen werken 
vraagt om de juiste teamsamenstelling, de juiste houding en het vraagt samenwerkings-
vaardigheden. 

Teamsamenstelling 
Bepalen met wie jij samenwerkt wordt soms voorgeschreven. 
Dan heb je geen keuze. Wanneer je vrij bent om zelf te bepalen 
met wie je samenwerkt kies je vaak medeleerlingen die je kent 
en waarmee je het goed kunt vinden. Dat klinkt logisch. Toch 
levert je een samenwerking met ‘je vrienden’ niet altijd de 
beste garantie op resultaat.
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Samir heeft als leerstijl Dromer. De vriendengroep rond Samir is in de loop van de tijd 
ontstaan en bestaat toevallig (?) uit allemaal Dromers. Kenmerkend voor de groep is 
dat zij zelden tot iets komen. Het beste resultaat dat de groep ooit kan bereiken is een 
mooie droom.

Bij samenwerken met anderen is het belangrijk dat je voor samenwerking kwaliteiten 
verzamelt die je in één enkele persoon niet kunt vinden. Dat biedt de hoogste garantie 
op resultaat. Maar ook zorgvuldigheid bij het kiezen van teamgenoten.

6  Je krijgt opdracht een sportief evenement te organiseren met drie klasgenoten. Wie van 
je klasgenoten maak je deel uit van je team en waarom zij?

 
 
 

7  Je moet je met twee klasgenoten voorbereiden op een zware rekentoets. Wie van je 
klasgenoten vraag jij in je team en waarom zij?

 
 

Samenwerkingshouding
Om een goed resultaat uit samenwerking te krijgen is het van belang degenen met wie jij 
samenwerkt en de ideeën die zij hebben te respecteren. Al zijn het misschien ideeën die 
jou totaal niet aanspreken. Stel je open voor alle ideeën die worden ingebracht.

Je kunt als persoon heel overtuigend overkomen. Maar wat als je 
als persoon daar niet krachtig genoeg voor bent? Of als je ideeën 
weliswaar hele goede ideeën zijn, maar je kunt ze niet goed helder 
maken? Als teamgenoot moet je bereid zijn hier te helpen en die 
groepsleden te ondersteunen.

De belangrijkste houding die bij samenwerking wordt gevraagd is de bereidheid te 
delen. Als je over informatie beschikt die je alleen voor jezelf wilt houden, komt het nooit 
tot goede samenwerking. Het is belangrijk om informatie te delen met je team.

Samenwerkingsvaardigheid 
Samenwerken met anderen vraagt om vaardigheden. Belangrijke vaardigheden zijn actief 
luisteren, vragen stellen, overleggen en overtuigen. 

8  Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar de test Samenwerken. Hoe 
goed kun jij samenwerken? Maak de test en print de uitslag van de test uit. Voeg de print 
toe aan je studieloopbaanportfolio. 
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6 Vaardig Plannen

Beste meneer Delfgou,

Ik heb deze week mijn rooster ontvangen voor de volgende periode. Ik snap niet dat 
alle lessen die we krijgen pas in de middag beginnen. Ik vind dat dit rooster totaal niet 
handig is voor mij en mijn medeleerlingen. Zo komen er veel met de tijd in de knoop 
met werk, sport en het huiswerk. Ook denk ik dat de leerling door de onmogelijke 
tijden onderhand gedwongen wordt om lessen te gaan verzuimen, dit kan toch niet de 
bedoeling zijn van de school? 

Ik hoop dat u dit door het oog van de leerling kunt bekijken, en dat er een ‘normaal’ 
rooster voor in de plaats kan komen.

Met vriendelijke groet,

Simon Peters

Een plan is een voornemen. Planmatig werken is werken volgens planning. Een 
planning is een tijdschema met daarin (SMART) afspraken, in een zorgvuldig gekozen 
volgorde. Elk goed resultaat start met een goede planning. Je doel bereik je immers 
door taken in een juiste volgorde, ‘volgens plan’, uit te voeren. Een planning leidt tot 
een agenda vol met afspraken.
 
Bij planning gelden twee belangrijke uitgangspunten:
1  Planning moet effectief zijn   

Effectief is een ander woord voor doel-
treffend. Met je planning wil je doel treffen, 
resultaat behalen. 
Je wilt dus effectief zijn (tref zeker). 

2  Planning moet efficiënt zijn   
Efficiënt betekent doelmatig. Je bereikt iets met zo weinig 
mogelijk middelen en inspanning.  
Als je iets efficiënt doet, heb je er minder tijd voor nodig.

Planmatig werken is - vooral - slim werken. Slim werken 
levert je tijdwinst op. Typ je op Internet een zoekwoord in, 
dan krijg je vaak tienduizenden hits. Al die hits lezen is 
ondoenlijk en vraagt te veel tijd. Het gebruik van een 
slimme zoekmachine brengt je snel tot de hits die je echt 
zoekt. 

Planning is voor velen niet eenvoudig. Je wordt er dan binnen het MBO in begeleid. 

1  Bij wie kun jij terecht als je hulp wilt bij planning van 

- leerstof ter voorbereiding van een toets?   
- activiteiten in een projectgroep?   
- acties die je kiest bij leerdoelen die jij stelt?   
- je carrière?  

2   Op www.loopbaanenburgerschap.nl staat een link naar de test Plannen. Hoe goed ben 
jij in plannen? Maak de test en print de uitslag van de test uit. Voeg de print toe aan je 
studieloopbaanportfolio. 
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7 Vaardig Organiseren

Een planning maken is te doen. Maar vaak blijft het bij een 
planning. Het spreekt vanzelf dat een planning ook echt 
uitgevoerd moet gaan worden. Dat vraagt om organisatietalent. 
En organiseren kun je leren.

1  Ben jij ooit betrokken geweest bij het organiseren van een evenement?
O  ja, bij de organisatie van … 
O  nee, dat laat ik aan anderen over

2  Vind jij dat jij talent hebt om iets te organiseren? 
O ja, en ik heb dat meermaals bewezen 
O ik weet het niet, want ik heb het nooit gedaan
O nee, ik maak van alles en overal een puinhoop

3  Stel dat je een vrijgezellenfeestje mag organiseren voor je beste vriend(in) die gaat 
trouwen. De trouwdatum is bekend. 
 
In welke volgorde moet je dat aanpakken? Hieronder staan activiteiten die dat vraagt. 
Schrijf ze in de juiste open regels. 

1  Betalingen doen 

bron: www.vrijgezellenuitje.nl

2  Activiteit bedenken
3  Vervoer regelen
4  Uitnodiging regelen
5  Locatie bepalen en afspreken 
6  Fotoboek samenstellen
7  Deelnemers bijeenbrengen 
8  Ideeën uitwisselen 
9  Budget bepalen 
10  Onkosten verdelen
11 Datum prikken en vaststellen
12 Deelnemers kiezen
13 Draaiboek maken
14 Programmatijden bewaken

Ik zou eerst  
En dan  
Daarna zou ik  
Vervolgens zou ik  
Tenslotte zou ik  

Organisatiestappen
Organiseren verloopt altijd via een aantal stappen, in volgorde:
Doelbepaling  : wat ga je doen?
Taakverdeling : wat wordt ieders rol/opdracht?
Planning : wanneer gaat het gebeuren?
Uitvoering :
Coördinatie : doet iedereen en loopt alles zoals afgesproken?
Evaluatie : is het doel bereikt en hoe is het gebeurd?

E“Een beetje organiseren 
kan het leven een stuk 
makkelijker maken”
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4  Hieronder zie je nog eens de activiteiten van de vrijgezellenavond. Waar hoort elke 
activiteit toe? Zet een kruisje in de juiste kolom.
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Betalingen doen

Activiteit bedenken

Vervoer regelen

Uitnodiging regelen

Locatie bepalen en afspreken

Fotoboek samenstellen

Deelnemers bijeenbrengen

Ideeën uitwisselen

Budget bepalen

Datum prikken en vaststellen

Onkosten verdelen

Deelnemers kiezen

Draaiboek maken

Programmatijden bewaken

Timemanagement 
Een gezegde luidt: ‘tijd hèb je niet, tijd moet je 
máken!’
Of je ergens tijd voor hebt hangt af van het 
belang dat je eraan hecht. In andere woorden: 
hoe belangrijk is het voor jou? Door je die vraag 
te stellen (èn er antwoord op te geven) bepaal 
je wat voor jou belangrijk is. En wat minder 
belangrijk of helemaal niet. Dat heet prioriteiten 
stellen.

5   Hoe belangrijk is tijd voor jou? Ga naar www.loopbaanenburgerschap.nl en maak de 
opdracht Timemanagement.
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8 Alles op een rij

Je bent aan het einde van het vijfde hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend de 
volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld, die je onder de 
opdracht ziet staan. Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1   Als je het werk zó organiseert dat het resultaat bereikt wordt binnen de gestelde tijd 

noem je dat       .
2  Dit werken verloopt via      . 
3  De letters staan voor      ,       ,       en       . 
4  Het checken van een activiteit noem je      . 
5   Evalueren is terugkijken op      , reflecteren is terugkijken op      .  
6  Twee instrumenten voor reflectie zijn de ABCD en de       -methode.

7  Bij horen neem je op wat de ander tegen je zegt, bij       doe je er ook echt iets mee. 

8  LSD staat voor luisteren,       en doorvragen. 

9   Bij doorvragen stel je vragen bij wat de ander vertelt met als doel meer       te krijgen over 

wat hij bedoelt. 

10  Met samenvatten       je de boodschap van de ander. 

11  Samenwerken is werken met anderen aan een       doel. 

12  Planning moet       zijn en      .
13  Effectief is een ander woord voor       Efficiënt betekent      . 

1  Act                                 11  gevoelens
12  luisteren
13  PDCA-cyclus
14  Plan
15  planmatig werken
16  samenvatten
17  STARR
18  verifieer
19  evalueren

2  Check
3  Do 
4  doelmatig
5  doeltreffend
6  duidelijkheid
7  effectief
8  efficiënt
9  feiten
10  gemeenschappelijk

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat planmatig werken is;
- wat de letters PDC en A betekenen;
- wat de PDCA-cyclus is;
- wat evalueren is;
- hoe je een activiteit evalueert;
- wat reflecteren is;
- wat bedoeld wordt met ABCD- en STARR-methode;
- hoe je reflecteert op een gebeurtenis;

- wat actief luisteren is;
- hoe je actief luistert;
- wat samenwerken is;
- hoe je moet samenwerken;
- wat planning is;
- wie je bij planning kan helpen;
- wat organiseren is;
- hoe je moet organiseren.



73

STUDIEVAARDIGHEID  |  LOOPBAANLEREN  |  HOOFDSTUK 6

De reis verloopt voorspoedig, al is die wel lang. En het vraagt heel wat van je 

om het vol te houden, zo dicht opeen met zoveel mensen. De reisleider is goed 

voorbereid en vertelt je honderd uit over alles wat onderweg te zien is.

Gelukkig zijn er regelmatig tussenstops om even ruimte te krijgen. En tijdens 

de rit komt de reisleider regelmatig een praatje maken. Hij informeert hoe het 

met je is en of je het wel vol kunt houden.

Even voor je de bestemming bereikt is er een verrassing: de reisleider stelt 

een mooie excursie beschikbaar voor degene die de meeste antwoorden goed 

heeft op de vragen die hij stelt. Even checken of je geluisterd hebt…. het lijkt 

wel examen.

Dit hoofdstuk gaat over de examinering op het MBO. We besteden aandacht 

aan enkele veel voorkomende examenvormen. In het hoofdstuk staan we stil 

bij vragen als: 

- wat is het verschil tussen opleiding en examinering

- wat is het verschil tussen toetsen en prestaties

- welke vakken tellen mee voor je diploma

- wat is generiek en wat beroepsspecifiek

- welke examenvormen zijn er

- hoe bereid ik mij voor op een examen

6 Bestemming in zicht
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1 Opleiding en examinering

Op je vorige school heb je ervaren hoe het is om 
examen te doen. Je herinnert je vast nog de 
spannende tijd die daaraan vooraf ging en het 
moment waarop je hoorde dat je geslaagd was. 
De vlag ging in top en de boekentas werd eraan 
gehangen: je was geslaagd voor je eindexamen.

Op het MBO werkt examinering even anders. 
Examinering kan daar plaats vinden op veel 
momenten tijdens de opleiding. In veel gevallen 
al in je eerste leerjaar. En dus niet meer 
uitsluitend aan het einde. Telkens wanneer je 
een stukje opleiding hebt afgerond wordt dit 
geëxamineerd. Opleiding en examinering lopen 
op het MBO dus dwars door elkaar.

Er zijn scholen die werken met vaste toets- of examenweken. Maar er zijn er ook die de 
examens op andere manieren organiseren: op een vast moment in de week of verspreid 
over het jaar.

1  Hoe zijn de examenmomenten bij jouw opleiding georganiseerd? 
O toetsweken 
O vaste toetsuren in de week 
O verspreid over het jaar

2  Als het anders is, hoe zijn dan bij jullie de examenmomenten georganiseerd? 

 
 

Formatieve en summatieve toetsen
Toetsen kunnen worden ingezet op tussentijdse beoordeling. Ze tellen dan niét mee 
voor je diploma, maar zijn bedoeld om uit te vinden hoe je er voor staat. En om te 
ontdekken wat je nog bij moet leren om bij de eindbeoordeling tot een voldoende te 
komen. Deze toetsen noem je diagnostische of formatieve toetsen. 

Toetsen die worden ingezet op eindbeoordeling tellen wél mee voor je diploma. 
Die toetsen noem je kwalificerende of summatieve toetsen. Je vindt ze terug in 
het Examenplan van je opleiding. Een bekende examenvorm is de proeve van 
bekwaamheid.

Voorwaardelijke toetsen
Toetsen (formatief en/of summatief) kunnen als voorwaardelijkheid worden ingezet. 
Bijvoorbeeld voor overgang van een leerjaar naar het volgende. Onvoldoendes 
voor toetsen kunnen dus leiden tot zitten-blijven (veelal alleen in uitzonderlijke 
gevallen zoals langdurige ziekte) of tot een bindend (=gedwongen) studieadvies 
(bsa) om de opleiding te beëindigen met eventueel een verwijzing naar het 
Studieloopbaancentrum binnen het ROC. Daar wordt verder bekeken welke 
opleidingen en op welk niveau meer aansluiten bij je interesse en capaciteiten.

3  Schrijf een voorbeeld op van een formatieve en van een summatieve toets voor jouw 
opleiding.

Formatieve toets:  Summatieve toets:

Vak :                                                               Vak :  
Toets :                                                                Toets :  
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2 Examenplan

Binnen het MBO wordt niet alleen getoetst. Ook werkstukken, presentaties, 
projectverslagen en andere prestaties of taken worden beoordeeld. Zelfs de tijd die je 
stage loopt telt mee voor je eindbeoordeling. 

Alle prestaties of taken die meetellen voor je diploma vind je terug in het Examenplan 
van je opleiding. Het examenplan biedt je een overzicht van de prestaties en taken die je 
moet leveren voor afronding van je opleiding. 

Voor diplomering moet de student aan de volgende eisen voldoen: Voldaan?

1   Beroepsgerichte eisen (alle kerntaken zijn met een voldoende afgerond)

2  Generieke taal- en rekenvaardigheden

3  Loopbaan en burgerschap

4  Beroepspraktijkvorming (BPV)

5  Keuzedelen

Het Examenplan vind je terug in de OER, Studiewijzer of Studiegids van je opleiding.

1  Waar staan de letters OER voor? Waar kun je het Examenplan terugvinden? 

 

Beroepsgericht en Generiek 
De prestaties en taken in je Examenplan kunnen 
beroepsgericht zijn of generiek. Beroepsgericht is wat het 
zegt: gericht op uitoefening van je beroep. Generiek is een 
mooie naam voor Algemeen. Dat zijn algemene vakken die 
je ook los kunt zien van je beroep. 

Beroepsgericht/Beroeps specifiek
Beroepsgericht zijn alle prestaties die verband houden met 
de kerntaken van je opleiding. Je noemt die ook wel basis- 
en profieltaken.

2  Welke prestaties worden voorgeschreven voor beoordeling van de kerntaken van het 
basisdeel en het profieldeel? En voor hoeveel procent tellen zij elk mee?

Kerntaak Omschrijving Prestaties Weging

1   
 

 
  

2   
 

 
  

Profieldeel

1  
 

 
  

2  
 

 
  

3  
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3   Welke keuzedelen worden in jouw opleiding aangeboden? Hoe vindt examinering 
(beoordeling) plaats? 

 
 

Generiek 
72,5

40

3
9

3
7
56:8=7

7+2=9 3

2 / 24\ 12 2
  04
 4  0

30%

34

Generiek heeft alles te maken met algemene of avo-vakken. 
Tot die vakken behoren Nederlands, rekenen, loopbaanleren 
en Burgerschap. Volg je een opleiding op niveau 4, dan is er 
ook Generiek Engels. 
De eisen voor de generieke vakken kun je terugvinden op 
www.cohortenschema.faistos.nl en 
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.

4  Welke eisen gelden voor jouw diplomering voor de generieke vakken?

Nederlands :  
rekenen :  
Engels :  

Summatieve prestaties (beroepsgericht en generiek) mag je herkansen. Maar er worden 
vaak beperkingen gesteld aan het aantal dat je mag herkansen. En het is daarom 
belangrijk te weten hoé vaak je mag herkansen.

5  Hoe vaak mag je een summatieve prestatie herkansen? 

 

Loopbaanleren en Burgerschap
Voor de vakken loopbaanleren en Burgerschap geldt een inspanningsverplichting. Dat 
betekent dat je moet voldoen aan wat je opleiding je voor deze vakken vraagt te doen. 
Je krijgt er veelal geen cijfer beoordeling voor, maar een beoordeling ‘voldaan’.

6  Welke inspanning moet jij leveren om te voldoen aan de diploma-eisen Loopbaan en 
Burgerschap? 

 
 
 
Cijferregistratie 
De cijfers die je behaalt worden ergens geregistreerd. 
Als het goed is kun je die cijfers ook zelf inzien.
Zo kun jij je eigen vorderingen continu zelf op de voet 
volgen.

7  Waar worden je cijferresultaten vermeld? 

 
 
 

8  Hoe krijg je toegang tot je cijferresultaat? 
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3 Examenvormen en examenvoorbereiding

De prestaties of taken die meetellen voor diplomering kunnen verschillende vormen 
hebben. In je Examenplan kun je terug vinden welke vorm of vormen voor jouw 
opleiding wordt of worden ingezet. In de meeste gevallen is er een mix van verschillende 
examenvormen.

1  Hieronder staan examenvormen. Met welke vormen krijg jij in je opleiding te maken?
O portfolio-assessment (examenportfolio)
O proeve van bekwaamheid
O casusgerichte toets
O criteriumgericht interview
O panelgesprek
O theorietoets / schriftelijk tentamen / schriftelijk examen
O mondelinge toets
O praktijkexamen / vaardigheidsexamen
O presentatie-beoordeling
O werkstuk / verslag / rapportage / paper
O praktijkobservatie in leerbedrijf
O examenproject
O  digitaal examen

2 Als de examenvorm er niet bij staat, met welke krijg je dan te maken?

 

Portfolio-assessment 
Een assessment is een beoordeling van je geschiktheid 
voor het beroep. Als die beoordeling wordt gedaan met 
hulp van door jou aangedragen bewijzen in je portfolio, 
noem je dat een portfolio-assessment. 

Een portfolio-assessment begint - niet noodzakelijk, maar 
wel vaak - met een presentatie die je zelf geeft van je 
portfolio. Je laat aan de hand van verzamelde bewijzen 
zien wat je hebt gedaan en wat het resultaat daarbij was. 
Daarna moet je vragen beantwoorden die de examinatoren 
je stellen. 

Proeve van bekwaamheid 
De proeve van bekwaamheid (PvB) is een praktijkopdracht. 
Meestal voer je een proeve van bekwaamheid uit in je 
leerbedrijf, dus tijdens de beroepspraktijkvorming (stage). 
In andere gevallen in een nagebootste praktijkomgeving 
(simulatie) op school. Soms wordt een proeve van 
bekwaamheid opgesplitst in meerdere deelopdrachten. 
Deze opdrachten bestrijken een groot aantal 
werkprocessen van één of meer kerntaken.

Een proeve van bekwaamheid is vaak niet te onderscheiden 
van ‘gewoon werk’. Het verschil zit hem erin dat er op een 
afgesproken tijdstip een echte beoordeling plaatsvindt van 
de kwaliteit van je werk. Die beoordeling moet worden 
gedaan door onafhankelijke beoordelaars.
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Als de praktijkbeoordeling gedaan wordt door je praktijkopleider, dan noem je dat 
een praktijkobservatie. Een praktijkobservatie mag een proeve van bekwaamheid 
genoemd worden wanneer er een onafhankelijke beoordelaar ‘mee kijkt’. 

Na de uitvoering van de proeve volgt een evaluatiegesprek met je beoordelaars. 
Daarbij wordt ook de uitslag toegelicht en vastgesteld. 

Casusgerichte toets 
Een casusgerichte toets draait om een casus. Een casus is 
een voorval, een gebeurtenis uit de praktijk. Soms moet je 
een casus zelf aanleveren, in andere gevallen krijg je de 
casus aangereikt.

Je bereid je voor op de casus. Tijdens de toets worden je 
schriftelijk of mondeling vragen gesteld over wat jij hebt 
gedaan of zou doen in de beschreven situatie. En ook 
welke afwegingen je daarbij hebt gemaakt of zou maken. 
Tenslotte welke kennis je erbij hebt ingezet of zou inzetten.

Criteriumgericht interview 
Een criteriumgericht interview is een ondervraging om vast 
te stellen of je competent bent voor beoefening van je 
beroep.

In een criteriumgericht interview kun je vragen verwachten 
over je kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Het interview 
vindt plaats met behulp van de STARR-methode. Samen 
vormen zij de elementen van competent (bekwaam) zijn.
 
Een panelgesprek is een criteriumgericht interview waarbij 
de ondervraging door een panel gebeurt. In dat panel zitten 
een vakdocent, een beroepsbeoefenaar en een voorzitter. 

Examenvoorbereiding
Een goede voorbereiding vormt de beste garantie voor een goed resultaat. Maar hoe 
bereid jij je als beste voor?
1  Studeer actief: probeer hoofd- van bijzaken te onderscheiden en toets jezelf of je 

de stof werkelijk begrijpt. Dat kun je doen door jezelf te overhoren of dat anderen te 
laten doen.

2  Check je cijfers: het geeft je een beeld over hoe jij ervoor staat en geeft je de 
mogelijkheid te zien hoe belangrijk een examen voor jou is. En het helpt je 
zelfvertrouwen op te bouwen. Jij neemt regie over je eigen studieloopbaan.

3  Studeer strategisch: probeer je manier van leren af te stemmen op de eisen van het 
examen waarop jij je voorbereidt.

4  Leer niet alles: alles weten kan niet en is ook niet nodig. Beperk je tot de essentie. 
Vraag ouderejaars studenten wat belangrijk is.

5  Houd controle over jezelf: besef dat jij de regie hebt over de situatie. Studeer 
daarom gericht.

3  Wil je weten of je op een examen bent voorbereid?  
Kijk op www.loopbaanenburgerschap.nl voor een Checklist en een test Oefening in 
examenvoorbereiding.
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4 Alles op een rij

Je bent aan het einde van het zesde en laatste hoofdstuk gekomen. Maak samenvattend 
de volgende opdracht. In de opdracht moeten woorden worden ingevuld, die je onder de 
opdracht ziet staan. 
Ze staan daar alleen niet in de juiste volgorde.

1  Als toetsen worden ingezet op tussentijdse beoordeling noem je ze diagnostisch of       
2  Toetsen die worden ingezet op eindbeoordeling noem je kwalificerende of      . 
3  Alle prestaties of taken die meetellen voor je diploma vind je terug in het       van je 

opleiding. 

4  In de meeste gevallen is er een       van verschillende examenvormen. 

5 Bekende examenvormen zijn portfolio-assessment, de       en de casusgerichte toets. 

6 Alle prestaties die verband houden met de kerntaken van je opleiding zijn      . 
7 Je noemt die ook wel basis- en       taken. 

8 Generieke vakken zijn       of avo-vakken. 

9 Dat zijn Nederlands, rekenen, loopbaanleren en      . 
10 Voor de vakken loopbaanleren en Burgerschap geldt een      . 

1  algemene
2  beroepsgericht
3  Burgerschap
4  Examenplan
5  formatief
6  inspanningsverplichting
7  mix
8  proeve van bekwaamheid
9  profiel
10  summatief

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- wat het verschil is tussen opleiden en examineren;
-  hoe de examens binnen jouw opleiding zijn georganiseerd;
-  wat het verschil tussen formatieve en summatieve toetsing;
- wat bedoeld wordt met voorwaardelijkheid;
- waar het examenplan van jouw opleiding te vinden is;
- wat het verschil is tussen beroepsgericht en generiek;
- hoe de eindbeoordeling tot stand komt;
- welke eisen gelden voor diplomering in jouw opleiding;
- waar je cijfers geregistreerd worden;
- welke examenvormen binnen jouw opleiding gelden;
- wat verschillende examenvormen inhouden;
- hoe jij je als beste kunt voorbereiden op examens.
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Burgerschapsleren
Titel / Dimensie Wat doe je? Je leert:

Kiezen en delen
Politiek-juridisch 

-  Je verdiept je in de wereld om je heen en de manier 
waarop daar keuzes gemaakt worden

-  Je levert  jouw mogelijke bijdrage daarin

-  oriënteren op onderwerpen die om politieke besluitvorming 
vragen

-  verdiepen in democratische structuren
-  herkennen van democratische basiswaarden
-  vormen van de eigen mening 
-  actief worden binnen dit domein

Goed bezig
Economisch 

-  Je verdiept je in de wereld van werken
-  Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke leven en 

voor de wereld om je heen 

-  informatie verzamelen over producten en diensten 
-  verantwoord kiezen 
-  omgaan met inkomsten en uitgaven
-  duurzaamheid serieus nemen
-  passend werknemersgedrag tonen
-  een collegiale instelling aannemen
-  actief worden binnen dit domein

Samenleven
Sociaal-maatschappelijk

-  Je verdiept je in de wereld om je heen die samenleving heet
-  Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in wilt nemen 

-  oriënteren op bestaande sociale verbanden
-  verdiepen in bestaande culturen
-  verdiepen in bestaande religies
-  vormen van de eigen mening
-  actief worden binnen dit domein

Welzijn
Vitaal Burgerschap

-  Je verkent je eigen leefstijl
-  Je wordt je bewust van de mate waarin jouw leefstijl 

lichamelijk en geestelijk gezond is

-  bewust worden van de eigen leefstijl
-  verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s
-  inschatten van gezondheidsrisico’s
-  actief werken aan de eigen gezondheid

Levensbeschouwing
Titel Wat doe je? Je leert:

Levenswijs
Levensbeschouwing

-  Je verdiept je in vragen over de zin, de betekenis en het 
doel van het leven 

-  Je beschrijft het gedachtegoed van levensbeschouwingen 
en hun religieuze praktijken

-  Je benoemt moreel gevoelige situaties en dilemma’s die 
spelen rond leven en dood en in beroep en bedrijf 

-  Je weet bepaalde vormen van discriminatie te herkennen 
en je daartegen te verweren 

-  welke antwoorden levensbeschouwingen hebben gegeven 
op levensvragen

-  respect en begrip op te brengen voor andermans 
standpunten of (geloofs-)opvattingen  

-  een mening over een moreel of ethisch probleem te 
verwoorden met de juiste argumenten

-  vormen van discriminatie en ongelijke behandeling te 
beoordelen en te beargumenteren

Loopbaanleren
Titel Wat doe je? Je leert:

Studievaardigheid -  Je verkent je kwaliteiten en motieven
-  Je leert jezelf leerdoelen te stellen
-  Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast 

-  een planning maken van je studieloopbaan
-  een POP en PAP maken
-  leerdoelen SMART formuleren
-  een portfolio inrichten 
-  reflecteren op ervaringen 
-  je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid -  Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen
-  Je gaat op zoek naar de best passende plek
-  Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van 

vaardigheden
-  Je benut je netwerk

-  omgaan met dilemma's 
-  eigenschappen van werknemer 2.0
-  voorbereiden op toekomstig werk
-  loopbaanvaardigheden
-  werkwaarden inzetten
-  kiezen voor studievervolg of uitstroom 
-  netwerken

Voorbereiding hbo
Keuzedeel

-  Je maakt een passende studiekeuze voor het hbo
-  Je ontwikkelt hbo-competenties en past deze toe in diverse 

beroepssituaties
-  Je onderzoekt praktijkproblemen en presenteert het 

resultaat en je conclusies
-  Je werkt in projecten, voert taken uit en sluit af met een 

rapportage
-  Je reflecteert op gedrag en resultaten

-  het keuzeproces van het mbo-hbo traject te doorlopen
-  hbo-competenties op effectieve en efficiënte wijze je eigen 

te maken 
-  praktijkonderzoek te doen dat leidt tot verbetering van 

praktijksituaties
-  in projectgroepen samen te werken en je aan afspraken te 

houden
-  te reflecteren op je ervaringen om tot zelfkennis te komen



Naam: 

Klas: 

9 7 8 9 0 8 7 7 1 7 9 8 8
EISMA EDUMEDIA BV, LEEUWARDEN     WWW.EISMA.NL




