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Scoringsformulier bekwaamheden WB/coach 

 
1. (ped)agogisch bekwaam 

 
 De werkplekbegeleider/coach: 

 

Bekwaam Ontwikkelen Niet bekwaam én 
niet ontwikkelen 

1.1 creëert een veilige (werk)sfeer. 
 

   

1.2 stelt zich open voor en luistert actief naar anderen. 
 

   

1.3 kan (indien nodig) de relatie tussen student en hem/haar-
zelf aan de orde stellen (metacommunicatie) om zo de 
coachrelatie tussen beide te verbeteren. 
 

   

1.4 maakt gebruik van de input van studenten en stimuleert 
initiatieven van studenten. 
 

   

1.5 geeft ruimte, stelt vragen, neemt leiding en confronteert, 
en doet dit op een evenwichtige manier. 
 

   

1.6 gaat op een adequate manier om met stimulerende en 
remmende factoren. 
 

   

1.7 ondersteunt studenten in hun 
(beroeps)identiteitsontwikkeling. 
 

   

1.8 stimuleert waardenoriëntatie bij studenten en is zich 
bewust van zijn eigen waardenoriëntatie. 
 

   

 
 

2.  Opleidingsdidactisch bekwaam 
 
 De werkplekbegeleider/coach: 

 

Bekwaam Ontwikkelen Niet bekwaam én 
niet ontwikkelen 

2.1 kan methodisch werken. begeleidt studenten op 
een gestructureerde en samenhangende wijze 
naar een vooraf vastgesteld doel. kan zijn aanpak 
toelichten en verantwoorden. 
 

   

2.2 vertaalt nieuwe ontwikkelingen in het eigen 
deskundigheidsgebied en het onderwijs naar het 
opleiden van docenten. 
 

   

2.3 creëert voor studenten een krachtige en 
inspirerende leeromgeving. 
 

   

2.4 heeft inzicht in wat er nodig is om de student zijn 
doelen te laten bereiken, kan daar een 
ontwikkeltraject voor ontwerpen, er werkvormen bij 
bedenken en hier hulp/begeleiding bij bieden. 
 

   

2.5 doet recht aan verschillen tussen studenten. kan 
ieders grenzen, mogelijkheden en bijzonderheden 
herkennen en hier de activiteiten en zijn 
begeleiding op aanpassen. 
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2.6 maakt de gehanteerde didactische aanpak 
inzichtelijk, reflecteert met de studenten op de 
didactische keuzen en daagt hen uit tot het maken 
van eigen keuzen. 
 

   

2.7 maakt gebruik van de ervaringen van de 
studenten, verdiept deze ervaringen en stimuleert 
dat studenten deze ervaringen vertalen in 
praktische werktheorieën. 
 

   

2.8 begeleidt de student bij het vertalen van 
handelingsalternatieven naar concreet gedrag in 
de praktijk. 
 

   

2.9 stimuleert de student tot zelfsturing van diens 
leerproces en het nemen van 
(zelf)verantwoordelijkheid. 
 

   

2.10 begeleidt studenten bij het uitvoeren van 
(praktijk)onderzoek. 
 

   

2.11 stimuleert studenten tot reflectie op hun 
ervaringen, tot zelfverantwoordelijkheid voor hun 
leerproces en tot zelfbeoordeling van hun 
geschiktheid. 
 

   

 

3 . Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam 
 
 De werkplekbegeleider/coach: 

 

Bekwaam Ontwikkelen Niet bekwaam én 
niet ontwikkelen 

3.1 bewaakt de voortgang in het leerproces van de 
student en legt dit vast. 
 

   

3.2 kan een begeleidingstraject en een 
begeleidingsgesprek opdelen in fasen (begin, 
midden, eind) en hier de activiteiten en 
begeleiding op afstemmen. 
 

   

3.3 kan een student helpen diens leerproces te 
structuren (plannen in de tijd, keuze van 
activiteiten, timing, keuze van thema’s, expertise 
ophalen bij anderen, et cetera) zodat binnen een 
bepaalde termijn resultaat behaald wordt of een 
onderdeel afgerond kan worden. 
 

   

3.4 is resultaatgericht en stimuleert de student om 
(zoveel mogelijk zelfstandig) concrete resultaten 
te boeken. 
 

   

3.5 organiseert het eigen werk en de eigen tijd goed. 
 

   

3.6 creëert in randvoorwaardelijk opzicht een 
krachtige fysieke en virtuele leeromgeving. 
 

   

3.7 improviseert als dat nodig is. 
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4  Ontwikkelingsbekwaam 
 
 De werkplekbegeleider/coach: 

 

Bekwaam Ontwikkelen Niet bekwaam én 
niet ontwikkelen 

4.1 onderhoudt de kennis en vaardigheden op het 
eigen deskundigheidsgebied en bouwt deze uit. 
 

   

4.2 schat nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld ten 
aanzien van nieuwe technologieën) samen met 
anderen op hun waarde en vertaalt deze in het 
eigen handelen in de opleidingssituatie. 
 

   

4.3 reflecteert systematisch op de eigen didactiek en 
het eigen (onderwijs)gedrag. 
 

   

4.4 reflecteert systematisch op de eigen 
coachvaardigheden en het eigen coachgedrag. 
 

   

4.5 maakt het eigen leerproces zichtbaar naar 
studenten en collega’s. 
 

   

 

 
 

 


