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1 Inleiding 

 
Bij HBO-ICT neem je in de basisfase aan drie projecten deel: het project Fasten Your 
Seatbelts, Project Agile Development en een richtingspecifiek project. In deze projecten pas 
je je theoretische kennis toe en kun je werken aan de zes hbo-competenties die een rode 
draad vormen door je studie.  Tijdens de projecten heb je regelmatig coaching om je goed te 
begeleiden in de samenwerking in de projecten en om je voor te bereiden op het afstuderen 
als competente ICT’ers op hbo-niveau. Daarom staan in de coaching in de projecten het 
samenwerken in teamverband en de ontwikkeling van de hbo-competenties centraal. Er 
staan steeds twee van de zes competenties centraal, wat niet in houdt dat je niet ook aan de 
andere competenties werkt. 
 
De verdeling van de zes competenties1 over de projecten in de basisfase is als volgt:  
Semester 1, Project Fasten Your Seatbelts (FYS), de focus ligt hier op: 

1. Samenwerken en 
2. Leervermogen 

Semester 2 Project Agile Development (PAD):  
1. Samenwerken en 
2. Leervermogen  
3. Professioneel vakmanschap (focus) 
4. Communicatief vermogen (focus) 

Semester 3 (richtingspecifiek project) : 
1. Samenwerken,  
2. Leervermogen, 
3. Professioneel vakmanschap en 
4. Communicatief vermogen 
5. Onderzoekend vermogen (focus) 
6. Beroepsethiek en Maatschappelijke oriëntatie (focus) 

 
 
Bij PROF, bij de vakken en bij de workshops in de projecten krijg je de kennis en 
vaardigheden mee die in de projecten geoefend worden. In de projecten werk je in 
teamverband aan je competentieontwikkeling. Met de LA bespreek je de individuele 
competentieontwikkeling door de studie heen. 
 
In de overige hoofdstukken van deze handleiding vind je per project algemene informatie 
over het project en de coaching binnen het project (inclusief globale planning per 
bijeenkomst). Voor FYS zie hoofdstuk 2, voor PAD hoofdstuk 3 en voor het richtingspecifieke 
project hoofdstuk 4. 

                                                
1 Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle competenties inclusief deelcompetenties. 
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2 Project Fasten Your Seatbelts (FYS) 

Project Fasten Your Seatbelts is het eerste project in de opleiding. In dit project werk je in 
teams aan een opdracht voor een opdrachtgever. De opdrachtgever is een kapstok voor het 
project en levert geen inhoudelijke bijdrage aan het project. In elke  leerroute wordt gewerkt 
aan een eigen opdracht. Kijk voor de exacte opdracht jouw leerroute in de projecthandleiding 
van de betreffende leerroute.  
Je werkt in dit project aan leerdoelen en beroepstaken. Daarnaast levert project FYS een 
bijdrage aan twee van de te ontwikkelen HBO-competenties. 

2.1 Doelen voor project FYS 
Voor alle leerroutes in project FYS geldt dat er gewerkt wordt aan leerdoelen, beroepstaken 
en competenties. Deze doelen gelden voor alle teams, onafhankelijk van de uit te voeren 
opdracht.  

2.1.1 Leerdoelen 
In project FYS wordt aan de volgende leerdoelen gewerkt:.  

• Een eenvoudige business case opstellen 
• De doelgroep voor een ICT systeem analyseren 
• De requirements voor een ICT systeem achterhalen en beschrijven 
• Een ICT systeem ontwerpen 
• De realisatie van een ICT systeem plannen 
• Een (deel van een) ICT systeem realiseren 
• De functionaliteit van een eenvoudig ICT systeem evalueren 

2.1.2 Beroepstaken 
Het project levert een bijdrage aan de volgende beroepstaken: 

• Adviseren over keuze en haalbaarheid ICT projecten 
• Adviseren door requirements vaststellen 
• ICT systemen ontwerpen 
• ICT systemen realiseren en testen 

2.1.3 Hbo-competenties 
Het project levert een bijdrage aan de volgende hbo-(deel)competenties: 

• Samenwerken 
o Samenwerken 

• Leervermogen 
o Reflecteren 

• Communicatief vermogen 
o Communiceren 

• Professioneel vakmanschap 
o Planmatig werken 

• Onderzoekend vermogen 
o Analyse en oordeelsvorming 
o Creativiteit 
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2.2 Doel van coaching in project FYS 
Binnen het project FYS komen, afgestemd op het PROF-programma in het eerste semester, 
de competenties samenwerken en leervermogen aan bod. In het project FYS wordt gewerkt 
aan de competentie samenwerken, omdat dit een belangrijke competentie is om 
herhaaldelijk te oefenen. De aard van de samenwerking binnen FYS is bovendien anders 
dan in het volgende project. Bij FYS wordt monodisciplinair samengewerkt, bij Project Agile 
Development (PAD) multidisciplinair. Tevens wordt gewerkt aan leervermogen, een 
essentiële competentie voor het ontwikkelen van alle competenties.  
 

2.3 De competentie-focus 
Voor de competentieontwikkeling in het eerste semester in project FYS ligt de focus dus op 
de twee competenties samenwerken en leervermogen 
  
Samenwerken 

• Taak- en teamgericht 
• Leiding geven 

 
Je bent in de samenwerking met klanten en collega’s zowel taak- als teamgericht om de 
resultaten zo efficiënt mogelijk te realiseren.  
Je kunt functioneel leiding geven aan een (project)team en teamleden stimuleren en 
motiveren. 
  
Leervermogen 

• Reflecteren 
• Zelfsturing 

 
Je bent in staat om op eigen handelen te reflecteren en daarin de sterke en minder sterke 
kanten van zichzelf te benoemen. Je staat open voor de visie en feedback van anderen en 
geeft, mede op basis hiervan, sturing aan de eigen ontwikkeling als ict-professional. 
 

2.4 Proces van samenwerken en hoe leer je daar binnen?  
De samenwerking met medestudenten bereidt je goed voor op je latere werk, waar je veel 
zult moeten samenwerken. Gebruik de projecten dus om veel te leren over samenwerken en 
veel van elkaar te leren. De coach begeleidt je in het leerproces door  
het stellen van vragen, het geven van feedback jou en aan het hele team, door het team te 
motiveren en door het scheppen van duidelijkheid in de afspraken die de studenten met 
elkaar maken. 
 
Leerdoelen m.b.t samenwerken en leervermogen 
Na afloop van dit project ben je in staat een actieve bijdrage te leveren aan het structureren 
van het werk. Daarnaast lever je in het team een bijdrage aan gemeenschappelijke 
resultaten, ondersteunt de andere teamleden daar waar nodig en bent gericht op positieve 
werkrelaties. Je kunt reflecteren op eigen handelen en kan sturing geven aan je eigen 
ontwikkeling als ict-professional. 
Naast het bovenstaande zal een student nog veel meer leren, maar wat dit precies is, valt 
van tevoren niet te voorspellen.  
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2.5 Het coachgesprek 
Een coachgesprek duurt ongeveer 20 minuten per week. Per klas zijn er twee lesuren in het 
rooster opgenomen. De coach nodigt jullie uit voor een tijdslot binnen die twee lesuren.  
Het coachgesprek is gevuld met een aantal vaste onderdelen/thema’s en een vrij in te vullen 
gedeelte. Je moet met je team ook zelf gespreksonderwerpen aan de orde te stellen, geef dit 
aan in de agenda. Jullie als team zorgen voor agendapunten, input voor het coachgesprek 
en zorgt voor de verslaglegging.  
In paragraaf 2.6 (Planning) vind je een totaaloverzicht van de thema’s voor het coachen.  
 

2.6 Planning: overzicht van het coachen  
In deze paragraaf staat de complete planning van het coachen. De volgende paragraaf gaat  
per bijeenkomst dieper in op de thema’s van het coachen. Hierin staan voorbeeldvragen die 
je kunt stellen als coach of een oefening die je met het team kunt doen. 
 
Bijeen-
komst-
en  

Onderwerp  Terugkoppeling / opdrachten/ resultaten 

 BLOK 1  

1.1 Introductie; kennismaking met de 
coach, en het team 
  
Thema:  
• Teamindeling (uitgevoerd tijdens 

de introductie) 
• Kennismaken met de coach 
• Coachlijn, rol van de coach 
• Coachverwachtingen uitspreken 
• Projecthandleiding  

• Kennismaking teams; voorstelrondje. 
• Maak een start met het samenwerkingscontract  
• Teamleider wordt gekozen. Wie notuleert 

wanneer? 
• Vergaderschema maken voor het notuleren van 

vergaderingen voor het hele project. Notulen 
wekelijks toegankelijk maken voor teamleden en 
coach. 

• Projecthandleiding lezen en bespreken. 
 

1.2 Thema: 
• Feedback op 

samenwerkingscontract en 
notulen 

  
 
 

Terugkoppeling: 
• Samenwerkingscontract 
• Projecthandleiding 
• Vergaderschema 
• Notulen van teamvergadering 
Opdracht: 
• Individuele SWOT (sterkte/zwakte-analyse) 

maken voor bijeenkomst 3 

1.3 Thema:  
• Uitleg competenties 

samenwerken en leervermogen 
(zie personal skills); in 
samenhang met het project, het 
team en individueel. 
 

Terugkoppeling: 
• Hoe verliep de samenwerking? 
• Heeft iedereen een bijdrage geleverd aan het 

samenwerkingscontract? 
• Vergaderschema, definitief 
• Heeft iedereen de SW van een SWOT gemaakt? 

Opnemen in samenwerkingscontract. 
• Check op de notulen, zijn deze beschikbaar? 

Wekelijkse vergadering: schema + notulen 
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moeten toegankelijk zijn.  
Opdracht:  
• TeamSWOT maken 

1.4 Thema:  
• Hoe zitten jullie in je teamrol? 

 

• Teambuildingsoefening 
• Heeft iedereen een SW van SWOT gemaakt? 

Zijn alle SWOTs opgenomen in het 
samenwerkingscontract? 

• Hoe ziet de SWOT van jullie team eruit? 

1.5 Thema:  
• GO / NOGO moment van de 

eerste fase (definitie-fase) van 
het project 

• Start van tweede fase 
• Competentie samenwerken 
• Competentie leervermogen 

Bespreken: 
• Bespreek het resultaat van de eerste fase en 

bespreek verbeterpunten voor de tweede fase. 
Opdracht voor volgende bijeenkomst:  
• Vul het competentiefeedbackformulier 

samenwerken in (denk ook terug aan 
teambuildingsoefening bijeenkomst 4) en neem 
deze op papier ingevuld mee.  

• Vul het competentiefeedbackformulier 
leervermogen in en neem deze ingevuld op 
papier mee. Zie voor de 
competentiefeedbackformulieren Bijlage 2. 

1.6 Thema: 
• Bespreken feedbackformulieren 

Samenwerken en Leervermogen 
• Voorbereiding op proces-check 

en procesbeoordeling 

Bespreken: 
• Feedbackronde 1: Je geeft aan elkaar tips en 

tops m.b.t. de competenties  samenwerken en 
leervermogen aan de hand van een instructie, 
rekening houdend met de feedbackregels 

Opdracht voor volgende bijeenkomst 
• 2 leerdoelen (her)formuleren op basis van de 

verkregen feedback. Maak ze SMART (zie 
personal skills). 

• Doorlezen procedure procesbeoordeling (zie 
bijlage 4) 

1.7  Thema: 
• Bespreken leerdoelen 
• Gesprek ter voorbereiding op 

proces-check en 
procesbeoordeling  

• Voorbereiding op de roostervrije 
week 

Bespreken: 
• Geformuleerde leerdoelen bespreken.  
• Agendapunt voor teamgesprek over 

procestoetsing en voorbereiden reflectie. 

 BLOK 2  

2.1 Thema:  
• Plannen: het oppakken van het 

project 
• GO/NOGO proces-check 
• GO/NOGO Fase 2 (ontwerp-

fase) 
 

Bespreken 
• Zijn jullie in staat om het project te plannen? Kan 

jij je eigen weg vinden in het project met zijn of 
haar eigen planning? Hoe is de proces-check 
beoordeeld? 
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2.2 Thema:  
• Zijn jullie aan het werk? 
• Voorbereiding op het concept-

reflectieverslag 
 

Bespreken 
• Over twee weken moet het concept 

reflectieverslag ingeleverd worden. Dit is een 
punt om te bespreken met je team. 

• Het reflectieverslag bevat een teamgedeelte en 
individuele teamdelen. 

2.3 Thema:  
• Reflecteren 
 

Bespreken 
• Wat is reflecteren en waar reflecteren we op? 

Betrek de leerdoelen uit bijeenkomst 7 van blok 
1 in dit coachgesprek. 

• En hoe gaat de samenwerking?  

2.4 Thema: 
• GO/NOGO Fase 3 (Bèta-fase) 

Inleveren in deze coachbijeenkomst:  
• Concept reflectieverslag voor het coach-advies-

gesprek 

2.5 Thema:  
• Coach-advies-gesprek 
• Individueel advies op de eigen 

ontwikkeling 
 

Uitvoering coach-advies-gesprek 
• Coach heeft dit concept reflectieverslag gelezen 

en voorzien van een advies. Dit is feedback op 
de groei van jou als individuele student. Na dit 
gesprek weet ieder teamlid waar hij of zij aan toe 
is met betrekking tot het proces in project FYS. 
De laatste paar weken van het project kan er 
specifiek aan bepaalde onderdelen gewerkt 
worden. 

Opdracht 
• Vul de competentiefeedbackformulieren 

samenwerken en leervermogen voor de 
volgende bijeenkomst in. Doe dit naar aanleiding 
van de ontvangen feedback van de coach. Het 
resultaat geeft een goed beeld van je huidige 
stand van zaken op het gebied van 
samenwerken en leren.  

2.6 Thema: 
• Input verzamelen voor het 

reflectieverslag 

In voorbereiding op dit coachgesprek 
Feedbackronde 2: Geef elkaar tips en tops m.b.t. de 
competenties  samenwerken en leervermogen aan 
de hand van een instructie. Hierbij staat centraal: 
hebben jullie de verbeterpunten uit de eerste 
feedbackronde opgepakt? 

2.7 Thema: 
• Opleveren: de 

productoplevering, fase 4 (final-
fase) 

• Laatste formele coachgesprek 

Bespreken 
• Het opleveren van het eindproduct van het team, 

zijn jullie er klaar voor? 
Inleveren definitieve versie van het 
reflectieverslag 
• Jullie team levert het definitieve reflectieverslag 

op. In het eerste deel van het verslag wordt 
aandacht besteed aan het hele team en geven 
de tealeden feedback op elkaar; in de individuele 
gedeeltes van het verslag reflecteert ieder 



 

 
 Coaching in de basisfase – studentenhandleiding, september 2017 

 
 

teamlid op zichzelf en formuleert twee 
leerdoelen.  

2.10 Thema: 
• Afsluiting van coaching in FYS, 

in lesweek 10.  
 

Terugkoppeling 
• Bekendmaking van de individuele procescijfers. 
• Feedback op het reflectieverslag (zoals 

genoteerd door beoordelende docent) 
• Bespreken van de leerdoelen 

o 1 leerdoel voor leervermogen  
o 1 leerdoel voor samenwerken 

 
 

2.7 Toetsing en herkansing 
In project FYS wordt het proces getoetst op basis van een reflectieverslag (zie bijlage 3 voor 
eisen, gedetailleerde informatie volgt later). In blok 1 is er een proces-check. Halverwege 
blok 2 wordt er een concept reflectieverslag opgeleverd waar de coach feedback op geeft. 
Deze feedback wordt door het team verwerkt in de definitieve versie van het reflectieverslag.  
Het reflectieverslag levert een procescijfer voor het project op.  
In deze paragraaf wordt de gang van zaken met betrekking tot de procesbeoordeling 
toegelicht.  
 

2.7.1 Advies-coachgesprek naar aanleiding van concept reflectieverslag:  
Het advies-coachgesprek is een gesprek met de eigen coach. Jullie leveren als team in week 
4 van blok 2 het concept reflectieverslag in (Zie ‘Reflectieverslag FYS’ in bijlage 3.). 
Daarvoor is er al een proces-check geweest met een GO/NOGO moment. De coach geeft 
dan de student het oordeel van de beoordelende docent over de proces-check. Tevens leest 
de coach het concept-reflectieverslag en in week 5 van blok 2 geeft de coach feedback op 
de beschrijving van het samenwerkingsproces (hoe jullie samenwerking verliep) en op de 
individuele gedeeltes van het verslag.  
Tijdens het advies-coachgesprek noteer je zelf de verkregen feedback en analyseert deze 
om te verwerken in de definitieve versie van het reflectieverslag. 
 
NB. Je bewaart zelf alle originele feedback-competentieformulieren. Het is niet de bedoeling 
dat ze, zonder context en als bladvulling, in het reflectieverslag worden opgenomen.  
 

2.7.2 Definitief reflectieverslag:  
Het definitieve reflectieverslag is een aangevulde en verbeterde versie van het concept 
reflectieverslag uit week 4 van blok 2. Het samenwerkingsproces is beschreven tot en met 
het eind van het project en de verkregen feedback van de laatste drie weken is erin verwerkt, 
evenals de verbeterpunten uit de proces-check. Ook in deze versie van het reflectieverslag 
worden de ingevulde formulieren niet contextloos opgenomen. De formulieren dienen als 
middel om te analyseren hoe je je gedurende het project professioneel heeft ontwikkeld. 
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Verwerk de ontvangen feedback (met of zonder formulier) tot input voor het reflectieverslag, 
kortom maak zelf de vertaalslag.  
 
Beoordeling: De coach beoordeelt de eigen teams niet! De coach checkt alleen of het 
reflectieverslag waarheidsgetrouw is en of de cijfers die ze elkaar geven redelijk/rechtvaardig 
zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.  Dit laat de coach weten door middel van een 
overdrachtsformulier aan de beoordelaar.   
 
Logistiek: Lever het reflectieverslag op bij de projectleider(s) van FYS.  Preciezere 
informatie volgt later via VLO. 

 

2.7.3 Afsluitend coachgesprek over leerdoelen: 
Dit is het laatste en afsluitende gesprek met de coach en vindt plaats in week 10 van blok 2. 
De eigen coach doet het volgende: 

• bespreekt de (individuele) procescijfers 
• communiceert de feedback op de procescijfers, zoals die is geformuleerd door de 

beoordelende collega-coach op het uiteindelijke ‘beoordelingsformulier proces FYS’. 
• Bespreekt met jou de leerdoelen voor het Project Agile Development (PAD). 

 

2.7.4  Herkansing proces 
In het geval het gehele team voor het proces een onvoldoende heeft gehaald, moet het 
gehele reflectieverslag herschreven of opnieuw geschreven worden. De feedback op de 
beoordeling van de beoordelende proces-docent zal hierin leidend zijn. Tijdens het 
afsluitende leerdoelen coachgesprek zal de eigen coach dan met jullie team bespreken wat 
er precies van het team wordt verwacht. Er worden concrete afspraken gemaakt: 

- Wat moet er aan het reflectieverslag gewijzigd of toegevoegd worden? 
- Wanneer en hoe moet het reflectieverslag ingeleverd worden in week 6 van blok 3? 
- Bij wie levert het team dit verslag op? 

 
In het geval jij als individueel teamlid een onvoldoende hebt gehaald, maakt de coach 
met jou hierover specifieke afspraken. De eigen coach draagt de feedback van de 
beoordelende docent over en bespreekt dit met jou (en eventuele andere individuele 
teamleden die ook een onvoldoende hebben): 

- Wat moet er aan het eigen deel van het reflectieverslag gewijzigd of toegevoegd 
worden? 

- Wanneer en hoe moet het reflectieverslag ingeleverd worden in week 6 van blok 3? 
- Bij wie moet het reflectieverslag worden ingeleverd? 
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3 Project Agile Development (PAD – multidisciplinair project) 

Project Agile Development (PAD) is het tweede project in de opleiding. In dit project werk je 
in multidisciplinaire teams aan een IT-product. Dit hoofdstuk gaat over de coaching binnen 
PAD, voor overige informatie over PAD zie de projecthandleiding van PAD. 

3.1 Doelen voor het project PAD 
Je werkt aan leerdoelen, beroepstaken en competenties. In de projecthandleiding kun je 
lezen welke dit zijn. Voor de coaching zijn vooral de hbo-competenties van belang. In dit 
project staan de volgende competenties centraal: 

- professioneel vakmanschap  
- communicatief vermogen centraal 

 
Deze competenties worden verder uitgewerkt in 3.3. 
 

3.2 Doelen van coaching in het project PAD 
In de basisfase is het doel van coachen in de projecten tweeledig. Enerzijds wordt er 
aandacht gegeven aan de begeleiding van teams en het samenwerkingsproces, anderzijds 
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de hbo-competenties. 
 
De coach in dit project is een Scrum coach. Wat is een Scrum coach? 
De Scrum Coach begeleidt het team bij de uitvoering van het project. Hierbij gaat het niet om 
vakinhoudelijke issues, maar om het proces. Het gebruik van de projectaanpak Scrum speelt 
hierbij een belangrijke rol, maar is zeker niet het enige. Ook taakverdeling, professionele 
ontwikkeling, verbeteren van de samenwerking, oplossen van problemen en omgaan met 
conflicten zijn voorbeelden van zaken waarmee de coach je kan helpen. 
 
De frequentie van coachen ligt lager dan bij het project FYS; het is niet meer wekelijks, maar 
gemiddeld eens in de twee weken. In de eerste twee sprints (-1 en 0) is de coach 
workshopdocent over samenwerken met alle teams tegelijkertijd. Eindproduct van de eerste 
workshop is een samenwerkingscontract. Je maakt met je team ook een teamblog, die je 
gedurende het hele project aanvult en bijwerkt.  
Na de eerste twee sprints met workshops is er per sprint minimaal twee keer een 
bijeenkomst per team met de coach:  

• 1x coaching in de eerste of tweede week van de sprint. Voorafgaand aan deze 
bijeenkomst leest de coach de bijgewerkte teamblog van de teams en kijkt ook naar 
de door het team ingebrachte agendapunten. De coachingsbijeenkomst start altijd 
met een korte samenvatting van de Scrum Master over de laatste standup die ze 
hebben gehouden. De coach geeft feedback op de teamblog. Terugkerende 
onderwerpen zijn de sprintplanning, user stories, wie doet wat en stand van zaken 
competenties.   

• 1x Retrospective met coach aan het eind van de sprint. Teams bereiden zelf de 
Retrospective volgens Scrum voor. Aan de orde komen vragen als: wat ging er goed, 
wat kan er beter en welke punten nemen we mee naar de volgende sprint. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan het samenwerkingsproces, 
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gekoppeld aan individuele leerdoelen en reflectie op competenties. Iedere 
Retrospective heeft een eigen focus. 

 
De coach probeert jullie professionele ontwikkeling van de studenten te bespreken aan de 
hand van de hbo-competenties. Wat er gebeurt in een team heeft vrijwel altijd te maken met 
het al dan niet vertonen van gedrag zoals dat omschreven staat bij de hbo-competenties.  
 
Ook buiten de geplande bijeenkomsten is de coach op aanvraag beschikbaar bij urgente 
problemen binnen het team.  
 
Waar mogelijk zijn de coach en Product Owner aanwezig bij de daily standup. 
 
 

3.3 De competentie-focus 
Tijdens project PAD ligt de focus op de competenties: professioneel vakmanschap en 
communicatief vermogen. PAD is een multidisciplinair project. Je hebt inmiddels het eerste 
half jaar van de opleiding achter de rug en moet in dit project samenwerken met studenten 
uit andere disciplines (leerroutes) vanuit je eigen vakmanschap; een goede gelegenheid om 
aan professioneel vakmanschap te werken.  
De competentie communicatief vermogen is de tweede competentie die tijdens dit project 
centraal staat. Hier wordt aan gewerkt tijdens het project en ook in blok 4 bij het vak 
communication skills. 
 
Hoewel de focus ligt op de competenties professioneel vakmanschap en communicatief 
vermogen, werk je ook door aan de competenties samenwerken en leervermogen. 
 
Hieronder staan de twee nieuwe competenties kort beschreven. Zie voor een overzicht van 
alle competenties bijlage 1. 
  
Professioneel vakmanschap 

• Planmatig werken 
• Toepassing van (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden 
• Kwaliteit leveren 
• Ondernemen 

 
Je ontwikkelt de kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de rol als professional in het 
ict-werkveld.  De kennis die je hebt opgedaan beoordeel je op relevantie. Op basis hiervan 
maak je keuzes voor het toepassen van deze kennis bij het uitvoeren en oplossen van 
praktijkvraagstukken. Je hanteert hierbij een methodische werkwijze. Je stelt criteria op 
waaraan het resultaat moet voldoen en werkt volgens professionele (internationale) ict-
standaarden. 
 
 
Communicatief vermogen 

• Communiceren 
• Rapporteren 
• Klantgerichtheid 



 

 
 Coaching in de basisfase – studentenhandleiding, september 2017 

 
 

 
Je bent sensitief, toegankelijk en overtuigend in de communicatie met uiteenlopende 
doelgroepen, waaronder klanten. Je neemt de vraag van de klant als uitgangspunt, maakt 
duidelijk afspraken en checkt steeds of er aan de verwachtingen is voldaan. 
 
Leerdoelen m.b.t. professioneel vakmanschap en communicatief vermogen 
Na afloop van dit project heb je geleerd planmatig te werken. Je kunt een gefundeerde keuze 
maken uit toe te passen (internationale) theorieën, methoden en modellen. Je stelt vooraf 
criteria op waar een resultaat aan moet voldoen, hakt tijdig knopen door, wacht niet af tot 
anderen voor je beslissen. Je kunt communiceren, rapporteren en heeft geleerd klantgericht 
te handelen. 
Voor overige leerdoelen tijdens het project, zie de projecthandleiding van PAD. 
 

3.4 Planning: overzicht van het coachen 
Onderstaand overzicht toont de planning van het coachen gedurende het project. Sprint -1 
en 0 zijn bedoeld om jullie voldoende bagage mee te geven om het project volgens de agile 
methode Scrum te starten.  Deze coachbijeenkomsten hebben een andere invulling dan de 
coachbijeenkomsten van sprint 1 tot en met 4. In sprint -1 en 0 ziet de coach alle teams 
tegelijkertijd tijdens samenwerkingsworkshops. In sprint 1 tot en met 4 spreekt de coach met 
elk team apart, circa 30 minuten per team per bijeenkomst. 
 
Teamblog: Jullie team maakt een teamblog, waarvoor je de coach uitnodigt. De teamblog is 
een essentieel onderdeel van het proces in project PAD, zowel voor de uitvoering als voor de 
projectbeoordelingen. In de blog doe je elke week verslag van jullie werkzaamheden en 
brengen agendapunten in voor de volgende coachbijeenkomst. Een vast onderdeel van de 
teamblog is de verslaglegging van de Retrospectives. Ook de professionele ontwikkeling van 
het team en de individuele teamleden wordt op de teamblog beschreven.  
 
In aansluiting op de handleiding van PAD hebben we bij dit project gekozen voor een 
planning per sprint. 
Bijeen
-
komst 

Onderwerp opdracht / resultaat 

 Sprint -1  

-1 Samenwerken en leren (workshopdag) 
• Voornemens die je hebt naar aanleiding van FYS 

voor PAD 

• Kennismaken 

• Verwachtingen uitspreken  

• Inhoud studiehandleiding, quiz. Slecht scorende 
onderdelen worden besproken. 

• Leerdoelen FYS  

Let op: voorafgaand heb je al 
als huiswerk gekregen 
leerdoelen FYS mee te nemen 
en projecthandleiding te lezen. 
  
Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst. 
Bereid Retrospective voor.  
Maak een teamblog met:  
• Resultaat van 

voorbereiding  
Retrospective, 
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• Teambuildingsoefening 

• Introduceren van de twee nieuwe competenties 

• Teamblog introduceren + verslaglegging 
Retrospectives 

Eisen die samenwerkingscontract, zie handleiding PAD 

• samenwerkingscontract.  
Bereid een pitch van 3-5 
minuten voor over 
samenwerkingscontract en 
teamblog.  

-1 Samenwerkingscontract en review + Retrospective 
(workshopdag). Sessie coach met alle eigen teams 
tegelijkertijd. 

Ieder team pitcht 3-5min. het 
samenwerkingscontract en laat 
het teamblog zien. 
Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst: Pas eventueel het 
verslag over Retrospective aan 
naar aanleiding van 
Retrospective met coach. 

 Sprint 0  

0.1 Sprint planning meeting (workshopdag) 
Tijdens sprint concreet maken waar je deze periode aan 
gaat werken n.a.v. leerdoelen uit FYS. 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst: Bereid 
Retrospective voor. 

0.2 Sprint review en Retrospective (workshopdag) 
Sessie coach met alle teams van deze coach 
tegelijkertijd. 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst: Maak een agenda 
voor volgende bijeenkomst en 
zet deze op teamblog. 

 Sprint 1  

1.1 Coaching sprint 1 (vanaf dit moment wordt elk team 
apart gecoacht) 
- Bespreken teamblog (inclusief agendapunten van het 
team)  
- Nabespreken sprintplanning, projectopdracht en user 
stories 
- Voorbereiding Retrospective sprint 1 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst: 
Bereid jullie Retrospective sprint 
1 voor. Voeg voorbereiding ook 
toe aan teamblog. N.B. dit wordt 
bij volgende bijeenkomsten niet 
meer genoemd, maar moet wel 
altijd worden gedaan. Het 
teamblog moet elke week 
worden geactualiseerd. 

1.2 Retrospective over sprint 1 met focus op samenwerken 
- Wat ging er goed? 
- Wat kan er beter? 
- Welke punten nemen we mee naar sprint 2? 

Tijd voor andere coachvragen 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst:  Verslag over 
Retrospective sprint 1 op 
teamblog met gezamenlijke 
reflectie op teamproces 
(inclusief multidisciplinaire 
aspect) en individuele reflectie 
op competenties professioneel 
vakmanschap en communicatief 
vermogen.   
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 Sprint 2  

2.1 Coaching sprint 2 
- De bijeenkomst begint met korte samenvatting 

Scrum Master over laatste standup. 
- Bespreken teamblog (inclusief agendapunten van het 
team)  
- Nabespreken sprintplanning en user stories 
- Benoemen: als team invullen feedbackformulieren 
professioneel vakmanschap en communicatief vermogen 
voor elk teamlid. Aankondiging bewijs (foto/filmpje) 
verzamelen competenties. 
 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst:  
Voorbereiden Retrospective 
sprint 2, gezamenlijk de 
feedbackformulieren 
professioneel vakmanschap en 
communicatief vermogen 
invullen en individueel 
formuleren leerdoelen voor 
deze competenties. Dit is zeer 
belangrijke input voor de 
komende Retrospective. 

2.2 Retrospective sprint 2 met focus op professioneel 
vakmanschap en communicatief vermogen (tips en tops). 

- Wat ging er goed? 
- Wat kan er beter? 
- Welke punten nemen we mee naar sprint 3? 
- Wat zijn naar aanleiding van tips en tops 

concrete individuele verbeterpunten (op teamblog 
zetten). 

Tijd voor andere coachvragen 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst:  
Op de teamblog het resultaat 
van de complete Retrospective 
verwerken, inclusief 
gezamenlijke reflectie op 
teamproces en ieder teamlid 
reflecteert op eigen individuele 
leerdoelen naar aanleiding van 
ontvangen tips en tops.  
Ook vraag je feedback aan 
teamleden over hun individuele 
leerdoelen meegenomen uit 
FYS en reflecteert daarop in de 
teamblog. 

 Sprint 3  

3.1 Coaching sprint 3 
- De bijeenkomst begint met korte samenvatting Scrum 
Master over laatste standup. 
- Bespreken teamblog (inclusief agendapunten van het 
team)  
- Nabespreken sprintplanning en user stories  
- Bespreken reflectie op individuele leerdoelen 
professioneel vakmanschap en communicatief vermogen 
+ leerdoelen meegenomen uit FYS 
- Voorbereiden bèta-oplevering, aankondiging maak 
filmpje of foto’s van deze oplevering. 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst:  
Voorbereiding Retrospective 
sprint 3.  
Tip: kijk alvast bij het huiswerk 
van bijeenkomst 3.2, filmpje of 
foto’s zouden bij de bèta-
oplevering gemaakt kunnen 
worden. 

3.2 Retrospective sprint 3 met focus op bèta-oplevering 
- Wat ging er goed? 
- Wat kan er beter? 
- Welke punten nemen we mee naar  sprint 4? 
- Wat betekent de bèta-oplevering voor de alfa-

oplevering (herkansing?) en het proces van 
samenwerken? 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst:  
Laat zien hoe je je ontwikkeld 
hebt op het gebied van 
professioneel vakmanschap en 
communicatief vermogen. Dit 
kan o.a. via filmpje of foto’s met 
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Tijd voor andere coachvragen toelichting. 
Lees de info over de combitoets 
die je van de projectleider hebt 
gekregen. 

 Sprint 4  

4.1 Coaching sprint 4 
- De bijeenkomst begint met korte samenvatting Scrum 
Master over laatste standup. 
- Bespreken teamblog (inclusief agendapunten van het 
team)  
- Feedback op bewijs(foto’s/filmpje) competenties PAD 
- Nabespreken sprintplanning en user stories  
- Voorbereiden alfa-oplevering (is indien nodig, de 
herkansing!) 
- Toelichting op de combitoets 

Huiswerk voor volgende 
bijeenkomst: 
Teamblog in concept afronden 
inclusief reflectieverslagen, 
zowel team als individueel. 
Individuele leerdoelen 
formuleren voor project 
semester 3. 

4.2 Retrospective sprint 4 met focus op alfa-oplevering 
- Wat ging er goed? 
- Wat kan er beter? 
- Wat heb je als team geleerd voor een volgend 

project? 
- Welke individuele leerdoelen neem je mee uit 

PAD naar project semester 3? 
- Zijn er nog vragen over de combitoets? 

Huiswerk: Teamblog afronden 
(eindversie) inclusief verslag 
Retrospective sprint 4 met 
eventuele aanpassing 
leerdoelen. In totaal kom je zo 
tot minstens 4 leerdoelen voor 
semester 3. 

 Afrondende fase  

Week 
9 (en 
11) 

PAD combitoets in week 9 en 2 weken later herkansing 
combitoets 

 

 
 

3.5 Procestoetsing en herkansing van het proces 
Hieronder staan de criteria voor de beoordeling voor de procestoets. De procestoets zelf 
wordt te zijner tijd door de projectleider beschikbaar gesteld. 
 
Procestoets 
Elk teamlid wordt beoordeeld op de volgende criteria: 
1. De mate waarin ieder teamlid een bijdrage heeft geleverd aan de verschillende 

producten binnen het project.  
Denk hierbij aan alle producten die het team heeft opgeleverd.  

2. De mate waarin elk teamlid actief heeft bijgedragen aan het samenwerkingsproces.  
3. De mate waarin elk teamlid heeft laten zien te beschikken over zelfsturing.  

Denk hierbij aan zelfstandig werken, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen handelen en eigen gedrag, overzicht krijgen/behouden over de planning, voortgang 
bewaken van eigen en andermans taken, uit zichzelf hulp en feedback vragen of bieden 
aan andere teamleden.  
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4. De mate waarin elk teamlid zich heeft ontwikkeld.  
Weet elk teamlid hoe hij/zij wilde werken aan de verschillende hbo-competenties in het 
project en wat hij/zij wilde leren binnen het project? Heeft het teamlid daadwerkelijk die 
nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan en bestaande kennis vergroot? Waren de 
leerdoelen van de individuele studenten bekend bij de anderen en werd daar rekening 
mee gehouden binnen het team? Hoe kritisch staat het teamlid tegenover zichzelf en is 
hij/zij zich bewust van eigen sterktes en zwaktes? 

 
Over de herkansing van het proces maak je afspraken met de beoordelend docent van de 
procestoets. 
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4 Richtingspecifiek project (semester 3) 

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan het coachen in semester 3. In dit semester 
vindt het derde en laatste project van de basisfase van de opleiding HBO-ICT plaats. Het is 
een monodisciplinair project; dit betekent dat er samengewerkt wordt binnen de eigen 
leerroute. In dit semester geeft iedere leerroute, anders dan bij FYS, een eigen specifieke 
invulling aan hun project. Voor de coachlijn betekent dit dat we een wat meer algemene 
invulling geven aan de coaching in deze verschillende projecten. 
 

4.1 Doelen van coaching in de richtingspecifieke projecten 
Je bent inmiddels wat verder in de opleiding en kunt steeds meer ook verantwoordelijkheid 
nemen voor het eigen leerproces. De frequentie van de coaching verschilt, maar er wordt in 
ieder richtingspecifiek project minstens 6x gecoacht. De eerste coachbijeenkomst valt in 
ieder geval in week 2, nadat jullie als projectteam in week 1 deze bijeenkomst hebben 
voorbereid.  
 
Tijdens het richtingspecifieke project wordt er gewerkt aan alle competenties, maar de focus 
ligt op de competenties onderzoekend vermogen en beroepsethiek en maatschappelijke 
oriëntatie. Het werken aan onderzoekend vermogen in dit project loopt deels parallel aan Job 
Orientation en volgt op Research Skills. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie is 
vaak de lastigste competentie. Je hebt echter inmiddels een jaar les gehad, met bedrijven te 
maken gehad en kunt inmiddels mogelijk de maatschappelijke en ethische issues in het 
werkveld te herkennen.  
 
 
Onderzoekend vermogen 

• Analyse en oordeelsvorming 
• Onderzoeken 
• Creativiteit 

Je bent onderzoekend en brengt verschillende aspecten van een vraagstuk of probleem 
vanuit verschillende perspectieven in kaart. Je verzamelt relevante informatie uit erkende 
bronnen. Je analyseert deze informatie en brengt deze op systematische wijze met elkaar in 
verband. Op basis hiervan vorm je een oordeel en kom je tot een oplossing. Je kan 
verschillende invalshoeken gebruiken om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. 
  
 
Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid en beroepsethiek 
 
Je weet wat er in de samenleving speelt en houdt daar rekening bij het uitvoeren van het 
werk. Je bent je bewust van de betekenis van aangeleerde kennis en vaardigheden in de 
maatschappelijke context. Je beschikt over het vermogen om kennis kritisch te toetsen en te 
handelen volgens de geldende (beroeps)normen (zie bijlage 6 voor meer informatie over 
deze competentie).  
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Leerdoelen m.b.t. onderzoekend vermogen en beroepsethiek en maatschappelijke 
oriëntatie 
Na afloop van dit project kun je gegevens analyseren en een beargumenteerd oordeel 
vormen. Je kunt op systematische wijze informatie verzamelen en bronnen gebruiken. Je 
kunt je kennis en vaardigheden inzetten voor het genereren van ideeën en nieuwe 
oplossingen. 
Voor de leerdoelen met betrekking tot beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie en de 
overige leerdoelen tijdens het project, zie de projecthandleiding van het project. 
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4.2 Planning coaching richtingspecifiek project (semester 3) 

Bijeen-
komst-
en  

Onderwerp  Terugkoppeling / opdrachten/ resultaten 

 BLOK 5  

5.0 
Week 1 

Projectteambijeenkomst zonder 
coach 
 
Thema:  
• Voorbereiden eerste 

coachgesprek 
• Kennismaken 
• Leerdoelen bespreken 
 

Opdracht ter voorbereiding van de eerste 
coachbijeenkomst 
• Kennismaken met elkaar 
• Bespreek je persoonlijke leerdoelen voor dit 

project (meegenomen uit PAD) met elkaar. 
Breng in kaart welke consequenties dit heeft 
voor jezelf in het team 

• Maak op basis hiervan een team-SWOT 
• Stel een samenwerkingscontract op met daarin 

verwerkt alle bovenstaande onderdelen 
• Neem dit complete samenwerkingscontract mee 

naar de volgende bijeenkomst. Uiteraard zorgt 
jullie team ervoor dat de coach dit ruim voor de 
eerste coachbijeenkomst heeft ontvangen. 

5.1 
week 2 

Kennismaking met de coach 
  
Thema:  
• Kennismaken 
• Coachlijn, rol van de coach 
• Uitleg competenties 
• Verwachtingen uitspreken 
 

Bespreken 
• Kennismaking teams met coach. 
• Bespreken wederzijdse verwachtingen team-

coach, maar ook teamleden onderling. 
• Bespreken competenties vorige projecten en 

introductie welke twee competenties nu centraal 
staan en dat verwacht wordt dat jullie ook op de 
hoogte zijn van de inhoud en gedragingen van 
de overige vier en daar zelf kennis over opdoen 
of op hebben gedaan. 

• Bespreken van het complete 
samenwerkingscontract  

 

5.2 
week 5 

Thema: 
• GO/NO GO sprint 1  
• Stavaza proces 
• competenties 
  
 
 

Bespreken 
• Bespreek het samenwerkingsproces met het 

team. 
Opdracht voor volgende bijeenkomst:  
• Vul de competentiefeedbackformulieren voor 

onderzoekend vermogen en beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie in. Vul naar keuze 
ook nog een feedbackformulier in over een (of 
meer) van de vier andere competenties.   

5.3 
week 9 

Thema:  
• Stavaza proces 
• Bespreken 

Bespreken 
• Feedbackronde 1: Geef elkaar tips en tops 

m.b.t. de competenties  onderzoekend 
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feedbackformulieren 
 

vermogen rekening houdend met de 
feedbackregels. Bij voldoende tijd licht je de zelf 
ingevulde scores voor beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie  toe an de hand van 
een concreet voorbeeld en ook eerdere 
competenties bespreken. 

• Samenwerking evalueren van blok 5 
 
Opdracht voor volgende bijeenkomst 
• Twee leerdoelen formuleren op basis van de 

verkregen feedback. Maak ze SMART (denk 
terug aan wat je bij personal skills geleerd hebt). 
 

 BLOK 6  

6.1 
week 2 

Thema:  
• Bespreken leerdoelen 
• Stavaza proces 
• Stavaza portfolio 
 

Bespreken 
• Bespreek het proces van je projectteam 
• Geformuleerde leerdoelen bespreken 
• Hoe loopt het met de planning? Hoe zijn de 

Retrospectives gegaan?  
• Portfolio: welke producten heb je tot nu toe in je 

portfolio? 
Opdracht voor volgende bijeenkomst 
• Vul de feedbackformulieren in die je in het vorige 

blok ook ingevuld hebt en kijk naar je groei. 

6.2 
week 5 

Thema:  
• Stavaza proces 
• Stavaza en voorbereiden 

einde van het project en 
afronding van de basisfase 

Bespreken 
• Bespreek het proces van het projectteam 
• Voorbereiding op LA gesprek over portfolio 
 
Opdracht voor volgende bijeenkomst 
• Huiswerk voor afsluitend coachgesprek: 

formulier input afsluitend gesprek (zie bijlage 5) 

6.3 
week 10 

Thema:  
• Afsluitend coachgesprek 

Bespreken 
• Korte terugblik op het proces 
• Vooruitblik op leerdoelen voor de volgende fase 

(stage of themasemester) 

 
 

4.3 Toetsing en herkansing 

4.3.1 Procestoetsing 
In 2x 50 minuten zal de procestoetsing plaatsvinden na individuele en gezamenlijke 
voorbereiding. Je moet je namelijk uitgebreid vooraf op de toetsing voorbereiden. Het 
moment waar de beoordelende docent (niet de eigen coach) bij zal zitten is de derde fase in 
een drietrapsraket: 
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1) Individuele voorbereiding: Je vult een individueel beoordelingsformulier in (vraag 1 
t/m 5) en noteert alvast welk individueel cijfer je aan jezelf en je teamleden wilt geven. 

2) Gezamenlijke voorbereiding: Jullie team bereidt gezamenlijk het gesprek voor: hoe 
gaan jullie het gesprek aanpakken? 

3) Procesbeoordeling: Vervolgens komt een bijeenkomst van 2x 50 minuten waarin de 
procescijfers bepaald worden. Jullie team voert een gesprek van 30 minuten – op 
basis van de formulieren- waarbij de teamleden elkaar beoordelen. Iedere student 
vult na dit gesprek het individuele beoordelingsformulier aan en vult ook vraag 6 in op 
het  formulier. Een ander team hoort toe bij dit gesprek en komt in 10 minuten tot een 
gezamenlijk oordeel terwijl het andere team op de gang staat. In 5 minuten koppelen 
ze hun conclusie terug. Daarna volgen 5 minuten voor het team dat beoordeeld wordt 
om te reageren. Daarna wisselen de teams van rol. De beoordelend docent(e) zit er 
alleen om een knoop door te hakken als het team er niet uit komt en om te kijken of 
hij/zij akkoord is met de beoordeling. 

 

4.3.2 Herkansing proces 
Hieronder staat aangegeven hoe globaal gezien de herkansing van het proces eruit ziet. 
Concrete afspraken over wat er precies aangevuld en/of gewijzigd moet worden en wanneer 
en hoe aan te leveren, worden met de beoordelende docent gemaakt. 
 
In het geval het gehele team voor het proces een onvoldoende heeft gehaald, naar 
aanleiding van het commentaar van het beoordelend team en eventueel de beoordelende 
docent, de individuele formulieren aanvullen/opnieuw invullen (vraag 1 t/m 5) en een 
teambespreking houden over de verkregen feedback (en dan weer vraag 6 invullen). Als 
team schrijf je vervolgens een reflectieverslag waarin jullie reflecteren op de feedback en 
aangeven hoe jullie in een volgend project de probleempunten zouden voorkomen.  
 
Als individuele teamleden een onvoldoende hebben voor het proces, vullen desbetreffende 
teamleden hun individuele beoordelingsformulier opnieuw in of vullen het aan (vraag 1 t/m 
5)en schrijven een individueel reflectieverslag waarin ze reflecteren op de feedback en 
aangeven hoe ze in een volgend project de probleempunten zouden voorkomen.  
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Bijlage 1 – Hbo-competenties met deelcompetenties ICT en toelichting 

 
De competenties 1 t/m 4 gelden bij het beoordelen van elke praktijk-/beroepstaak. De Zie voor de 
volledige versie van dit formulier de a-z: https://student.hva.nl/hbo-ict/a-z/item/competenties-hbo-
ict.html   

hbo competentie deelcompetenties 
ICT 

Toelichting 

1. professioneel 
vakmanschap 

-planmatig werken 
-toepassing van 
(wetenschappelijke) 
kennis en inzichten 
-kwaliteit leveren 
- ondernemen 

Je hebt kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor jouw rol als 
professional in het ict-werkveld. Je kunt de kennis die je hebt 
opgedaan beoordelen op relevantie en op basis daarvan maak je 
keuzes voor het toepassen ervan bij het uitvoeren en oplossen 
van praktijkvraagstukken. Je hanteert daarbij een methodische 
werkwijze, stelt criteria op waaraan het resultaat moet voldoen 
en werkt volgens professionele (internationale) ict-standaarden.  
Je hebt een ondernemende houding.  

2. onderzoekend 
vermogen 

 

-analyse en 
oordeelsvorming 
-onderzoeken 
-creativiteit 

Je bent onderzoekend en brengt verschillende aspecten van een 
vraagstuk of probleem vanuit verschillende perspectieven in 
kaart. Je verzamelt relevante informatie uit erkende bronnen. Je 
analyseert deze informatie en brengt deze op systematische wijze 
met elkaar in verband. Op basis hiervan vorm je een oordeel en 
kom je tot een oplossing. Je kunt ongewone perspectieven 
gebruiken en daardoor gemakkelijker op nieuwe ideeën komen. 

3. leervermogen -reflecteren 
-zelfsturing 
 

Je bent in staat om op je eigen handelen te reflecteren en daarin 
sterktes en minder sterke kanten van jezelf te benoemen. Je 
staat open voor de visie en feedback van anderen en geeft 
sturing  aan je ontwikkeling als ict-professional. 

4. communicatief 
vermogen 

-communiceren 
-rapporteren 
-klantgerichtheid 

Je bent sensitief, toegankelijk en overtuigend in je communicatie 
met uiteenlopende doelgroepen, waaronder klanten. Je neemt 
de vraag van de klant als uitgangspunt, maakt duidelijke 
afspraken en checkt of steeds aan de verwachtingen is voldaan. 

5. beroepsethiek 
en maat-
schappelijke 
oriëntatie 
 

-maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
en beroepsethiek 

Je weet wat er in de samenleving speelt en houdt daar rekening 
bij het uitvoeren van het werk. Je bent je bewust van de 
betekenis van aangeleerde kennis en vaardigheden in de  
maatschappelijke context. Je beschikt over het vermogen om 
kennis kritisch te  toetsen en te handelen volgens de geldende 
(beroeps)normen.   

6. samenwerken -samenwerken 
-leidinggeven 

Je bent in je samenwerking met klanten en collega’s zowel taak- 
als teamgericht om resultaten zo efficiënt mogelijk te realiseren. 
Je kunt functioneel leiding geven aan een (project)team en 
teamleden stimuleren en motiveren. 

https://student.hva.nl/hbo-ict/a-z/item/competenties-hbo-ict.html
https://student.hva.nl/hbo-ict/a-z/item/competenties-hbo-ict.html
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Bijlage 2 -  Feedbackformulieren competenties 

feedbackformulier Leervermogen 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 
 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

 

   
Leervermogen: Je bent in staat om op je eigen handelen te reflecteren en daarin sterke en minder sterke 
kanten te benoemen. Je staat open voor de visie en feedback van anderen en geeft sturing aan je eigen 
ontwikkeling als ict-professional. 

Instructie 
Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt:  
N= niet gezien, S=soms, M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze 
periode. 

 
 
Gedrag N S M x 
Reflecteert: 
Staat open voor andere visies en methoden, kan eigen opvattingen  loslaten; vraagt feedback over eigen 
aanpak en resultaten; brengt sterke en zwakke kanten van het eigen functioneren in kaart 

□ □ □ □ 

Stuurt zichzelf:  
Formuleert ontwikkeldoelen op basis van reflectie; onderneemt actie op ontwikkeldoelen; past indien 
nodig gedrag aan op basis van feedback en inzichten; neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen 

□ □ □ □ 

 
 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over het ‘leervermogen’ van deze persoon op de 5-puntsschaal: 
 
          Toont weinig leervermogen 1 2 3 4 5  Toont veel leervermogen 
 
Tops 
 
 
 
 
 
 
Tips 
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feedbackformulier Samenwerken 

 
feedbackformulier Samenwerken 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 

 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

Samenwerken: Je bent in je samenwerking met collega’s zowel taak- als teamgericht om resultaten zo 
efficiënt en effectief mogelijk te realiseren. Je kunt functioneel leiding geven aan een (project)team en 
teamleden stimuleren en motiveren. Je werkt goed samen met de klant. 

Instructie 
Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt:  
N= niet gezien, S=soms, M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze 
periode. 

 
 
Gedrag N S M x 
Werkt taakgericht samen: 
Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat; heeft goed overzicht wie, wat, wanneer moet 
doen; komt afspraken na; kijkt kritisch naar eigen bijdragen, vraagt hoe het beter kan; kijkt kritisch naar 
bijdragen van anderen; stelt vragen, geeft opbouwende feedback. 

□ □ □ □ 

Werkt teamgericht samen:  
Draagt bij aan een goede teamsfeer; betrekt teamleden bij discussie en besluitvorming, vraagt naar hun 
mening; ondersteunt teamleden, biedt gevraagd en ongevraagd hulp, staat open voor suggesties en 
feedback van anderen; spreekt teamleden op constructieve wijze aan op het niet nakomen van afspraken 
en ander ongewenst gedrag; stelt conflicten aan de orde op een open en oplossingsgerichte wijze. 

□ □ □ □ 

Geeft leiding:  
Neemt leiding in de aansturing van het werk; analyseert het functioneren van het team, doet voorstellen 
het functioneren te verbeteren; leidt vergaderingen op effectieve en efficiënte wijze; stimuleert en 
motiveert teamleden bij de uitoefening van hun taak. 

□ □ □ □ 

 
 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over het ‘samenwerken’ van deze persoon op de 5-puntsschaal: 
 
           Is weinig gericht op samenwerken 1 2 3 4 5  Is zeer gericht op samenwerken 
 
Tops 
 
 
 
 
 
Tips 
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Feedbackformulier Professioneel Vakmanschap 
 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 
 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

Professioneel vakmanschap: Je hebt kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor jouw rol als 
professional in het ict-werkveld. Je kunt de kennis die je hebt opgedaan beoordelen op relevantie. Op basis 
daarvan maak je keuzes voor het toepassen ervan bij het uitvoeren en oplossen van praktijkvraagstukken. Je 
hanteert daarbij een methodische werkwijze, stelt criteria op waaraan het resultaat moet voldoen en werkt 
volgens professionele (internationale) ict-standaarden. Je hebt een ondernemende houding. 

Instructie  Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt:  
                     N= niet gezien, S=soms, M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze periode. 
 
Gedrag N S M x 
Werkt Planmatig: 
Stelt doelen in termen van meetbare resultaten; stelt (project)planningen op en volgt deze; onderneemt 
actie als de planning niet wordt gehaald 

□ □ □ □ 

Past (wetenschappelijke) kennis en inzichten toe:  
Maakt een gefundeerde keuze uit toe te passen (internationale) theorieën, methoden, technieken en 
modellen; past kennis en inzichten adequaat toe; integreert kennis en inzichten vanuit verschillende 
(internationale) vakinhoudelijke disciplines 

□ □ □ □ 

Levert kwaliteit:  
Stelt vooraf criteria op waar een resultaat aan moet voldoen; controleert of een resultaat aan de criteria 
voldoet; werkt nauwgezet en precies; werkt volgens standaarden  

□ □ □ □ 

Onderneemt: 
Ziet kansen en benut deze; neemt ongevraagd actie bij mogelijke problemen; doet voorstellen voor het 
ontwikkelen of verbeteren van diensten/producten/processen; durft risico’s te nemen; hakt tijdig knopen 
door, wacht niet af tot anderen voor hem beslissen 

□ □ □ □ 

 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over het ‘professioneel vakmanschap’ van deze persoon op de 5-
puntsschaal: 
Toont weinig professioneel 
vakmanschap 

1 2 3 4 5 Toont veel professioneel vakmanschap 

 
Tops 
 
 
 
 
 
Tips 
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Feedbackformulier Communicatief vermogen 
 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 
 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

Communicatief vermogen: Je bent sensitief, toegankelijk en overtuigend in je communicatie met 
uiteenlopende doelgroepen, waaronder klanten. Je neemt de vraag van de klant als uitgangspunt, maakt 
duidelijke afspraken en checkt of steeds aan de verwachtingen is voldaan. 

Instructie   Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt:  
                      N= niet gezien, S=soms, M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze periode. 
 
Gedrag N S M x 
Communiceert toegankelijk: 
Spreekt duidelijk, verstaanbaar en in een goed tempo; heeft een energieke/enthousiaste verteltoon; is to 
the point; gebruikt non-verbale communicatie effectief; stemt taalgebruik af op de doelgroep; spreekt en 
schrijft correct Nederlands/Engels; hanteert een duidelijke en logische structuur; gebruikt 
communicatiehulpmiddelen effectief 

□ □ □ □ 

Communiceert sensitief:  
Luistert actief: stelt open vragen, vraagt door, checkt eigen interpretaties; controleert of de boodschap is 
overgekomen door samen te vatten, vragen te stellen en uit te nodigen tot reactie; geeft door houding en 
gedrag blijk van interesse in anderen; houdt rekening met anderen; houdt rekening met diverse culturele 
normen en waarden 

□ □ □ □ 

Communiceert met overtuigingskracht:  
Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden; komt met logische en relevante 
argumenten op het juiste moment; benoemt het gezamenlijk belang; krijgt anderen zover dat ze positief 
reageren op een voorstel 

□ □ □ □ 

Rapporteert: 
Stemt een rapportage af op de doelgroep; spelling en grammatica zijn in correct Nederlands/Engels;  
rapportage heeft een duidelijke en logische structuur; gebruikt de standaardonderdelen van een 
rapportage correct; lay-out is verzorgd 

□ □ □ □ 

Is klantgericht: 
Neemt wensen van klanten als uitgangspunt; maakt duidelijke afspraken met klanten en houdt zich daar 
aan; reageert tijdig en oplossingsgericht op vragen en wensen/klachten van klanten; checkt of aan 
verwachtingen is voldaan 

□ □ □ □ 

 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over het ‘communicatief vermogen’ van deze persoon op de 5-
puntsschaal: 
Toont weinig communicatief vermogen 1 2 3 4 5 Toont veel communicatief vermogen 
 
Tops 
 
 
Tips 
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feedbackformulier Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 
 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

 
Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie: Je weet wat er in de samenleving speelt en houdt daar 
rekening mee bij het uitvoeren van het werk. Je bent je bewust van de betekenis van aangeleerde kennis en 
vaardigheden in de maatschappelijke context. Je beschikt over het vermogen om kennis kritisch te toetsen en 
te handelen volgens de geldende (beroeps)normen.   

Instructie 
Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt: N= niet gezien, S=soms, 
M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze periode. 

 
 
Gedrag N S M x 
Toont maatschappelijke verantwoordelijkheid en beroepsethiek: 
houdt rekening met ethische aspecten van de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld privacy en security 
aspecten; houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen en de duurzaamheid van oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld van een nieuw IT-systeem; toont respect voor mens en samenleving 

□ □ □ □ 

 
 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over ‘beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie’ van deze 
persoon op de 5-puntsschaal: 
 
          Toont weinig beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 

1 2 3 4 5  Toont veel beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 

 
Tops 
 
 
 
 
 
 
Tips 
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feedbackformulier Onderzoekend vermogen 

Naam student over wie de feedback gaat:  

Ingevuld door: 
 
Handtekening feedbackgever: 
 

Datum: 
 

Onderzoekend vermogen: Je bent onderzoekend en brengt verschillende aspecten van een vraagstuk 
of probleem vanuit verschillende perspectieven in kaart. Je verzamelt relevante informatie uit erkende 
bronnen. Je analyseert deze informatie en brengt deze op systematische wijze met elkaar in verband. Op basis 
hiervan vorm je een oordeel en kom je tot een oplossing. Je kunt verschillende invalshoeken gebruiken om tot 
nieuwe ideeën en oplossingen te komen. 

Instructie 
Kruis aan in hoeverre je onderstaand gedrag waarneemt: N= niet gezien, S=soms, 
M=meestal of altijd, x= dit gedrag was niet relevant in deze periode. 

 
Gedrag N S M x 
Analyseert en vormt een oordeel: 
Haalt de essentie en relevantie uit gegevens; scheidt feiten van meningen/interpretaties; onderscheidt 
hoofd- van bijzaken; stelt oorzaak en gevolg vast; beoordeelt oplossingen op vooraf opgestelde criteria; 
trekt beargumenteerde conclusies, voortvloeiend uit voorgaande analyse 

□ □ □ □ 

Onderzoekt:  
Bekijkt een vraagstuk vanuit de belangrijkste betrokken partijen en hun belang; brengt verschillende 
aspecten van een vraag/probleem in kaart; kan een probleemstelling definiëren en uitwerken in 
deelvragen; maakt een gefundeerde keuze uit onderzoeksinstrumenten (interview, enquête etc.); vergaart 
relevante informatie; checkt informatie, vermijdt niet onderbouwde conclusies; vermeldt bronnen op 
correcte wijze 

□ □ □ □ 

Is creatief:  
Produceert ideeën; komt met nieuwe en originele oplossingen; gebruikt bestaande oplossingen in nieuwe 
toepassingen; bekijkt vraagstukken vanuit minder voor de hand liggende perspectieven 

□ □ □ □ 

 
 
(voeg eventueel zelf een criterium toe) 

□ □ □ □ 

 
Geef op basis van bovenstaande een oordeel over het ‘onderzoekend vermogen’ van deze persoon op de 5-
puntsschaal: 
 
    Toont weinig onderzoekend 
vermogen 

1 2 3 4 5 Toont veel onderzoekend vermogen 

 
Tops 
 
 
 
 
Tips 
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Bijlage 3 – Eisen Reflectieverslag FYS Zie VLO voor dit formulier in handiger lay-
out 

 
Eisen reflectieverslag project FYS 
 
Dit document geeft aan welke onderdelen jullie in het reflectieverslag moeten opnemen. Het 
verslag heeft een voorblad met studentnamen, studentnummers, teamnummer, versie, klas, 
coach en datum.  
Jullie zijn vrij om binnen de hoofdstukken zelf een paragraafindeling aan te brengen. 
 
Het verslag wordt beoordeeld door een docent (anders dan de eigen coach) en levert een 
procescijfer op.  
 
Er wordt nog bekend gemaakt hoe, waar en wanneer je je reflectieverslag in moet leveren. 
Houd de VLO in de gaten.  
 
 
Maak bij het schrijven van het reflectieverslag gebruik van hoofdstuk 2, Mensen en 
projecten, uit het boek Projectmanagement van Roel Grit. 
 
 
1. Inleiding 

De inleiding kun je zien als een gebruiksaanwijzing voor de lezer. Het geeft aan wat de 
lezer wel en niet van het document kan verwachten. Geef in de inleiding in elk geval 
achtergrondinformatie over de context waarin het document is geschreven en geef het 
doel van het document duidelijk weer. Beschrijf ook de opbouw van het document. 
Benoem de verbetervoorstellen die uit de proces-check naar voren zijn gekomen. 
 
 

2. Hoofdstukken 
Ga in de hoofdstukken in op onder andere de volgende vragen: 

• Beschrijf hoe het team is samengesteld volgens de teamrollen van Belbin. Wie 
had welke rol in het team en welke consequenties had dit voor de samenwerking?  

• Welke verwachtingen hadden jullie vooraf van elkaar? In hoeverre zijn die 
verwachtingen uitgekomen?  

• Beschrijf hoe jullie aan het werk zijn gegaan. Hoe hebben jullie het projectmatig 
werken aangepakt? Hoe hebben jullie het project gepland? Hielp het jullie om een 
productgerichte planning te maken? Wie deed wat (concreet, met voorbeelden)?  

• Wanneer vergaderden jullie en hoe verliepen de vergaderingen? 
• Hoe heeft de groep zich ontwikkeld? Welke ontwikkeling hebben jullie 

waargenomen bij de individuele teamleden? 
• Welke fasen hebben jullie in het project doorlopen?  
• Wie was waarvoor (eind)verantwoordelijk? 
• Wat ging goed? Wat kan de volgende keer beter? Kortom, wat hebben jullie 

geleerd van de samenwerking voor een volgend project? 
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• Beschrijf van ieder teamlid hoe jullie hem/haar hebben meegemaakt tijdens de 
samenwerking. Je doet dit door  

o per teamlid feedback te geven op de andere teamleden 
o de feedbackregels correct te hanteren 
o elkaar een beargumenteerd cijfer te geven 
o individueel te reflecteren op de gekregen feedback.  

Geef deze feedbackgedeeltes in het verslag duidelijke subtitels, zodat voor de 
lezer van het verslag altijd duidelijk is wie aan wie feedback geeft. 
 
Ter ondersteuning voor het geven van feedback over de samenwerking met 
elkaar,  dienen de feedbackformulieren Samenwerken en Leervermogen als 
mogelijke input. Deze formulieren vullen jullie met elkaar in voor ieder teamlid. Je 
kunt deze formulieren opnemen in het verslag als bijlage, maar het is de 
bedoeling dat ieder teamlid zelf een vertaalslag maakt van de inhoud van het 
formulier. Feedback is persoonlijk en je verwoordt het dus ook op je eigen manier 
aan elkaar. Wees zo concreet mogelijk en geef voorbeelden bij de omschrijving 
van het gedrag van de ander (op welk moment deed het teamlid wat precies). 
Geef complimenten en geef elkaar ook duidelijke tips mee ter verbetering. Op 
deze manier ontvangt ieder teamlid van iedereen in het team feedback over de 
onderlinge samenwerking. 
 
N.B. Ieder teamlid bewaart zelf de voor hem/haar originele (door het team 
ingevulde) formulieren van de competenties Samenwerken en Leervermogen. 
 

• Neem als bijlagen het samenwerkingscontract op en een zo gedetailleerd 
mogelijke projectplanning. 

 
 

 
 

3. Conclusie 
Concludeer ten slotte hoe de samenwerking is verlopen en hoe jullie aan de 
verbetervoorstellen na de proces-check uit de inleiding hebben gewerkt. 

 
 
 
 
Randvoorwaarden voor het verslag: 
 

1. De opmaak van het document is verzorgd (huisstijl van de ICT-opleidingen, voorblad, 
inhoudsopgave, hoofdstuk- en paragraafindeling, titels, kop- en voetregels, 
paginanummers, etc.) 

2. Het document is compleet 
3. Het document is begrijpelijk: het is geschreven in begrijpelijk Nederlands, spelling en 

grammatica zijn correct en het taalgebruik past bij een professionele ICT’er. 
4. De verschillende delen van het document zijn consistent met elkaar: het is een 

teamproduct! 
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Beoordeling Proces FYS: 
• De bijdrage die de student heeft geleverd aan het teamproces 
• Het functioneren van de student binnen het team 
• Het nemen van (eind)verantwoordelijkheid voor onderdelen van het project, het 

voorzitten van vergaderingen, het geven van leiding in het team 
 
 

<teamcijfer> 
… 
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Bijlage 4 – Procesbeoordeling semester 3 uitleg en formulieren voor student 

 
 
Hoe ziet de beoordeling eruit? 

• Het projectteam voert - op basis van formulieren - een gesprek van 30 minuten, 
waarbij zij elkaar beoordelen. Dit gesprek wordt geobserveerd door een ander 
projectteam, dat vervolgens een oordeel uitspreekt over de beoordeling. 

• Er is één docent bij die akkoord/niet akkoord uitspreekt. 
 
Het gesprek 

• Doel van dit gesprek is te komen tot onderbouwde cijfers voor het proces, voor 
alle projectteamleden. Voor een gedegen onderbouwing van het cijfer 

o Worden de zes hbo-competenties gebruikt als meetlat en 
o Worden de bevindingen van de individuele beoordelingsformulieren 

meegenomen. 
• Het projectteam bedenkt zelf hoe het gesprek wordt gevoerd binnen 30 minuten.  

 
Voorbereiding 

• Iedere student vult het “Individueel beoordelingsformulier project semester 3” in 
en bedenkt alvast welk cijfer hij/zijn de medeteamleden wil geven. 

• Bereid als team het peerbeoordelingsgesprek voor. 
 
Rol van de toehoorders (Zie “Beoordelingsformulier voor het team dat toekijkt en 
beoordeelt”.) 

• Het andere projectteam bekijkt dit gesprek en bespreekt vervolgens met elkaar: 
• Wat vinden wij goed aan dit gesprek? 
• Wat zijn verbeterpunten? 
• Wat vinden wij van de beoordeling en waarom? (Jullie krijgen 10 minuten om tot 

een gezamenlijk oordeel te komen.) 
• Vervolgens geeft dit projectteam het oordeel terug aan de eerste groep.  
• (5 minuten) 

 
Cijfers? 

• Op basis van de gegeven feedback stelt het eerste projectteam de cijfers vast.  
 
Rol van de docent (niet de eigen coach)? 

• De docent is op afstand en geeft aan het einde een akkoord/niet akkoord. Het kan 
zijn dat de docent vindt dat het ‘te mooi is’, ‘te weinig uitgediept’ of juist teveel 
‘tegen één persoon gekeerd is’ o.i.d.. Het akkoord/niet akkoord van de docent is 
doorslaggevend. Niet akkoord betekent een herkansing. 
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INDIVIDUEEL BEOORDELINGSFORMULIER PROJECT SEMESTER 3 
 
Vul dit formulier vooraf in voor je zelf en bespreek dit formulier met je 
projectgroepleden tijdens het procesbeoordelingsgesprek 
 
1. Met welke voornemens (aandachtspunten voor hbo-competenties uit eerdere 
projecten) ben je dit semester begonnen aan het project? Wat is daar van 
terechtgekomen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wat was de bijdrage van je team bij het realiseren van je voornemens?  
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3. Benoem minimaal twee positieve punten in je functioneren in dit project die 
betrekking hebben op je gedrag. Geef argumenten/concrete voorbeelden die deze 
punten illustreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Benoem minimaal twee verbeterpunten in je functioneren in dit project die 
betrekking hebben op je gedrag. Geef argumenten/concrete voorbeelden die deze 
punten illustreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Geef je eigen functioneren in dit project een cijfer en licht toe waarom je vind dat 
je dit cijfer krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wat voor cijfer krijg je van de anderen? Waarom? 
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BEOORDELINGSFORMULIER VOOR HET TEAM DAT TOEKIJKT EN BEOORDEELT 
 
Bekijk het gesprek en vul dit formulier tijdens het gesprek in (vraag 1 t/m 4). 
Na afloop van het gesprek krijgen jullie 10 minuten de tijd om de ingevulde 
formulieren in je eigen team te bespreken. Trek een gezamenlijke conclusie 
over het gesprek dat jullie net hebben gezien en vat die samen bij vraag 5. 
Vertel vervolgens kort en krachtig de conclusies en jullie oordeel aan het team 
dat jullie hebben geobserveerd. 
 
1. Wat vind je goed aan dit gesprek? 
- bijvoorbeeld de diepgang 
- structuur 
- omgaan met feedbackregels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wat had beter gekund aan dit gesprek? 
- de diepgang 
- de structuur 
- omgaan met feedbackregels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wat vind je van hoe de beoordeling tot stand is gekomen? Waarom? 
- Snap je waarom het team tot deze beoordeling is gekomen? 
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4. Wat vind je van de beoordelingen in het gesprek? 
- Ga je ermee akkoord? Zo ja, dan kan het oordeel van het geobserveerde team over 
genomen worden. Zo nee, leg waarom je er anders over denkt en geef aan welk 
cijfer het wel moet zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusie van het beoordelende team. Eén van de teamleden communiceert dit 

naar het te beoordelen team. 
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Bijlage 5 – Vragen ter voorbereiding voor het afsluitend coachgesprek 
(semester 3) 

VRAGEN TER VOORBEREIDING VAN HET AFSLUITEND COACHGESPREK 
 
1. Welke feedback heb je gekregen van je teamleden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wat maakt jou een succesvol teamlid in een professionele organisatie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Welke drie concrete leerdoelen (SMART) neem je mee voor volgend semester? 
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Bijlage 6 – Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie 

 
Competentie: Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie 
Deelcompetenties ict bijbehorend gedrag 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
en beroepsethiek 

- houdt rekening met ethische aspecten van de beroepsuitoefening, 
bijvoorbeeld privacy en security aspecten 

- houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen en de duurzaamheid 
van oplossingen, zoals bijvoorbeeld van een nieuw IT-systeem 

- toont respect voor mens en samenleving 
Extra voorbeelden van gedragingen bij beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie:  
- Geeft vooraf duidelijk aan indien een project qua omvang niet realistisch is 
- Geeft aan indien er sprake is van belangenverstrengeling 
- Bij technische beslissingen wordt rekening gehouden met de gezondheid en 

veiligheid van mens en omgeving 
- Houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen van een product of dienst 
- Houdt rekening met de duurzaamheid van oplossingen en betrekt daarbij de 

levenscyclus van producten en diensten 
- Baseert conclusies en aanbevelingen op de meest actuele beschikbare informatie 
- Is op de hoogte van de z.g. ‘code of conduct’ (gedragsregels) die van toepassing zijn 

bij de betreffende organisatie/bedrijfstak 
- Neemt deel aan het e-learning programma met betrekking tot de bedrijfsethiek  
- Houdt rekening met de geldende wet- en regelgeving  
- Geeft aan indien er eventuele nadelige effecten zijn met betrekking tot technische 

producten en/of technologieën 
- Is zich bewust van eigen technische grenzen en communiceert dat ook als zodanig  
- Pleegt geen plagiaat maar is duidelijk over de gebruikte bronnen 
- Stelt gemaakte fouten aan de orde 
- Werkt niet mee aan producten die ingaan tegen de geldende technische normen 
- Wijst iedere vorm van omkoping af 
- Onderhoudt de technische kennis 
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