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Competentiescan werkbegeleider  

Kerntaak: 
De leerling ondersteunen in zijn leerproces op de werkplek. 
 

beginner 

gevorderde 

expert 

Aansturen 

1.  Maakt duidelijke afspraken over de resultaten die de leerling binnen een bepaalde tijd moet 
behalen. 

О О О 

2.  Geeft  de leerling verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken die hij al beheerst en biedt 
hem mogelijkheden en bevoegdheden om die taken goed en volgens planning uit te voeren. 

О О О 

3.  Wijst taken toe aan de leerling waarbij hij rekening houdt en met wat de leerling al kan en wat 
deze wil leren.  

О О О 

4.  Corrigeert de leerling wanneer hij niet volgens de kwaliteitsnormen, afspraken of richtlijnen werkt. О О О 
Begeleiden 

5.  Geeft de leerling feedback over zijn functioneren zodat hij daarna het werk beter kan gaan 
uitvoeren.  

О О О 

6.  Geeft de leerling ruimte om zelf initiatieven te nemen t.a.v. de wijze waarop hij zijn werk wil 
indelen. 

О О О 

7.  Vraagt de leerling om zelf oplossingen en alternatieven te bedenken om zijn werkzaamheden 
beter te gaan uitvoeren. 

О О О 

8.  Geeft duidelijk de voor en nadelen aan van de voorgestelde oplossingen en alternatieven en 
moedigt de leerling aan een keuze te maken. 

О О О 

9.  Helpt de leerling om moeilijkheden in zijn leerproces te overwinnen door hem te motiveren om 
doelen te bereiken en leerpunten te zien als uitdagingen. 

О О О 

10.  Stimuleert de leerling om zich te ontwikkelen door hem te helpen zijn werkproces te structureren 
en zelfstandiger te worden in zijn werkuitvoering. 

О О О 

Samenwerken en overleggen 

11.  Overlegt geregeld over de begeleiding en het leerproces van de leerling met de andere 
medewerkers die bij het opleiden betrokken zijn. 

О О О 

12.  Moedigt de andere betrokkenen bij het opleiden aan om als een team de begeleiding te bieden 
door zaken te bespreken die het functioneren en de harmonie van het team verstoren.  

О О О 

13.  Uit openlijk waardering voor de bijdrage die de andere betrokkenen leveren aan de begeleiding 
van de leerling. 

О О О 

14.  Helpt  de leerling wanneer sprake is van problemen, onenigheid en conflicten t.a.v. de mate 
waarin de leerling kan leren op de werkplek.   

О О О 

Overtuigen en beïnvloeden 

15.  Zorgt dat gesprekken met de leerling over het op en bijstellen van zijn stageplan leiden tot het 
voorafgestelde doel van het gesprek. 

О О О 

16.  Zorgt dat het gesprek over het stageplan afgesloten wordt met duidelijke conclusies en 
afspraken. 

О О О 

17.  Benoemt problemen in het functioneren van de leerling en maakt zaken bespreekbaar met de 
leerling. 

О О О 

18.  Onderbouwt zijn mening  over het functioneren van de leerling met steekhoudende argumenten, 
concrete feiten en illustratieve voorbeelden. 

О О О 
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beginner 

gevorderde 

Expert 

Presenteren 

19.  Past  taal en benaderingswijze aan de leerling aan  zodat deze geboeid kan blijven en het 
verhaal kan volgen. 

О О О 

20.  Legt zaken duidelijk uit en licht ze toe zodat de leerling de boodschap begrijpt О О О 
21.  Checkt tijdens gesprekken geregeld of de leerling de boodschap begrepen heeft. О О О 
22.  Checkt tijdens gesprekken regelmatig of de leerling zich nog kan concentreren op de informatie. О О О 

Formuleren en rapporteren 

23.  Gebruikt juiste woorden en uitdrukkingen zodat misverstanden voorkomen worden. О О О 
24.  Zorgt dat rapportages en verslagen volledige informatie bevatten en zo geschreven zijn dat ook 

anderen het kunnen begrijpen. 
О О О 

25.  Zegt duidelijk wat hij vindt van het functioneren van de leerling tijdens het werken en bij 
evaluatie-, begeleidings- en beoordelingsgesprekken. 

О О О 

26.  Rapporteert aan zijn leidinggevende wanneer de kwaliteit van het werk en de productiviteit van 
de leerling en zichzelf  niet voldoen aan de gestelde eisen.  

О О О 

Analyseren 

27.  Toetst de gegevens over het leerproces die de leerling en andere betrokkenen bij het 
opleidingsproces aanleveren op juistheid en volledigheid. 

О О О 

28.  Vraagt de leerling en andere betrokkenen bij het opleidingsproces om een onderbouwing van 
hun mening. 

О О О 

29.  Verzamelt  juiste en voldoende gegevens over het functioneren van de leerling door uit de 
gegevens van andere betrokkenen de hoofd- en bijzaken te scheiden. 

О О О 

30.  Maakt uit de gegevens van de leerling en de andere betrokkenen bij het opleidingsproces 
logische gevolgtrekkingen voor het vervolg van het opleidingsproces van de leerling. 

О О О 

Plannen en organiseren 

31.  Formuleert samen met de leerling haalbare doelen en bepaalt prioriteiten in het bereiken van de 
doelen. 

О О О 

32.  Plant en regelt leeractiviteiten voor de leerling die goed op elkaar afgestemd zijn. О О О 
33.  Schat de benodigde tijd voor de activiteiten realistisch in en zorgt dat de benodigde middelen en 

mensen voor de leerling geregeld worden. 
О О О 

34.  Bewaakt de voortgang t.a.v. het leerproces van de leerling in beoordelings- en  
begeleidingsgesprekken die vooraf gepland zijn. 

О О О 

35.  Pakt de begeleiding op een ordelijke en systematische manier aan waardoor ook de andere 
betrokkenen bij het opleiden inzicht in het begeleidingsproces kunnen hebben. 

О О О 

Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 

36.  Neemt de tijd om de verwachtingen en wensen van de leerling vast te stellen t.a.v. leren in de 
praktijk waarbij hij rekening houdt met het gezichtspunt van andere culturen en achtergronden. 

О О О 

37.  Stelt vast of de wensen en verwachtingen op de werkplek haalbaar zijn en zo niet, zoekt samen 
met de leerling naar een invulling die wel haalbaar is. 

О О О 

38.  Checkt regelmatig of de leerling tevreden is, en zo niet, onderneemt acties om de onvrede die 
door werkomstandigheden veroorzaakt wordt te verminderen dan wel weg te halen. 

О О О 

39.  Verandert zijn  aanpak wanneer de situatie van de leerling daarom vraagt. О О О 
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