



Nauwkeurigheid

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Netjes werken Ik ben niet handig  
Kleine, fijne werkzaamheden 
zijn niet aan mij besteed

Niet alle fijne werkjes lukken mij 
goed.  
Soms gaan dingen stuk, omdat 
het niet goed lukt

Bijna alle fijne werkjes krijg ik 
voor elkaar  
Soms kan ik nog wat sneller of 
preciezer werken

Ik ben goed in fijne 
werkzaamheden.  
Ik ben handig  
Ik kan precies werken

☐ ☐ ☐ ☐

Zorgvuldigheid Ik werk slordig  
Regelmatig ben ik materiaal en 
gereedschap kwijt  
Ik houd mij niet aan de 
werkregels

Soms werk ik precies  
Vaak ben ik materiaal en 
gereedschap kwijt  
Soms houd ik mij aan 
werkregels

Meestal werk ik precies  
Meestal ga ik netjes om met  
materialen en gereedschappen  
Ik probeer mij aan de 
werkregels te houden

Ik werk precies  
Ik ga netjes om met materialen 
en gereedschappen  
Ik werk zoals is afgesproken

☐ ☐ ☐ ☐

Opruimen Ik kan niets vinden op mijn 
werkplek  
Mijn werkplek is onopgeruimd 
na het werk  
Ik werk rommelig en maak 
spullen/gereedschap kwijt

Soms pak ik  
spullen/gereedschap die ik niet 
nodig heb  
Vaak vergeet ik  
spullen/gereedschap op te 
ruimen  
Ik doe mijn best om netjes te 
werken

Meestal heb ik de juiste spullen/
gereedschap op mijn werkplek  
Wat ik gebruikt heb ruim ik 
netjes op  
Ik doe mijn best om netjes te 
werken en gereedschap goed te 
gebruiken

Mijn werkplek is netjes en 
overzichtelijk  
Ik ruim gebruikte spullen en 
materialen goed op  
Ik werk netjes en ga goed om 
met gereedschap

☐ ☐ ☐ ☐

Is het goed? Ik weet niet wanneer mijn werk 
goed of fout is  
Ik weet niet goed wat ik wel en 
niet kan

Ik controleer mijn werk soms  
Ik weet van sommige taken wat 
ik wel en niet kan

Ik controleer mijn werk 
regelmatig of vaak  
Fouten verbeter ik meestal  
Van meerdere taken weet ik wat 
ik wel en niet kan

Ik verbeter gemaakte fouten  
Ik weet wat ik goed kan en wat 
ik minder goed kan

☐ ☐ ☐ ☐



 

Zelfstandigheid

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Wat, wanneer en hoe? Ik denk niet na voordat ik aan 
een taak begin  
Ik ben niet op tijd klaar  
Ik kan geen stappenplan maken

Iemand moet mij helpen bij het 
stappenplan maken  
 Ik kan twee bekende taken 
uitvoeren

Ik kan de werkvolgorde bepalen  
Ik kan meerdere  bekende taken 
uitvoeren  
Ik kan onbekende taken 
uitvoeren  
Soms ben ik nog niet op tijd 
klaar

Ik overzien wat er moet 
gebeuren  
Ik maak stappenplannen  
Ik zie wat belangrijk is  
Mijn werk is op tijd klaar

☐ ☐ ☐ ☐

Concentratie Ik ben snel afgeleid  
Ik kan niet aan de taak blijven 
werken  
Ik stop met de taak als anderen 
aandacht vragen

Regelmatig ben ik afgeleid  
Ik let niet altijd goed op mijn 
taak  
Vaak moet iemand mij zeggen 
weer aan het werk te gaan

Ik kan mijn aandacht goed bij 
mijn taak houden  
Soms raak ik afgeleid door 
geluiden of mijn gedachten  
Ik ga weer aan het werk nadat 
ik afgeleid ben

Ik blijf aan mijn taak werken 
voor langere tijd. Ook als er 
herrie is  
Ik blijf aan mijn taak werken als 
er iets gebeurd waar ik niet op 
hoef te reageren

☐ ☐ ☐ ☐

Zelf kunnen Ik heb veel hulp nodig bij een 
taak  
Ik wacht af

Ik heb bij bijna elke taak nog 
hulp nodig  
Als ik niet verder kan, vraag ik 
hulp

Ik kan meerdere taken 
zelfstandig uitvoeren.  
Soms heb ik nog hulp nodig  
Ik los al vaak zelf problemen op

Ik los zelf problemen op  
ik kan zelfstandig werken zonder 
begeleiding  
Op de afgesproken tijd ben ik 
klaar met mijn taken

☐ ☐ ☐ ☐






Leervermogen

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Begrijpen Ik begrijp niet veel opdrachten  
Verbale uitleg snap ik niet altijd

Ik begrijp eenvoudige, bekende 
opdrachten  
Vaak moet ik nog navragen wat 
de opdracht is

Ik begrijp onbekende 
opdrachten en kan deze 
uitvoeren  
Soms heb ik nog extra uitleg 
nodig

Ik begrijp een gegeven opdracht  
Ik begrijp wat er gedaan  
moet worden

☐ ☐ ☐ ☐

Weten Ik heb veel tijd nodig om dingen 
te leren  
Ik kan heel weinig dingen 
onthouden

Regelmatig moet ik blijven 
herhalen om te leren en 
onthouden  
Bekende terugkomende dingen 
weet ik vaak nog

Dingen die ik geleerd heb moet 
ik soms herhalen  
Belangrijke onbekende dingen 
weet ik nog  
Ik kan een paar dingen tegelijk 
onthouden

Ik leer snel nieuwe dingen  
Dingen die ik eerder heb  
geleerd weet ik nog  
Ik kan meerdere dingen tegelijk 
onthouden

☐ ☐ ☐ ☐

Goed kijken Ik weet niet wanneer het werk 
goed of fout is  
Ik zeg niet tegen anderen wat 
anders/beter kan 

Soms zie ik wat goed en fout is 
gedaan  
Soms zeg ik tegen anderen wat 
anders/beter kan 

Meestal zie ik wat goed en fout 
is gedaan  
Soms vind ik het nog lastig om 
op een goede manier tegen 
anderen te zeggen wat anders/
beter kan 

Ik zie verschillen tussen werkjes 
en kan de beste kiezen 
Ik zeg op een goede manier 
waarom iets niet goed is 

☐ ☐ ☐ ☐






Productiviteit

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Passie & Enthousiasme Ik heb geen energie om de dag 
vol te houden  
Ik moet steeds aangespoord 
worden om aan het werk te 
gaan.

Ik heb soms energie om de dag 
vol te houden  
Ik stop met werken als niemand 
kijkt

Ik heb meestal energie om de 
dag vol te houden  
Ik wil werken, maar soms houd 
ik het niet vol.

Ik heb energie om de dag vol te 
houden  
Ik werk hard en zet mij in.

☐ ☐ ☐ ☐

Reageren Ik reageer niet  
Ik reageer niet op gevaar

Ik reageer langzaam Meestal reageer ik snel in 
gevaarlijke situaties

Ik reageer snel  
Ik reageer snel in gevaarlijke 
situaties

☐ ☐ ☐ ☐

Goed uitkijken Ik weet niet wat er om mij heen 
gebeurd  
Ik reageer niet op signaleren als 
dat wel nodig is

Ik zie soms wat er om mij heen 
gebeurd.  
Ik vind het lastig om goed op 
bepaalde signalen te reageren

Belangrijke dingen die om mij 
heen gebeuren merk ik op.  
Meestal reageer ik goed op 
signalen

Ik weet wat er om mij heen 
gebeurd  
Ik reageer op signalen als dat 
nodig is  
Ik weet wanneer ik op signalen 
wel of niet moet reageren

☐ ☐ ☐ ☐






Doorzettingvermogen

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Probleemoplossing Ik weet niet altijd wat een 
probleem is  
Als ik een probleem tegenkom 
bedenk ik zelf geen oplossing

Soms herken ik een probleem  
Ik vraag hulp bij een probleem

Ik herken meestal problemen  
Ik zoek oplossingen voor het 
probleem  
Soms heb ik nog hulp nodig bij 
een probleem

Ik bedenk zelf een oplossing en 
probeer deze uit  
ik heb geen hulp nodig bij het 
bedenken

☐ ☐ ☐ ☐

Voor je zien Ik zie niet wat er moet gebeuren  
Vaak begrijp ik niet waarom iets 
op die manier moet  
Ik weet niet wat anderen van 
mij denken/ vinden

Ik overzie het werk van een 
paar taken  
Vaak weet ik niet waarom  
iets op die manier moet  
Ik kan een zwak en een sterk 
punt van mijzelf noemen

Ik overzie het werk van 
meerdere taken  
Soms weet ik niet waarom iets 
op die manier moet  
Ik ken een paar zwakke en 
sterke punten van mezelf

Ik zie wat er gedaan moet 
worden  
Ik begrijp het hoe en waarom 
van het werk  
Ik heb een redelijk zelfbeeld

☐ ☐ ☐ ☐






Stressbestendigheid en flexibiliteit

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Volhouden Ik kan de dag niet volhouden  
Vaak moet ik rusten tijdens het 
werk

Ik kan een halve dag volhouden  
Soms moet ik even stoppen om 
te rusten

Ik kan een hele dag volhouden  
Ik werk regelmatig  
Heel soms moet ik even stoppen 
om te rusten

Ik kan een hele dag volhouden  
Ik werk regelmatig aan 
eenzelfde taak

☐ ☐ ☐ ☐

Verandering Ik voel mij onrustig als er een 
andere begeleider is  
Ik wil het liefst hetzelfde werk 
blijven doen  
Ik vind veranderende situaties 
erg lastig

Als er iets veranderd wil ik dat 
iemand mij helpt  
Het duurt een paar weken om 
aan een verandering te wennen

Ik kan omgaan met een 
verandering, maar dit duurt wel 
een paar uur  
Ik wil niet dat er heel vaak iets 
veranderd

Ik kan makkelijk tussen 
werkzaamheden wisselen als 
deze onverwacht veranderen  
Ik kan mij aanpassen als de 
situatie veranderd

☐ ☐ ☐ ☐






Afspraken nakomen

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Afspraken nakomen Ik kan geen klokken lezen  
Ik kom afspraken niet na

Ik vind klokken lezen moeilijk  
Iemand moet de tijd voor mij in 
de gaten houden

Ik kan klokken lezen, maar 
soms ben ik niet op tijd  
Ik probeer mij aan afspraken te 
houden  
Soms vergeet ik te laten weten 
dat ik niet kan komen

Ik ben op tijd aanwezig  
Ik houd mij aan afspraken  
Ik laat weten wanneer ik niet 
kan komen of ziek ben

☐ ☐ ☐ ☐

Zo hoort het… Ik voel me niet verantwoordelijk 
voor het werk dat ik doe  
Ik houd mij niet aan regels en 
afspraken

Af en toe houd ik mij aan 
afspraken  
Iemand  moet mij steeds 
herinneren aan de voorschriften 
en regels

Ik ken de regels en voorschriften 
en voer ze bijna altijd uit  
Ik kan best wat 
verantwoordelijkheid dragen

Ik voel mij verantwoordelijk 
voor het werk  
Ik houd mij aan afspraken en 
veiligheidsvoorschriften  
Ik neem mijn 
verantwoordelijkheid

☐ ☐ ☐ ☐

Doorzetten Ik word boos en onzeker als iets 
niet lukt  
Ik geef het op als iets niet lukt  
Ik ben bang om fouten te maken

Soms word ik boos en onzeker 
als iets niet lukt  
Ik heb vaak de neiging om te 
stoppen als iets niet lukt

Ik probeer het meestal opnieuw 
als iets niet lukt  
Meestal zet ik door, maar soms 
geef ik het op

Als iets niet lukt probeer ik het 
gewoon opnieuw  
Ik heb zelfvertrouwen

☐ ☐ ☐ ☐






Gevoel voor Arbeidsverhoudingen

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Leiding geven Ik wacht af tot anderen mij 
zeggen wat ik kan gaan doen  
Ik neem geen initiatief bij de 
taakverdeling/ of hoe de taak 
aan te pakken

Ik vraag wat ik kan doen  
Ik stel vragen over de taken

Ik weet meestal welke taken 
moeten gebeuren  
Ik weet hoe taken moeten 
gebeuren

Ik maak een taakverdeling  
Ik weet wie het beste welke 
taken kan gaan doen en laat dat 
die mensen doen  
Ik geef aan wanneer het anders 
moet

☐ ☐ ☐ ☐

Opkomen voor jezelf Ik durf mijn mening niet te 
vertellen  
Ik kan niet nee zeggen

Ik vind het vaak lastig mijn 
mening te vertellen  
Soms vind ik het lastig om nee 
te zeggen

Meestal vertel ik op een goede 
manier mijn mening  
Soms vind ik het nog lastig om 
te zeggen wat ik belangrijk vind/ 
nodig heb

Ik kan mijn mening goed 
vertellen  
Ik weet wat ik wel en niet wil en 
zeg dat ook

☐ ☐ ☐ ☐






Samenwerken & collegialiteit

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert
Samenwerken Ik werk samen als dat gevraagd 

wordt  
Ik vind het heel moeilijk om met 
anderen om te gaan

Ik werk samen als dat  
voordelen heeft voor mij  
Ik weet niet altijd hoe ik moet 
reageren op klasgenoten/
collega’s

Ik kan samenwerken  
Ik weet hoe ik mij moet 
gedragen naar klasgenoten/
collega’s

Ik werk graag samen  
Ik weet hoe ik mij moet 
gedragen in een groep

☐ ☐ ☐ ☐






Communiceren

onderwerp Starter Junior Gevorderd Expert

Contactvaardigheid Ik weet niet wat ik moet zeggen 
tegen mensen die ik niet ken

Ik zeg gebruikelijke dingen 
tegen mensen die ik niet ken 
zoals: hallo en dag

Ik kan op een goede manier 
vragen/zeggen wat ik nodig heb 
aan mensen die ik niet ken  
Wat ik doe en wat ik zeg 
kloppen niet altijd

Ik weet wat ik kan vragen aan 
mensen die ik niet ken  
Ik weet wat ik niet kan vragen 
aan mensen die ik niet ken  
Wat ik zeg daar gedraag ik mij 
naar

☐ ☐ ☐ ☐

Wat kan beter?… Ik word boos/verdrietig als 
iemand zegt dat ik het niet goed 
doe.  
Ik durf niet te zeggen dat ik iets 
fout heb gedaan

Ik weet vaak niet goed hoe ik 
mij moet gedragen als iemand 
zegt dat ik iets niet goed doe  
Fouten toegeven vind ik lastig

Meestal luister ik en blijf ik 
rustig als iemand zegt dat ik het 
niet goed doe  
Niet alle fouten durf ik toe te 
geven

Ik luister en blijf rustig als 
iemand zegt wat ik niet goed 
doe.  
Ik zeg eerlijk dat ik een fout heb 
gemaakt

☐ ☐ ☐ ☐

Spreken Ik spreek weinig woorden  
Ik maak korte zinnen die niet af 
zijn  
Wat ik denk en wat ik voel kan 
ik niet verwoorden

Ik ben moeilijk te verstaan  
Ik maak geen goede zinnen  
Ik kan niet altijd goed vertellen 
wat ik voel en denk

Ik ben redelijk goed te verstaan  
Ik kan korte goede zinnen 
maken  
Wat ik denk en wat ik voel kan 
ik best wel goed vertellen

Ik spreek de Nederlandse taal 
goed  
Wat ik denk en wat ik voel kan 
ik goed verwoorden  
Ik spreek vlot en duidelijk 
verstaanbaar

☐ ☐ ☐ ☐


