LB Zorg Competenties met gedragsindicatoren
Naam:
Ingevuld door:
Datum:

1 = Niet zichtbaar
3 = Voldoende zichtbaar
2 = Matig zichtbaar 4 = Goed zichtbaar

Competent in het begeleiden van volwassenen
onderhoudt een goede, professionele werkrelatie met iedere individuele
1.
medewerker
2. beschikt over coachende vaardigheden
3.

5.

is in staat een goede observatie uit te voeren
is in staat om medewerkers te begeleiden bij het planmatig werken
(groepsplannen, handelingsplannen, OPP)
geeft leiding aan de groepsplan/leerlingbesprekingen

6.

informeert medewerkers over aspecten m.b.t. zorg en begeleiding

7.

neemt initiatieven om het individueel en teamleren te ontwikkelen

8.

inspireert en motiveert anderen

9.

controleert of gemaakte afspraken worden nageleefd

4.

Competent in onderzoek / opbrengstgerichtheid
10. is in sterke mate kwaliteitsgericht
11. is in sterke mate opbrengstgericht
12. beschikt over een onderzoekende houding
13. is in staat tot het uitvoeren tot praktijkgericht onderzoek
14. is op de hoogte van de inspectie-eisen en -normen
15. heeft de inspectie-eisen en –normen omgezet in schooldoelen
16. stelt trendanalyses op
17. bespreekt de trendanalyses met directie en team
18. trekt conclusies naar aanleiding van trendanalyses en stelt acties vast
19. richt zich op afstemming van het onderwijs naar aanleiding van de opbrengsten
20. heeft kennis van observatievormen, didactisch onderzoek en kan deze uitvoeren
21. Werkt met het kwaliteitszorgsysteem en geeft input ter verbetering
Competent in het beheer van middelen en data
21. beschikt over kennis van het leerlingvolgsysteem
22. beheert op een adequate wijze het leerlingvolgsysteem
23. beheert op adequate wijze de leerlingdossiers
24. Beheert op adequate wijze de orthotheek
25. stelt op adequate wijze rapporten op t.b.v. derden (PCL, CVI)
Organisatorisch competent
26. zet een zorgstructuur op en/of verbetert het
27. coördineert de werkzaamheden rondom de zorg voor leerlingen
28. is in staat regie te houden in processen
29. werkt accuraat en nauwgezet (gestructureerd)
30. werkt effectief en efficiënt
31. brengt prioriteit aan

1

2

3

4

Innovatief competent
32. neemt initiatief om samen met het team te werken aan vernieuwing/verbetering
33. ontwikkelt en implementeert beleid
34. bewaakt de voortgang van ingezet beleid
35. heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen
36. heeft pedagogische en didactische kennis
37. heeft kennis van onderwijskundige ontwikkelingen
Competent in het samenwerken met externen
38. heeft kennis van externe instanties, hun mogelijkheden en beperkingen
39. onderhoudt contacten met externen instanties
40. onderhoudt contacten met Intern Begeleiders van andere scholen
41. zorgt voor afstemming van interne zorg en de externe mogelijkheden
42. interpreteert onderzoek van externen op relevantie
Communicatief competent
neemt op constructieve wijze deel aan in- en externe overlegvormen met
43.
verschillende geledingen in en om de school
44. verwoordt de eigen mening goed
45. luistert goed naar anderen
46. leeft zich in in anderen
47. voert een slecht nieuws gesprek op adequate wijze
48. betrekt en informeert alle belanghebbenden
49. maakt op professionele wijze gebruik van ICT
50. spreekt mensen aan op gemaakte afspraken en hun verantwoordelijkheden
51. gaat goed om met belangentegenstellingen
52. leidt vergaderingen en kan presentaties geven

