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1 INLEIDING, VISIE EN GESCHIEDENIS 
 
 
 
Doelgroep 
De minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is er voor studenten die zich tijdens hun bestuursjaar 
zoveel mogelijk persoonlijk willen ontwikkelen, zoveel mogelijk bij willen dragen aan hun organisatie en die 
zoveel mogelijk plezier willen beleven aan hun jaar. De minor staat ten dienste van deze studenten en hun 
organisaties en biedt studentbestuurders de ondersteuning die ze nodig hebben. De minor biedt een algemene 
basis, aangevuld met een persoonlijk deel dat elke student samen met de cursusleiders en medestudenten 
voor zichzelf op maat maakt. De minor loopt het hele collegejaar. Ingangseis is het bekleden van een 
bestuursfunctie of medezeggenschapsfunctie gedurende het gehele collegejaar voor minstens 12 uur per 
week.  
 
Doel 
Binnen de minor ontwikkel je een brede visie op (je persoonlijke) leiderschap. Binnen de hoofdthema’s ‘Ken 
jezelf’, ‘Breng jezelf in actie’ en ‘Werk effectief samen’ werk je aan je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Je leert waar jij voor staat en wat je kwaliteiten en valkuilen zijn. Je leert prioriteiten te stellen die 
voor jou én voor je organisatie werken en op die prioriteiten in actie te komen. Je leert effectief samenwerken, 
langetermijndenken en strategische beleidskeuzes maken. Dit draagt bij aan jouw ontwikkeling, de 
ontwikkeling van de organisatie(s) waarbinnen je actief bent en aan de onderwijsinstelling waaraan je 
organisatie mogelijk verbonden is.  
 
Werkwijze 
Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is een intensieve minor die het nodige van je vraagt. De minor 
maakt het mogelijk om je op veel gebieden snel te ontwikkelen en effectief te groeien. Effectieve 
communicatie is daarbij van groot belang. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken en korte lijntjes 
hebben. Dat doen we twee kanten op: jij bent actief bezig met je eigen groei en die van je medestudenten. Je 
geeft aan wat je behoeftes zijn en doet je best om een bijdrage te leveren aan het vervullen van die behoeftes. 
De cursusleiders zorgen voor onderwijs op maat waarin feedback van studenten zo snel mogelijk wordt 
geïmplementeerd.  De cursusleiders houden je ontwikkeling in de gaten en geven snel feedback op ingeleverd 
werk.  
 
Visie en geschiedenis 
Op initiatief van Studium Generale is vanaf 2010 aan de 
Hogeschool Utrecht een programma ontwikkeld naar aanleiding 
van drie constateringen: a) studenten doen tijdens een 
bestuursjaar ontzettend veel kennis en vaardigheden op, die ze 
in kunnen zetten als onderdeel van hun opleiding als ze tijdens 
hun jaar begeleiding op maat krijgen, b) studenten kiezen steeds 
minder vaak en minder makkelijk voor een bestuursjaar, c) een 
bloeiend medezeggenschap- en verenigingsleven komt een 
onderwijsinstelling ten goede. 
Deze minor brengt deze drie constateringen bij elkaar en zorgt daarmee voor groei van studenten, organisaties 
en aantrekkingskracht van bestuursfuncties.  
 
Tijdens collegejaar 2010-2011 draaide een pilot van 5 studiepunten. In de collegejaren 2011-2012 en 2012-
2013 was de minor een plusprogramma van Studium Generale voor 30 studiepunten. Vanaf 2013 werd het 
programma een reguliere minor. Doordat de minor sinds 2014 valt onder Kies Op Maat, www.kiesopmaat.nl, is 
het programma goed toegankelijk voor studenten van andere hogescholen dan de HU. Ook universitaire 
studenten worden tot de minor toegelaten. In collegejaar 2015-2016 deden 29 studenten mee van 11 
onderwijsinstellingen in 9 steden. In de jaren 2013-2015 was de minor ondergebracht bij de bacheloropleiding 
Human Resource Management. Vanaf 2016 valt de minor onder de bacheloropleiding Rechten.  
 
Informatie over de minor is ook te vinden op www.minorleiderschap.nl.  

http://www.kiesopmaat.nl/
http://www.minorleiderschap.nl/


 
 
 

 

 

2 BOUWSTENEN VAN DE MINOR 
 
 
 
De minor krijgt vorm door een aantal bouwstenen, die je in staat stellen om 
te groeien binnen de thema’s die binnen de periode aan de orde komen. Ze 
stellen je ook in staat om je groei vast te leggen, zodat je feedback en 
beoordeling kunt ontvangen. De bouwstenen sluiten op elkaar aan en 
vormen een samenhangend geheel. De meeste bouwstenen komen elke 
periode terug. Je eigen inzet en inbreng is het cement tussen deze 
bouwstenen. Je wordt steeds uitgedaagd om te bedenken hoe je deze 
bouwstenen en dit cement op een effectieve en plezierige manier gebruikt, zodat je bouwt aan jou groei en 
keuzes maakt die je daarbij helpen. 
 
Plenaire bijeenkomsten: oefeningen en theorie 
Doel Een gezamenlijke basis creëren en behouden tijdens de minor. Ontwikkeling van competenties via 

oefeningen, theorie en door observaties en feedback van elkaar.  
Invulling Tijdens de plenaire onderdelen komen (praktische) zaken aan de orde die voor alle studenten in 

de minor relevant zijn. Er komt ook theorie aan de orde die aan de hand van oefeningen wordt 
uitgewerkt. Deze theorie en deze oefeningen sluiten aan op thema’s waaraan in de periode wordt 
gewerkt. Onderdelen kunnen verzorgd worden door andere personen dan de cursusleiders, zodat 
de studenten gedurende het jaar kennismaken met verschillende begeleiders en 
begeleidingsstijlen. 

 
Intervisie 
Doel Actieve begeleiding van het leerproces en het bestuurswerk van de studenten door de 

cursusleiders en door de studenten onderling. Aan de praktijk leren koppelen van theorieën en 
het leren van elkaars ervaringen. Leren om op een effectieve manier de hulp van anderen in te 
roepen en leren om anderen op een effectieve manier te helpen.  

Invulling Tijdens de intervisies kom je in een groep van ongeveer zeven studenten bij elkaar. Tijdens de 
sessie komen casussen uit de bestuurspraktijk van jou en je medestudenten aan de orde. Jullie 
geven elkaar feedback en advies. Aan de hand hiervan formuleren je actiepunten die je in je 
bestuurspraktijk uitvoert.  

 
Opdrachten 
Doel Binnen een kader actief werken aan je ontwikkeling. Praktijk en theorie aan elkaar koppelen. Je 

groei inzichtelijk maken voor jezelf en anderen.  
Invulling Tijdens de minor voer je opdrachten uit. De opdrachten werken als een motor voor je 

persoonlijke en bestuurlijke ontwikkeling. Als je denkt dat je meer hebt aan een gewijzigde of 
alternatieve opdracht, dan gaan we daarover in gesprek. De opdrachten worden voorzien van 
feedback van de cursusleiders, van medestudenten en van jezelf. Je vindt de opdrachten als 
bijlage van deze studiehandleiding.  

 
Ontmoetingen 
Doel Kennismaken en ervaringen delen met maatschappelijke rolmodellen.  
Invulling Je ontmoet gedurende de minor een aantal maatschappelijke rolmodellen en gasttrainers. De 

genodigden zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de politiek, de sport, het maatschappelijke veld en het 
bedrijfsleven. Zij geven hun visie op leiderschap en gaan met de groep in gesprek om met hun 
inzichten de deelnemers verder te helpen in hun bestuurswerk. Het gaat uitdrukkelijk niet om 
lezingen, maar om ontmoetingen waarbij de studenten vragen stellen en in gesprek gaan met 
degene die uitgenodigd is. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk door de studenten zelf 
georganiseerd.  

 
Inzet en inbreng tijdens de minor 
Doel Een effectieve en plezierige leeromgeving creëren voor jezelf en anderen. Verantwoordelijkheid 

nemen voor je eigen leerproces. Actief oefenen met verschillende rollen, vaardigheden en gedrag.  



 
 
 
Invulling Tijdens de bijeenkomsten van de minor laat je aan jezelf, aan je medestudenten en aan de 

docenten zien waar jij staat als het gaat om de thema’s van die periode. Je neemt 
verantwoordelijkheid voor je keuzes, gedrag en de sfeer in de groep. Je oefent met nieuw gedrag 
en gaat experimenten aan.  

 
Wrap Up 
Doel Ontwikkeling volgen en vastleggen 
Invulling In je Wrap Up vat je samen wat je tijdens de periode hebt gedaan en geleerd. Je gaat in op hoe  je 

bent gegroeid op de thema’s die tijdens periode aan bod kwamen. Dat doe je door te beschrijven 
wat je geleerd hebt van de oefening, theorie en opdrachten en hoe je dat hebt toegepast je 
bestuurspraktijk. Om dat in een kader te plaatsen geef je in je Wrap Up een beeld van de 
verantwoordelijkheden die je binnen je functie had en hoe je die hebt uitgevoerd.  

 
Teach Yourselves 
Doel Kennis en ervaring overdragen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen onderwijs 
Invulling Tijdens de minor verzorg je samen met andere studenten een onderdeel van een bijeenkomst. De 

thema’s die tijdens deze onderdelen aan de orde komen zijn de thema’s die horen bij de periode 
waarbinnen het onderdeel wordt verzorgd. We bepalen samen welke groep zich op welk thema 
richt en hoe we die thema’s uit willen werken. Vervolgens bereiden we je voor op het verzorgen 
van een, effectieve, aantrekkelijke, afwisselende onderwijsbijeenkomst.  

 
Individuele gesprekken 
Doel Persoonlijke begeleiding bij het leerproces en het bestuurswerk. 
Invulling Je voert gedurende de minor een aantal individuele gesprekken, steeds met één van de 

cursusleiders. Het eerste gesprek vindt plaats aan het begin van de minor. De cursusleider licht de 
minor toe en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Ook bekijk je samen met de 
cursusleider het intakeformulier dat je hebt ingeleverd. Tijdens de individuele gesprekken later in 
de minor ga je in op je ontwikkeling en op de doelen die je voor jezelf stelt in de volgende 
periode.  

 
Bestuurlijk handelen 
Doel Jezelf verbeteren als bestuurder en een bijdrage leveren aan je organisatie. Ideeën en 

voornemens omzetten in actie.  
Invulling Tijdens je bestuurswerk ben je bezig om wat in de minor aan de orde komt in de praktijk te 

brengen. Je zorgt daarmee voor persoonlijke groei en groei van je organisatie. Op deze manier zet 
je je bestuurstijd in als stagetijd/praktijktijd binnen de minor. 



 
 
 

 

 

3 PLANNING EN AFSPRAKEN 
 
 
 
De minor bestaat uit dertig bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn meestal op vrijdagmiddag van 13:00 tot 
17:00. Periode 1 heeft zes bijeenkomsten, waaronder één meerdaagse. Periode 2, 3 en 4 hebben elk acht 
bijeenkomsten. Alle data, locaties en inlevermomenten van opdrachten kun je vinden in de Google agenda. Je 
kunt je abonneren op deze agenda via de volgende code:  
 
https://calendar.google.com/calendar/ical/doardlr2sukbrjpc6s782jknlk%40group.calendar.google.com/public/
basic.ics 
 
LET OP: dit is geen webadres. Het is een url die je in kunt voeren in je digitale agenda. In Google Calendar kan 
dat via de functie ‘toevoegen via url’. In iCal van Apple gaat het via de functie nieuw-agenda abonnement. Als 
je je abonneert op deze agenda, dan worden wijzigingen die wij doen ook live in jouw agenda doorgevoerd.  
 
Je kunt de agenda ook openen in je webbrowser. De url daarvoor is  
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=doardlr2sukbrjpc6s782jknlk%40group.calendar.google.com
&ctz=Europe/Amsterdam 
 
Afspraken rondom aanwezigheid 
We verwachten van je dat je aanwezig bent gedurende de bijeenkomsten en op tijd bent. In het geval van 
ziekte kun je je afmelden op leiderschap@hu.nl. Heb je een bijeenkomst gemist, dan neem je contact op met 
een medestudent om jezelf op de hoogte te brengen van de inhoud van de bijeenkomst. Ook doe je de 
oefeningen die we tijdens de bijeenkomst hebben gedaan. Deze oefening(en) vind je in de gezamenlijke 
Dropbox map.  
 
Afspraken rondom opdrachten en voortgang 
Je vindt de inlevermomenten voor de opdrachten in de Google agenda, informatie over herkansing is te vinden 
bij ‘Beoordelingen en beoordelingsprocedure’.  
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=doardlr2sukbrjpc6s782jknlk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=doardlr2sukbrjpc6s782jknlk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
mailto:leiderschap@hu.nl


 
 
 

 

 

4 DOCENTEN 
 
 
 
De uitvoering van de minor wordt verzorgd door Michiel Kunnen en Maike Koolhaas, afgestudeerd aan de 
Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. 
 
Michiel Kunnen (1982) studeerde Muziekwetenschap (BA) en Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (MA) aan de Universiteit Utrecht. Hij ontwikkelt en verzorgt sinds 
2004 trainingen en cursussen. Sinds 2008 coacht hij bestuurlijk actieve studenten. 
Gedurende zijn opleiding was hij lid van een opleidingscommissie en een faculteitsraad. 
Hij maakte deel uit van het bestuur van zijn opleiding en was studentlid van het bestuur 
van een faculteit. Ook was hij bestuurder bij een cultureel festival. Hij visiteerde 
opleidingen namens de QANU en was vier jaar jurylid voor de docentenprijs van de 
Universiteit Utrecht. Michiel doorgrondt situaties en verhoudingen tussen mensen snel 
en zorgt voor overzicht en structuur. Telefoon: 06-48251864. 
 
Maike Koolhaas (1984) studeerde dramatherapie (BA) aan de Hogeschool Utrecht en 
Bewegingsexpressie (post hbo) aan de Fontys Hogeschool. Gedurende haar studie deed 
zij een bestuursjaar en was actief in de medezeggenschap op verschillende niveaus. Ze 
ontwikkelt en geeft trainingen aan kinderen, jongeren, studenten en professionals 
en doet sociale theaterprojecten. Ze houdt van ervaringsgerichte en creatieve manieren 
van leren en zoekt steeds naar manieren om de eigen kennis en kunde van mensen te 
activeren en vergroten. Telefoon: 06-16540004 
 
Michiel en Maike zijn te bereiken via leiderschap@hu.nl. Als de groepsgrootte daarom 
vraagt, kunnen meer cursusleiders worden ingezet.  
 
Studenten van de minor nodigen regelmatig maatschappelijke rolmodellen uit om mee in gesprek te gaan. 
Voorbeelden van afgelopen jaren:  
 
Alex Brenninkmeijer Nationale Ombudsman  
Job Cohen  oud-burgemeester Amsterdam, oud-fractievoorzitter PvdA 2e kamer  
Arthur Wiltink  directeur Wakker Dier 
Jan Bogerd  lid College van bestuur Hogeschool Utrecht 
Reint Jan Renes   lector crossmediale communicatie Hogeschool Utrecht 
Marnix van den Berg  directeur onderwijs- en studentzaken Hogeschool Utrecht 
Kees Boele  voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Arnhem Nijmegen 
Pim de Graaf   oud-voorzitter van Artsen Zonder Grenzen 
Johannes van der Loo  adviseur van World Business Counsel for Sustainable Development 
Arend van Randen  directeur Arpa 
Lauren Smits  oprichter Doetank PEER 
Paulus Jansen  wethouder Gemeente Utrecht 
Mpanzu Bamenga gemeenteraadslid D66 Eindhoven 
Laura Bouwmeester oud-gedeputeerde van Flevoland, bestuurder 
 
Ook komen regelmatig externe trainers langs. Voorbeelden van afgelopen jaren:  
Ans Vervoort  Blikopener Trainingen en NTI NLP 
Roos Lodewijks   Yodtum for Young Potentials 
Andrea Henning   Tiara, Firmament 
Kai Vermaas  The Happiness Company 
Michiel van Vliet   Zetje 
Annick Oerlemans Pink Chocolate 
Joni Bais   Great Communicators 
Liesbeth Meijer  coach en manager Liesbeth Meijer Coaching & Counseling 

mailto:leiderschap@hu.nl


 
 
 

 

 

5 COMPETENTIES 

 
 
Onze visie op leiderschap hebben we uitgewerkt in drie hoofdcompetenties. Die hoofdcompetenties 
beschrijven kennis, gedrag en houding die cruciaal zijn om als mens en bestuurder tot een succesvol resultaat 
te komen. Het gaat dus om gedrag dat een bijdrage levert aan het effectief functioneren van jou binnen en 
buiten je organisatie. Je gaat je dit jaar binnen en buiten de minor op deze competenties ontwikkelen. 
Daarmee ontwikkel je je als mens en bestuurder.    
 
De drie hoofdcompetenties zijn Ken jezelf, Breng jezelf in actie en Werk effectief samen. Elk van die drie 
hoofdcompetenties is onderverdeeld in vier deelcompetenties. Op basis van deze competenties kun je je groei 
in kaart brengen en kunnen we in gesprek gaan over je groei. Ook vormen deze competenties een 
waarneembare en bespreekbare meetlat waarlangs we je beoordelen. De eerste drie periodes hebben elk als 
zwaartepunt één van de drie hoofdcompetenties. De laatste periode verbindt die drie hoofdcompetenties.  
De hoofdcompetenties en deelcompetenties hebben we als volgt geformuleerd:  
 
1 Ken jezelf 
1a    Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
1b    Duidelijk hebben waar je voor staat en dat als vertrekpunt van handelen nemen 
1c    Reflecteren op eigen denken en handelen, indien gewenst bijsturen 
1d    Zorgen voor jezelf 
 
2  Breng jezelf in actie 
2a   Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen 
2b   Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken 
2c    Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, delegeren 
2d    Initiatiefrijk zijn, met het durven nemen van risico’s 
 
3  Werk effectief samen 
3a    Belangen en perspectieven in kaart brengen, afgewogen keuzes maken 
3b    Effectief en resultaatgericht samenwerken 
3c    Een boodschap overbrengen: inspireren en motiveren 
3d    Anderen begeleiden en ondersteunen om hun doelen te behalen 
 
Voor elk van de competenties zijn zes niveaus geformuleerd: A tot en met F. Daarbij is niveau C het niveau van 
een startende beroepsbeoefenaar/afstudeerwaardig student. Niveau D is het niveau van een 
beroepsbeoefenaar. De keuze voor de zespuntschaal is een aanvulling op de vijfpuntschaal die relatief 
standaard is. Het weergeven van niveaus boven hbo-niveau is voor deze minor handig omdat het niveau van de 
studenten zeer divers is en soms zeer hoog op bepaalde competenties. Met deze schaal kunnen we dat 
zichtbaar maken en kunnen we duidelijk maken waar de student mogelijk nog kan groeien.  
 
Elk niveau beslaat in ieder geval alle voorgaande niveaus en de vaardigheden, houding en kennis die daarbij 
horen. Wil je niveau D scoren, dan heb je dus ook te voldoen aan niveau A tot en met C. De ontwikkeling van 
niveau is gebaseerd op een toename in frequentie, complexiteit en kwaliteit. Hoe hoger het niveau, hoe vaker 
je vaardigheden, houding en kennis hebt laten zien, hoe complexer de situaties zijn waarin je ze hebt laten zien 
en hoe hoger de kwaliteit van wat je hebt laten zien.  
 
Binnen de minor bieden we theorie, oefeningen en opdrachten aan op basis waarvan je deze competenties 
kunt ontwikkelen. Ook kun je je binnen de andere bouwstenen van de minor ontwikkelen op deze thema’s. We 
dagen je uit om zelf op zoek te gaan naar theorie en oefeningen om te werken aan deze thema’s op de manier 
die voor jou werkt. Uiteraard ontwikkel je je ook gaandeweg op deze thema’s, buiten theorie en oefeningen 
om, simpelweg door ervaring op te doen in besturen.   
 



 
 
 

 

 

6 TOETSONDERDELEN 
 
 
 
Elke periode worden zes van de twaalf competenties getoetst. Elke competentie wordt tijdens de minor dus 
twee keer getoetst. Die toetsing vindt plaats op basis van de vier onderdelen die je hieronder vindt. Bij de 
eerste drie onderdelen gaat het om producten die je tijdens de periode inlevert, bij het laatste onderdelen gaat 
het om gedrag dat je laat zien tijdens de bijeenkomsten.  
 
1  Opdrachten 
Elke periode zijn er vaste opdrachten vanuit de minor. Die opdrachten sluiten aan bij de competenties waarop 
we die periode toetsen. Ze stellen je dus in staat om te groeien op de aspecten die die periode relevant zijn. De 
opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze ondersteunend zijn aan je bestuurswerk. Je vindt de opdrachten als 
bijlage bij deze studiehandleiding. De opdrachten lever je gedurende de periodes in. Je ontvangt binnen een 
week feedback.  
 
2  Eigen opdracht 
Tijdens periode 2, 3 en 4 werk je aan een opdracht die je je zelf formuleert. De opdracht die je formuleert sluit 
aan bij één of meerdere van de zes deelcompetenties die tijdens de periode getoetst worden. In individuele 
gesprekken met een docent aan het begin van periode 2, 3 en 4 blik je terug en kijk je vooruit op je eigen 
opdracht. Het verslag van je opdracht neem je op in je Wrap Up.  
 
3 Wrap Up 
In je Wrap Up vat je samen wat je de afgelopen periode gedaan en geleerd hebt. Je doet dat op je eigen 
manier, in een vorm die bij jou past. Dat kan een tekstdocument zijn, een video, een prezi een 
powerpointpresentatie of anders. Van belang is dat je aangeeft hoe je ontwikkeling is geweest op de 
competenties die getoetst worden. Daarbij kun je voorbeelden aanhalen uit je bestuurswerk, uit de oefeningen 
die we tijdens de minorbijeenkomsten hebben gedaan, uit intervisiebijeenkomsten, uit je persoonlijke leven en 
uit de opdrachten die je hebt gedaan. Je kunt bij het beschrijven van deze situaties gebruik maken van de 
theorieën die tijdens de minorbijeenkomsten langs zijn gekomen.  
 
Je opdrachten en je Wrap Up lever je in via Dropbox, in een map waar alleen jij en de docenten toegang toe 
hebben. Voor de opdrachten geldt soms een vaste vorm, bijvoorbeeld tekstdocument, video, poster of 
presentatie. De vorm voor de Wrap Up is vrij, zo lang die binnen tien minuten is te beoordelen en een goed 
beeld geeft van je niveau en groei op de deelcompetenties van de betreffende periode. Als je een fysiek 
product in wilt leveren kan dat, maak in dat geval van tevoren afspraken met de docenten over wanneer en 
waar je het product inlevert. Zet in dat geval altijd ook een digitale versie of foto’s online.  
 
4 Handelen tijdens de minor 
Met de opdrachten, je eigen opdracht en de Wrap Up toetsen we wat jij over je niveau en groei vastlegt. 
Daarmee toetsen we slechts gedeeltelijk dat wat in de praktijk gebeurt. Die praktijkcomponent is zeker bij 
leiderschap belangrijk. Daarom toetsen we je ontwikkeling op de competenties ook op basis van wat we tijdens 
en om de minorbijeenkomsten heen van je hebben gezien.   



 
 
 

 

 

7 BEOORDELING EN BEOORDELINGSPROCEDURE 
 
 
 
In elke periode worden zes van twaalf deelcompetenties getoetst. Elk 
deelcompetentie telt even zwaar mee. Zo toetsen we elk deelcompetentie 
twee keer. In onderstaand schema vind je de twaalf competenties en de 
periodes waarin ze getoetst worden.  
 
Aan het begin van elke periode bekijk je de competenties die aan bod komen 
en beoordeel je jezelf op die competenties. Dat doe je door het beoordelingsformulier voor die periode in te 
vullen. De beoordelingsformulieren vind je als bijlage. Op die manier geef je jezelf aan het begin van elke 
periode een beeld van waar je staat op het gebied van de competenties die die periode aan bod komen. Je 
kunt dan ook bekijken hoe jij die periode wilt en kunt groeien en hoe je de opdrachten daarvoor wilt gebruiken.  
 
Elke opdracht die je in de minor krijgt, sluit op twee of meer competenties aan. Die competenties staan in de 
opdrachten genoemd. Zo weet je van tevoren op welke momenten je bij uitstek de kans hebt om met een 
bepaalde competentie aan de slag te gaan.  
   
COMPETENTIES Periode 1 

Ken jezelf 
Periode 2 
Breng jezelf 
in actie 

Periode 3 
Werk effec-
tief samen 

Periode 4 
Laat jezelf 
zien 

1 Ken jezelf 
1a   Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen 
valkuilen kennen en omzeilen 

    

1b   Duidelijk hebben waar je voor staat en dat als 
vertrekpunt van handelen nemen 

    

1c   Reflecteren op eigen denken en handelen, 
indien gewenst bijsturen 

    

1d   Zorgen voor jezelf 
 

    

2 Breng jezelf in actie 
2a   Volgens de visie en missie werken aan 
organisatiedoelen 

    

2b   Werken aan doelen, met behulp van geschikte 
methoden en technieken 

    

2c   Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, 
delegeren 

    

2d   Initiatiefrijk zijn, met het durven nemen van 
risico’s 

    

3 Werk effectief samen 
3a   Belangen en perspectieven in kaart brengen, 
afgewogen keuzes maken 

    

3b   Effectief en resultaatgericht samenwerken 
 

 
 

   

3c   Een boodschap overbrengen: inspireren en 
motiveren 

    

3d   Anderen begeleiden en ondersteunen om hun 
doelen te behalen 

    

 
Beoordeling 
Aan het eind van elke periode worden de vier toetsonderdelen - zie hoofdstuk Toetsonderdelen - getoetst aan 
de zes competenties waaraan die periode wordt gewerkt. We beoordelen dus aan de hand van alles wat je 
hebt ingeleverd en wat je hebt laten zien in welke mate je gegroeid bent op de competenties en wat je niveau 
is op elk van de competenties. Dat gebeurt aan de hand van de beoordelingsformulieren in de bijlage. Nadat je 



 
 
 
alles hebt ingeleverd, vul je ter zelfbeoordeling een beoordelingsformulier in. Je kunt daarbij ook terugkijken 
naar de versie van het beoordelingsformulier die je aan het begin van de periode in hebt gevuld. Als alle 
toetsonderdelen én het beoordelingsformulier zijn ingeleverd, volgt een beoordeling van de docenten. Per 
toets mag je op één competentie op niveau B scoren. Die score heb je dan te compenseren met een D of hoger 
op een ander thema.  
 
Het resultaat van een toets is ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. Wanneer aan de voorwaarden in de alinea 
hierboven voldaan wordt, is het resultaat ‘voldoende’. Voldoe je niet aan die voorwaarde dan is het resultaat 
‘onvoldoende’. Een ‘goed’ wordt toegekend als je aan de criteria voor een ‘voldoende’ voldoet en daarbij op 
tenminste drie thema’s een D of hoger hebt.  
 
Cijfers  
Toetsen voor de minor worden per periode beoordeeld met onvoldoende, voldoende en goed. Wanneer niet 
mogelijk is dit in het administratiesysteem te verwerken worden de volgende cijfers ingevoerd: onvoldoende: 
0 voldoende: 6,5 goed: 8,5.  
 
Studiepunten 
De omvang van de minor is 30 ec. Voor de bijeenkomsten en opdrachten van de minor staat een tijdsbesteding 
van 420 uur. De minor is opgezet als verdieping in en aanvulling op het uitvoeren van en bewustzijn creëren 
over bestuurlijke taken. Daarom dienen studenten die aan de minor deelnemen gedurende de minor minimaal 
420 uur te besteden aan het uitvoeren van bestuurlijke taken. Deze tijd zien we als stagetijd/praktijktijd. De 
stagetijd/praktijktijd vormt een onmisbaar en integraal onderdeel van de minor. Daardoor is de totale 
tijdsbesteding aan de minor 840 uur. De 30 ec worden verdeeld over de vier periodes. Na elke 
onderwijsperiode worden bij een voldoende beoordeling ec’s toegekend. De ongelijke verdeling komt voort uit 
het feit dat in Osiris enkel cursussen met een veelvoud van 5 ec’s mogelijk zijn. Deze verdeling heeft geen 
inhoudelijke reden.  
 
Periode 1:    10 ec  periode A 
Periode 2:    5 ec  periode B 
Periode 3:    5 ec  periode C 
Periode 4:   10 ec  periode D 
 
Inlevermoment gemist 
Wanneer je een opdracht niet op tijd inlevert laat je dit weten vóór het inlevermoment van de opdracht. Je 
geeft aan wat de reden is van niet op tijd inleveren en je geeft aan wanneer je de opdracht wel inlevert. Te laat 
inleveren heeft in de meeste gevallen invloed op de beoordeling.  
 
Herkansing 
Elke student heeft recht op een herkansing als het resultaat van het eerste toetsmoment onvoldoende of niet 
beoordeelbaar is. Voor een herkansing schrijf je je via Osiris in. 
 
Beoordelaars 
Bij elke toets zijn twee beoordelaars verantwoordelijk voor het beoordelen van de toets. Zij kunnen andere 
betrokken docenten vragen om een advies beoordeling. Bij onenigheid tussen de beoordelaars wordt een 
externe beoordelaar ingeschakeld. Hij of zij bekijkt en beoordeelt het te beoordelen werk zonder kennis van de 
andere beoordelingen en gaat daarna in overleg. De beoordeling van de externe beoordelaar is hierbij leidend. 
Alle betrokkenen bij de totstandkoming van de beoordeling worden op het beoordelingsformulier vermeld.  
 
Vragen, onduidelijkheid beoordeling en onenigheid  
Wanneer er vragen zijn of onduidelijkheid is over de feedback of beoordeling kan de student bij de 
beoordelaars terecht. Zij geven binnen twee weken een schriftelijke of mondelinge toelichting. Wanneer de 
student en beoordelaar of coördinator er niet uit komen kan de student zich wenden tot de examencommissie 
van de opleiding HBO-Rechten.  
 



 
 
 

 

8 LITERATUUR 
 
 
 
Gedurende het jaar besteden we met elkaar aandacht aan een aantal 
boeken. Deze literatuur sluit aan bij de thema’s die tijdens de periode aan 
de orde komen. Hieronder lichten waar de boeken over gaan en wat je 
aan deze boeken kunt hebben. We bevelen vaak delen van deze boeken 
aan als ondersteuning bij opdrachten. We verwijzen regelmatig naar 
video’s op het internet en websites. Naast literatuur maken we gebruik 
van artikelen die je digitaal of in hardcopy ontvangt. Daarnaast kies je bij 
de opdrachten die je zelf formuleert een aantal keer je eigen literatuur. Je 
kunt daarbij gebruik maken uit de lijst met suggesties die je hieronder vindt.  
 
Periode 1 – Ken jezelf 
 

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap  
Stephen R. Covey 
 
Met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap leer je hoe je je leven en je 
bestuurswerk effectief kunt maken. Via de zeven stappen wordt je bewust van wat je 
wilt bereiken, van wat je hebt te doen om dat te bereiken en hoe je vervolgens die 
stappen kunt zetten die nodig zijn. Het boek beschrijft eerst drie overwinningen op 
jezelf: wees proactief, begin met het eind voor ogen, belangrijke zaken eerst. Daarna 
volgen drie overwinningen met je omgeving: denk win-win, eerst begrijpen dan 
begrepen worden, synergie. De zevende en laatste eigenschap is ‘houd de zaag scherp’ 
Animated book review 

 
Periode 2 – Breng jezelf in actie 

 
De Kunst van Kaizen - Met kleine stappen naar grote doelen 
Robert Maurer  
 
Tijdens je bestuursjaar ben je regelmatig bezig met het behalen van grote doelen. Dit 
boek leert je hoe je die grote doelen kunt opdelen in kleine stappen. Het boek legt ook 
op een gemakkelijke en heldere manier uit hoe dat in zes onderdelen werkt: denk 
eenvoudige gedachten, stel eenvoudige vragen, voer kleine acties uit, los kleine 
problemen op, geef jezelf kleine beloningen en herken kleine momenten.  
Interview met Robert Maurer 
Samenvatting 
 
Titel: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 
Auteurs: Theo IJzermans en Koen Dirkx 
 
Het boek gaat over omgaan met negatieve gedachten. Het boek leert je hoe je in 
stressvolle situaties reëel kunt blijven en hoe je ergernissen, stress, niet productief 
gedrag en slechte sociale contacten kunt voorkomen. Het boekje telt 93 pagina’s en 
staat vol met praktische voorbeelden en oefeningen die je kunt doen om jezelf te 
oefenen. Het boek helpt je om erachter te komen welk irrationeel gedrag jij vertoont, 
welke beren op de weg jij meestal ziet en hoe je hier effectief mee omgaat.  
Online cursus over Rationele Effectiviteits Training op www.leren.nl 
 

 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/de-zeven-eigenschappen-van-effectief-leiderschap/1001004008140517/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/nl/p/de-zeven-eigenschappen-van-effectief-leiderschap/1001004008140517/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.youtube.com/watch?v=ktlTxC4QG8g
http://www.bol.com/nl/p/de-kunst-van-kaizen/1001004004525382/
https://www.youtube.com/watch?v=wWUDV6xJRPc
http://www.panview.nl/persoonlijke-groei/de-kunst-van-kaizen-rmauer-samenvatting
http://www.bol.com/nl/p/beren-op-de-weg-spinsels-in-je-hoofd/1001004006579399/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/ret/


 
 
 
 
 
 
Periode 3 – Op Avontuur 

 
Titel: Help! Ik ga coachen 
Auteur: Marijke Lingsma en Aty Boers 
 
Dit boekje biedt een toolbox met basisprincipes van coachen, checklists, 
reminders, tips en achtergrondinformatie. De kern: ken je krachten, je 
beperkingen en je mogelijkheden. En vooral: blijf nieuwsgierig en zorg dat 
je plezier houdt als coach! 
www.helpcoaching.nl  
 

Periode 4 – Het voortouw nemen en de route naar de toekomst 
 
Huh?! - De techniek van het omdenken 
Berthold Gunster 
 
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het glas half vol. Berthold Gunster 
gaat in dit boek uit van een derde benadering: waar is de kraan? Huh?! gaat over de 
overgang van een ja-maar naar een ja-en-manier van denken. Van het denken in termen 
van problemen naar het denken in termen van mogelijkheden. 
www.omdenken.nl 
Facebook-community Omdenken 

 
 
Literatuursuggesties 
Hieronder vind je een lijst met een aantal literatuursuggesties. Ze zijn gerangschikt naar de drie 
hoofdcompetenties waaraan we binnen de minor aandacht besteden. De titels linken in de meeste gevallen 
door naar www.bol.com. Via deze link vindt je de gehele lijst in één keer op www.bol.com. Deze lijst houden 
we gedurende het jaar up-to-date. Heb je suggesties voor deze lijst? Geef ze door aan de cursusleiders. Tijdens 
de minor geven we je mogelijk ook persoonlijke literatuursuggesties, zodat je kunt lezen wat bij jou aansluit. Je 
kunt vanzelfsprekend altijd om literatuursuggesties vragen en we lenen graag boeken uit.  
 
Ken Jezelf 
Drive      Daniel H. Pink 
Uit je comfortzone     Jessica Hagy 
Ontdek je sterke punten     Marcus Buckingham 
Verslaafd aan liefde    Jan Geurtz 
De Ontknooping      Marinus Knoope 
Kwaliteiten     Peter Gerrickens 
The big five for life      John P. Strelecky 
Wie heeft mijn kaas gepikt?    Spencer Johnson 
365 dagen succesvol     David de Kock, Arjen Vergeer 
De kracht van kwetsbaarheid    Brene Brown 
Weg met de warboel    Karen Kingston 
Het element     Ken Robinson 
Begin met het waarom    Simon Sinek 
 
Breng jezelf in actie 
Eckart's Notes     Eckart Wintzen 
De Creatiespiraal     Marinus Knoope  
Ik heb de tijd      Paul Loomans  
Je ongekende vermogens    Anthony Robbins  
Fuck it       John Parkin 
Getting things done     David Allen 

http://www.bol.com/nl/p/help-ik-ga-coachen/1001004006490045/
http://www.helpcoaching.nl/
https://www.bol.com/nl/p/ja-maar-omdenken/1001004007494099/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=omd&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
http://www.omdenken.nl/
https://www.facebook.com/Omdenken?ref=ts&fref=ts
http://www.bol.com/nl/verlanglijstje/1g676g37333835333239333632wc1r1fzsx/index.html?Referrer=ADVNLEMA000000SNWL99&token=87ef9c1b587dc12ae6b04ea8ef35c17a
https://www.bol.com/nl/p/drive/9200000057065565/
https://www.bol.com/nl/p/uit-je-comfortzone/9200000022091882/
https://www.bol.com/nl/p/ontdek-je-sterke-punten/1001004002717882/
https://www.bol.com/nl/p/verslaafd-aan-liefde/1001004006534706/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/nl/p/de-ontknooping/1001004010606227/
https://www.bol.com/nl/p/kwaliteiten/666773133/
https://www.bol.com/nl/p/the-big-five-for-life/1001004006238688/
https://www.bol.com/nl/p/wie-heeft-mijn-kaas-gepikt/9200000025792981/
https://www.bol.com/nl/p/365-dagen-succesvol/9200000005539921/
https://www.bol.com/nl/p/de-kracht-van-kwetsbaarheid/9200000010046942/
https://www.bol.com/nl/p/weg-met-de-warboel/9200000015354754/
https://www.bol.com/nl/p/het-element/1001004011507113/
https://www.bol.com/nl/p/begin-met-het-waarom/1001004011830100/
http://www.bol.com/nl/p/eckart-s-notes/1001004004993501/#product_judgement
http://www.bol.com/nl/p/de-creatiespiraal/666837088/
https://www.bol.com/nl/p/ik-heb-de-tijd/9200000009985022/?suggestionType=suggestedsearch
http://www.bol.com/nl/p/je-ongekende-vermogens/1001004011833303/
https://www.bol.com/nl/p/fuck-it/9200000036152536/
https://www.bol.com/nl/p/getting-things-done/1001004005752454/


 
 
 
The Mind Gym, Tijd maken    Sebastian Bailey 
Dromen Durven Doen    Ben Tiggelaar 
 
 
Werk effectief samen 
Invloed       Robert Cialdini 
De 5 frustraties van teamwork    Patrick Lencioni 
Brainstormen met resultaat    Wichert van Engelen 
Besturen met een visie     Daniel Klein 
Het is geen toeval    Eliyahu M. Goldratt 
Het Doel     Eliyahu M. Goldratt 
De kracht van Scrum    Eelco Rustenburg 
Semco-stijl     Ricardo Semler 
Op de achterkant van een servet    Dan Roam 
Trainen. Een praktijkgids     Karin de Galan 
50 succesmodellen    Mikael Krogerus 
Feedback geven en ontvangen   Annemieke Nijman 
Beïnvloed anderen, begin bij jezelf   Bert van Dijk 
Bla bla bla     Dan Roam 
Zes denkhoeden     Edward de Bono 
Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt Dale Carnegie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/the-mind-gym-tijd-maken/1001004002907968/
Dromen%20Durven%20Doen
https://www.bol.com/nl/p/invloed/9200000059983017/
https://www.bol.com/nl/p/de-5-frustraties-van-teamwork/1001004006522051/
https://www.bol.com/nl/p/brainstormen-met-resultaat/1001004007515059/
https://www.bol.com/nl/p/besturen-met-een-visie/9200000002919761/
https://www.bol.com/nl/p/het-is-geen-toeval/9200000011675421/
https://www.bol.com/nl/p/het-doel/9200000021947488/
https://www.bol.com/nl/p/de-kracht-van-scrum/1001004008563933/
https://www.bol.com/nl/p/semco-stijl/1001004010300602/
https://www.bol.com/nl/p/op-de-achterkant-van-een-servet/9200000010424231/
https://www.bol.com/nl/p/trainen/1001004008563936/
https://www.bol.com/nl/p/50-succesmodellen/1001004007581476/
https://www.bol.com/nl/p/kleintje-feedback/9200000000038051/
Bla%20bla%20bla
https://www.bol.com/nl/p/zes-denkhoeden/1001004011259068/
https://www.bol.com/nl/p/hoe-je-vrienden-maakt-en-mensen-beinvloedt/9200000011708119/


 
 
 

 

 

9 BIJLAGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Opdrachten 
Op de volgende pagina’s vind je de opdrachten van periode 1 en 2. De opdrachten van periode 3 en 4 worden later 
vastgelegd. Periode 3 staat in het teken van effectief samenwerken en elkaar begeleiden en coachen. De opdrachten 
liggen ook op dat vlak. Periode 4 gaat over jezelf laten zien. In elk geval organiseren jullie in die periode een Leiderschap 
Event voor studentbestuurders.  



 
 
 

 
 

Opdracht 1 Mijn minor 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: vrij   
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 
 

 
 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen  
x Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken 

 
Stephen R. Covey, Eigenschap 2: begin met het eind voor ogen 

Beschrijving opdracht Je loopt de volledige studiehandleiding door. Op basis van wat je hebt gelezen, 
beantwoord je de volgende vragen: 
 
x Welke elementen uit de minor, zoals bijeenkomsten, periodes, opdrachten, 

literatuur, spreken je het meeste aan? 
x Welke van jouw kwaliteiten ga je inzetten om ervoor te zorgen dat je zoveel 

mogelijk uit de minor haalt?  
x Wat is belangrijk voor jou op het gebied van samenwerking en sfeer? Welke 

afspraken zou je met de groep willen maken? Hoe wil jij je inzetten voor de groei 
van anderen en de sfeer in de groep?  

x Hoe wil je dat jouw medestudenten/ bestuursgenoten/ docenten jou dit jaar 
ondersteunen? Wat heb je van ze nodig? Hoe ga je regelen dat je dat krijgt?  

x Welke bijdrage ga jij het komende jaar (voor je medestudenten) aan de minor 
leveren? Welke kennis, ervaring of contacten heb je, die je in de minor zou 
willen inzetten? Welke toegevoegde waarde kun jij aanbrengen? (Denk aan een 
bijeenkomst of les die je kunt verzorgen, informatie die je kan verschaffen, een 
gast die je kan uitnodigen, iets waar je zorg voor wil dragen.)  

 
Mogelijke vragen of opmerkingen over de studiehandleiding kun je ook in je 
opdracht kwijt. Waar nodig kunnen we de studiehandleiding dan nog 
verduidelijken of aanpassen.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle bullets in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Opdracht 2 Mijn kwaliteiten 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: vrij 
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 

 
Theorie 

 
Voorbereiding 

 

 
 
x Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
x Reflecteren op eigen denken en handelen, indien gewenst bijsturen 
 
Artikelen over Strengthscope. STARR.  
 
x Doe de Strengthscope-test via de link die de je daarvoor toegestuurd krijgt.  
x Bespreek de uitkomsten van je test in je intervisiegroep  
x Doe de Strengtscope-oefeningen tijdens de bijeenkomsten 
x Lees de Strengthscope artikelen 

 
 Beschrijving opdracht 

 
x Vat samen welke nieuwe inzichten je hebt opgedaan tijdens de oefeningen, (het 

bespreken van) de uitkomsten van de test en naar aanleiding van de theorie  
x Geef aan hoe, waar en wanneer je deze inzichten concreet gaat toepassen 
x Licht toe welke drie strengths van je ‘Significant 7’ er voor jou het meeste 

uitspringen en die je het meeste energie geven.  
x Geef aan welke strength(s) je verraste(n) je en licht dit toe.  
x Geef voorbeelden van momenten waarop je je drie grootste strengths gebruikte. 

Werk deze voorbeelden uit via de STARR-methode. 
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Opdracht 3 Mijn omgeving: 360 graden feedback 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: schriftelijk 
Omvang: maximaal 10 minuten 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 
 

Voorbereiding 
 

 

 
 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen 
x Effectief en resultaatgericht samenwerken 
 
Stephen R. Covey, Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden  
 
x Doe de Strengthscope test online 
x Voer op de Strengthscope website acht mensen inaan wie jij feedback wil 

vragen. Zorg ervoor dat dit een gevarieerde groep is. Denk aan 
bestuursgenoten en commissieleden uit je bestuurswerk. Denk ook aan 
collega’s en leidinggevende van je (bij)baan. Denk ook aan familieleden, 
vrienden huisgenoten, teamgenoten. 

x Zorg dat je van minimaal 5 mensen feedback hebt, voor je de opdracht maakt 
 

Beschrijving opdracht x Bekijk de uitkomsten van de test 
x Trek conclusies uit de informatie die je hebt gekregen van de respondenten: 

wat valt je op? Wat blijft je bij?  
x Geef jezelf minstens twee tips voor de komende tijd.  
x Geef aan hoe je die tips in de praktijk gaat brengen.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Opdracht 4 Mijn Leiderschap 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: schriftelijk 
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 
 

 
 
x Duidelijk hebben waar je voor staat en dat als vertrekpunt van handelen nemen 
x Zorgen voor jezelf 
 
Stephen R. Covey, Deel I: Paradigma’s en principes en Deel II: Eigenschap 2: Begin 
met het einde voor ogen: persoonlijk statuut.  
 

Beschrijving opdracht Vind naast Covey, 1 andere bron met betrekking tot leiderschap. Beschrijf wat 
deze zegt en waarom je het er wel/ niet mee eens bent. Formuleer wat 
leiderschap voor jou is. 
 
Maak een persoonlijk statuut, waarin in ieder geval het volgende aan de orde 
komt: 
x Beschrijf je kernwaarden  
x Beschrijf in je statuut wat deze kernwaarden betekenen als het gaat om de zorg 

voor jezelf, en hoe ze de zorg voor jezelf beïnvloeden.  
x Beschrijf in je statuut wat je kernwaarden betekenen voor jou in je functie. 
x Beschrijf in je statuut wat je kernwaarden betekenen voor jou in de minor.  
 
Als je wilt kun je de opdrachtin twee delen inleveren: één deel met alleen je 
persoonlijke statuut waarin je kernwaarden staan en wat die voor jou betekenen. 
En één deel met de andere elementen van deze opdracht.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Wrap Up periode 1 
 

Inlevermoment: zie de digitale agenda 
 Feedback: één week na inleveren 

 

Vorm: vrij   
Omvang: in 10 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 

 
 
x Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
x Duidelijk hebben waar je voor staat en dat als vertrekpunt van handelen nemen 
x Reflecteren op eigen denken en handelen, indien gewenst bijsturen 
x Zorgen voor jezelf 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen  
x Effectief en resultaatgericht samenwerken 
 

Beschrijving opdracht Afgelopen periode heb je je als bestuurder en als persoon ontwikkeld. Op basis van 
wat we in de minor hebben gedaan, heb je je ontwikkeld in bovenstaande 
competenties. Dat heb je gedaan door het bijwonen van de bijeenkomsten, door 
het doen van opdrachten en door het doen van je bestuurswerk.  
 
Gebruik je Wrap Up om een samenvatting en een overzicht te geven en je groei in 
kaart te brengen. Focus daarbij op de competenties die deze periode van belang 
waren. Geef voorbeelden van hoe je aan de slag bent geweest met deze 
competenties en hoe je je daarin hebt ontwikkeld.  
 
Gebruik om je groei te beschrijven de theorieën die in de minor zijn behandeld. 
Geef aan hoe je deze theorieën hebt ingezet om te groeien in de bovenstaande 
competenties.  
 
Vul vervolgens het beoordelingsformulier voor deze periode 1. Geef daarop aan 
hoe je jezelf beoordeelt op de zes competenties die deze periode aan bod zijn 
gekomen en licht je beoordeling toe. Geef in het feedbackvak aan waarop jij graag 
van de cursusleiders feedback wilt hebben.  
  

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de Wrap Up ga je in op alle competenties van deze periode 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   



 
 
 

 
 

Opdracht 5 Mijn organisatie-analyse 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: tekst 
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 

 
 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen 
x Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken 
 

Beschrijving opdracht x Beschrijf wat de doelen zijn van jouw organisatie. Deze doelen vind je 
bijvoorbeeld in je statuten.  

x Analyseer sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen voor jou 
organisatie.  

x Bespreek deze analyse met minimaal één bestuursgenoot en geef aan wat deze 
bespreking je heeft opgeleverd.  

x Bespreek deze analyse met minimaal één andere persoon met wie je regelmatig 
samenwerkt. Geef aan wat deze bespreking je heeft opgeleverd.  

x Geef aan welke sterktes je wilt je dat je organisatie zeker behoudt de komende 
tijd en geef aan met welke zwaktes je organisatie aan de slag heeft te gaan.  

x Geef aan wat deze analyse betekent voor jouw functie en werkzaamheden. 
x Geef aan op welk punt je in actie wilt komen. Dit punt wordt het onderwerp van 

je Hike.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Opdracht 6 Mijn organisatie 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: film 
Omvang: maximaal 5 minuten 

 
 

Competenties 
 
 
 

Vooraf 

 
 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen 
x Effectief en resultaatgericht samenwerken 
x Een boodschap overbrengen: inspireren en motiveren 
 
Krijg je een gastles van filmmaker Reinout van Schie.  
Lees je de statuten van je organisatie.  
Doe je interviews met bestuursgenoten en stakeholders.   
 

Beschrijving opdracht Maak een film over je organisatie. De doelgroep bestaat uit je medestudenten, 
zodat zij een goed beeld krijgen de organisatie waarbinnen jij actief bent. 
Daarnaast kan je film als je dat wilt geplaatst worden op de Facebook-pagina van 
de minor.  
 
Om een goed beeld van je organisatie te geven kun je bijvoorbeeld het ‘waarom’ 
van je organisatie, waarom jullie bestaan, wat jullie doel is aan bod laten komen. 
Ook kun je laten zien wat jullie doen om dat doel te bereiken en welke taken en 
activiteiten jullie daarvoor uitvoeren. Je kunt aandacht besteden aan hoe jullie 
georganiseerd zijn, dus hoe jullie ervoor zorgen dat jullie doen wat jullie doen. Laat 
bijvoorbeeld ook zien uit wat voor soort mensen de organisatie bestaat en laat 
deze mensen ook aan het woord. Besteed bijvoorbeeld aandacht aan wat jouw 
functie is en hoe die functie past in het geheel van jouw organisatie. Laat zien wat 
jij binnen jouw functie doet.  
 
Leg in je film vooral je eigen accenten, dus besteed aandacht aan zaken waar jij 
aandacht aan wilt besteden. Zorg dat de sfeer van jouw organisatie naar voren 
komt en dat je echt een beeld geeft van je organisatie.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x In je film ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan. 
 



 
 
 

 
 

Opdracht 7 Mijn Hike: Planning 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: vrij 
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 

 
 
x Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, delegeren 
x Initiatiefrijk zijn, met het durven nemen van risico’s 

 
Theo IJzermans en Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 
Robert Maurer: De Kunst van Kaizen 
 

Beschrijving opdracht x Geef aan wat jouw persoonlijke doel is voor je Hike. Grijp daarvoor terug op de 
organisatie-analyse die je hebt gemaakt. Geef aan wat de voordelen van het 
behalen van dit doel zijn voor jou en voor je organisatie.  

x Geef aan wat je zult voelen als je dit doel hebt behaald. Geef aan wat je ziet als 
je doel behaald is. Geef aan wat anderen zullen zeggen als het doel behaald is.  

x Geef aan welke dingen die voor jou van groot belang zijn en die je niet wilt 
opgeven in het behalen van je doel 

x Kies een buddy van binnen of van buiten de minor. Bespreek met die persoon 
hoe hij of zij jou kan helpen met je Hike en bespreek hoe deze persoon jou 
gaat ondersteunen. Beschrijf in je opdracht wie je buddy is, waar je deze 
buddy hebt gekozen en welke afspraken je met je buddy hebt gemaakt.  

x Beschrijf wat je plan van aanpak is om je doel te behalen.  
x Geef aan hoe jij je strenghts in gaat zetten bij het behalen van dit doel.  
x Geef aan hoe je de kwaliteiten en krachten van je organisatie gaat inzetten in 

het behalen van je doel 
x Geef aan wat je nodig hebt om je plan van aanpak uit te voeren en hoe je 

ervoor gaat zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt 
x Geef aan welke meetbare resultaten je wilt bereiken 
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Opdracht 8 Mijn Hike: Presentatie 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: posterpresentatie 
Omvang: maximaal 5 minuten 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 

 
 
x Een boodschap overbrengen: inspireren en motiveren 
x Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken 

 
Volgt  
 

Beschrijving opdracht Maak een poster van je Hike en presenteer deze tijdens de minorbijeenkomst.  
 
Besteedt op je poster en in je presentatie aandacht aan het volgende:  
x Geef aan hoe je je Hike hebt uitgevoerd. Ga daarbij in op de plannen die je 

opdracht Mijn Hike: Planning hebt aangestipt.  
 

Presenteer deze poster in maximaal vijf minuten tijdens de bijeenkomst aan je 
intervisiegroep. Zorg ervoor dat een foto van je poster en een video van je 
presentatie uiterlijk op de maandag na deze bijeenkomst om 12:00 uur op je 
Dropbox staan. Is je Dropbox te klein voor de video? Lever je video dan in via 
www.wetransfer.com.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de poster die je inlevert 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 

http://www.wetransfer.com/


 
 
 

 
 

Opdracht 9 Mijn actiehandleiding 
Inlevermoment: zie de digitale agenda 

 Feedback: één week na inleveren 
 

Vorm: tekst 
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 
 

Theorie 
 
 

Beschrijving opdracht 

 
 
x Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
x Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, delegeren 
 
Theo IJzermans en Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 
Stephen R. Covey, Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst  
 
x Maak een overzicht van wat je afgelopen week op welke momenten hebt 

gedaan. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk. 
x Trek conclusies: Wat valt je op? Benoem hierbij bijvoorbeeld punten waar je 

tevreden over bent en punten waarin je nog vooruitgang wilt boeken. 
x Analyseer in welke kwadranten van de tijdsmanagementmatrix van Covey jouw 

activiteiten vallen.  
x Bekijk op welke momenten je echt op dreef was. Waarin je je kwaliteiten kwijt 

kon en waarin je effectief en prettig werkte. Beschrijf hoe je dit kunt behouden 
voor de toekomst, of hoe je hier in de toekomst zelfs meer van kunt doen. 

x Bekijk op welke momenten je minder op dreef was. Beschrijf hoe jij volgende 
keer op een andere manier met zo’n situatie om kan gaan en wat je van jezelf en 
je omgeving nodig hebt om dat te doen.  

x Maak vervolgens in een apart document jouw eigen actiehandleiding, die je er 
voortaan bij kunt pakken als je met plezier en effect aan de slag wilt.  

 
  

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de opdracht ga je in op alle punten in de beschrijving van de opdracht 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   
 



 
 
 

 
 

Wrap Up periode 2 
 

Inlevermoment: zie de digitale agenda 
 Feedback: één week na inleveren 

 

Vorm: vrij   
Omvang: in 5 minuten te bekijken 

 
 

Competenties 
 

 
 
x Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
x Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen  
x Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken  
x Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, delegeren 
x Initiatiefrijk zijn, met het durven nemen van risico’s 
x Een boodschap overbrengen: inspireren en motiveren 
 

Beschrijving opdracht Afgelopen periode heb je je als bestuurder en als persoon ontwikkeld. Op basis van 
wat we in de minor hebben gedaan, heb je je ontwikkeld in bovenstaande 
competenties. Dat heb je gedaan door het bijwonen van de bijeenkomsten, door 
het doen van opdrachten en door het doen van je bestuurswerk.  
 
Gebruik je Wrap Up om een samenvatting en een overzicht te geven en je groei in 
kaart te brengen. Focus daarbij op de competenties die deze periode van belang 
waren. Geef voorbeelden van hoe je aan de slag bent geweest met deze 
competenties en hoe je je daarin hebt ontwikkeld.  
 
Gebruik om je groei te beschrijven de theorieën die in de minor zijn behandeld. 
Geef aan hoe je deze theorieën hebt ingezet om te groeien in de bovenstaande 
competenties.  
 
Vul vervolgens het beoordelingsformulier voor deze periode 1. Geef daarop aan 
hoe je jezelf beoordeelt op de zes competenties die deze periode aan bod zijn 
gekomen en licht je beoordeling toe. Geef in het feedbackvak aan waarop jij graag 
van de cursusleiders feedback wilt hebben.  
 

Checklist Voordat je de opdracht inlevert, check je het volgende: 
x Je naam, de datum, de naam van de opdracht en de naam van de minor staan op 

de opdracht die je inlevert 
x In de wrap up ga je in op alle competenties van deze periode 
x Je opdracht is overzichtelijk uitgewerkt en netjes afgewerkt 
x De opdracht die je inlevert voldoet aan de vorm en omvang die hierboven 

genoemd staan.   



 
 
 

Competenties



 
 
 

 

KEN JEZELF 
 

1a. Eigen kwaliteiten kennen en inzetten, eigen valkuilen kennen en omzeilen 
 
 
Je kwaliteiten en valkuilen ontdekken, ook 
met behulp van anderen. Je kwaliteiten en 
valkuilen kennen en erkennen. Weten hoe 
jouw kwaliteiten in elkaar zitten op basis van 
kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. 
Herkennen wanneer en in welke mate je je 
kwaliteiten inzet en wanneer en in welke 
mate je je valkuilen tegenkomt. Je kwaliteiten 
gedoseerd inzetten en je valkuilen kunnen 
omzeilen. Het versterken en uitbouwen van je 
eigen kwaliteiten en het werken aan valkuilen.  
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp een beeld van de eigen kwaliteiten en valkuilen krijgen 

Heeft basiskennis van modellen op het gebied van kwaliteiten en valkuilen  
Herkent met hulp momenten waarin eigen kwaliteiten worden ingezet of juist niet ingezet 
Herkent met hulp momenten waarin in wel of niet in eigen valkuilen wordt gestapt 

Niveau C Herkent soms momenten waarin eigen kwaliteiten worden ingezet of juist niet ingezet 
Herkent soms momenten waarin in wel of niet in eigen valkuilen wordt gestapt 
Kan basiskennis op het gebied van kwaliteiten en valkuilen koppelen aan de eigen situatie 

Niveau D Herkent regelmatig momenten waarin eigen kwaliteiten en/of valkuilen aan de orde zijn 
Zet soms bewust eigen kwaliteiten in als de situatie daarom vraagt 
Omzeilt soms bewust valkuilen als de situatie daarom vraagt 
Heeft zich modellen en technieken eigen gemaakt en werkt er op vaste basis mee 

Niveau E Heeft een systeem om de belangrijkste eigen valkuilen te herkennen en te omzeilen 
Zet regelmatig bewust eigen kwaliteiten in als de situatie daarom vraagt 
Zoekt naar nieuwe modellen en technieken om met kwaliteiten en valkuilen om te gaan 

Niveau F Heeft de eigen kwaliteiten en valkuilen geaccepteerd én werkt er tegelijk aan 
Zet zeer regelmatig bewust eigen kwaliteiten in als de situatie daarom vraagt 
Is met de omgang met eigen kwaliteiten en valkuilen een inspirerend voorbeeld voor anderen 

 
 
 



 
 
 

 

KEN JEZELF 
 

1b. Duidelijk hebben waar je voor staat en dat als vertrekpunt van handelen nemen 
 
 
Je kernwaarden leren kennen, ook met 
behulp van anderen. Weten wie en wat 
jou inspireert, en waarom dat zo is. 
Weten hoe jouw kernwaarden 
doorwerken in de praktijk. Keuzes maken 
op basis van je kernwaarden, ook als 
anderen het (aanvankelijk) niet eens zijn 
met je keuzes. Weten wat je bij wilt 
dragen aan het grotere geheel en een 
persoonlijke missie formuleren. Jezelf 
doelen stellen op basis van deze missie.  
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp een aantal van de eigen kernwaarden helder krijgen 

Heeft een aantal rolmodellen die een inspirerend voorbeeld vormen 
Heeft de wil om beslissingen te nemen op basis van de kernwaarden 

Niveau C Heeft de eigen kernwaarden helder 
Is zich regelmatig van bewust hoe situaties aansluiten bij zijn of haar kernwaarden 
Heeft helder waarom rolmodellen inspirerend zijn voor hem of haar 

Niveau D Communiceert de eigen kernwaarden op een heldere manier naar anderen 
Vertoont regelmatig bewust gedrag dat aansluit bij de kernwaarden 
Grijpt regelmatig in als situaties niet voldoen aan de eigen kernwaarden 
Zoekt nieuwe rolmodellen die gedrag vertonen dat hij of zij graag meer wil gaan vertonen 

Niveau E Vertoont zeer regelmatig gedrag dat aansluit bij de kernwaarden 
Grijpt zeer regelmatig in als situaties niet voldoen aan de eigen kernwaarden 
Modelleert soms zijn of haar gedrag naar het gedrag van rolmodellen 

Niveau F Heeft een heldere persoonlijke missie die aangeeft hoe hij of zij in het leven staat 
Zegt zeer bewust ‘ja’ of ‘nee’ tegen zaken, op basis van aansluiting bij deze missie 
Modelleert regelmatig zijn of haar gedrag naar het gedrag van rolmodellen  
Is met zijn of haar kernwaarden een inspirerend voorbeeld voor anderen 

 
 



 
 
 

 

KEN JEZELF 
 

1c. Reflecteren op eigen denken en handelen, indien gewenst bijsturen 
 
 
Kennis van methoden en theorieën 
voor reflectie op het eigen handelen. 
Kennis van methoden en theorieën om 
feedback te vragen op eigen handelen. 
Herkennen wanneer en op welke 
aspecten reflectie je verder helpt. 
Geschikte methoden en technieken 
toepassen. Op basis van reflectie een 
plan maken voor verandering, en dat 
plan uitvoeren. Op zoek blijven naar 
passende manieren om te reflecteren, 
zodat groei en ontwikkeling steeds 
doorgaat.   
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp reflectie en een actie(plan) maken 

Heeft de wil te verbeteren en zich bewust te ontwikkelen 
Accepteert feedback op zijn of haar functioneren 

Niveau C Vraagt regelmatig om feedback op zijn of haar functioneren 
Kan zelfstandig reflecteren en gebruikt daarvoor tenminste een methode. 
Kan eigen ontwikkeling helder inzichtelijk maken en daaruit ontwikkelpunten destilleren 

Niveau D Kan zelfstandig een reflectie omzetten in een effectieve actie. 
Heeft kennis en inzicht in meerdere reflectiemethoden en zet deze ook in 
Vraagt structureel om feedback op eigen handelen 
Maakt ontwikkelpunten grotendeels meetbaar 

Niveau E Reflecteert constant en heeft zich hier een eigen proces voor eigen gemaakt 
Houdt eigen ontwikkeling en reflectie bij voor optimale groei 
Vraagt structureel feedback aan anderen en koppelt resultaten terug 
Helpt anderen bij reflecteren en in actie komen 

Niveau F Leert anderen effectief te reflecteren en daar naar te handelen 
Maakt gebruik van en draagt bij aan bestaande methoden en technieken 
Stimuleert anderen actief om te reflecteren 

 



 
 
 

  

KEN JEZELF 

1d. Zorgen voor jezelf 
 
 
Weten bij welke balans tussen werken en ontspannen je het beste 
functioneert. Balans aan kunnen brengen tussen en aandacht besteden aan 
verschillende domeinen/onderdelen van het leven zoals werk, ontspanning, 
familie, vrienden, beweging, voeding, rust. Weten welke elementen er voor jou 
horen bij goed voor jezelf zorgen. In de praktijk goed voor jezelf zorgen, op de 
korte en lange termijn. Vieren van successen.  
Verschil opmerken tussen moeten en willen, van binnen naar buiten werken of 
van buiten naar binnen.  
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp elementen formuleren die voor hem of haar nodig zijn om goed te functioneren  

Kan met hulp sommige van deze elementen in zijn of haar leven invullen 
Heeft de wil om goed voor zichzelf te zorgen 

Niveau C Weet wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren 
Vult bewust een aantal van deze elementen in het leven in 
Herkent soms wanneer de eigen grenzen worden overschreden 
Grijpt soms in als de eigen grenzen worden overschreden 

Niveau D Kent de eigen draagkracht, lichamelijk en geestelijk 
Herkent wanneer de draaglast hoger is dan de draagkracht 
Kan ingrijpen als de draaglast hoger is dan de draagkracht 
Vult actief de elementen in die nodig zijn om goed te kunnen functioneren 

Niveau E Zorgt in werk en leven steeds voor een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning 
Grijpt in en maakt keuzes als de draaglast hoger is dan de draagkracht 
Herkent bij anderen wanneer draaglast te hoog is voor draagkracht 

Niveau F Inspireert en begeleidt anderen om voor zichzelf te zorgen, is hierin een voorbeeld 
Grijpt in als draaglast bij anderen te hoog is voor draagkracht 

 
 



 
 
 

 

    BRENG JEZELF IN ACTIE 

  2a. Volgens de visie en missie werken aan organisatiedoelen 
 
 
Organisatiedoelen kennen en eigen functie daarin 
kunnen plaatsen. Eigen waarden en persoon koppelen 
aan de doelen van de organisatie en aan de functie. 
Kortetermijndoelen en langetermijndoelen opstellen die 
aan organisatiedoelen bijdragen. Beeld vormen van de 
sterke en zwakke punten van de eigen organisatie. 
Mening vormen over de organisatiedoelen en indien 
nodig acties ondernemen om deze aan te passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kent het doel van de eigen organisatie 

Heeft de wens om te werken aan de organisatiedoelen  
Kan met hulp het doel van de organisatie vertalen in acties 

Niveau C Is zich bewust van de ruimte die zijn of haar functie op het gebied van de organisatiedoelen 
Is zich bewust van sommige sterktes en zwaktes van de organisatie 
Vertaalt zelfstandig de doelen van de organisatie in acties die passen bij de functie 
Kan soms eigen waarden en kwaliteiten koppelen aan de organisatiedoelen 

Niveau D Verbindt de eigen waarden en kwaliteiten aan de organisatiedoelen 
Zoekt ruimte in de functie om optimaal te kunnen functioneren 
Heeft een helder beeld van de sterktes en zwaktes van de organisatie 
Formuleert beleid dat aansluit organisatiedoelen op korte en lange termijn 

Niveau E Heeft in de functie de eigen waarden en de organisatiedoelen gestroomlijnd 
Denkt mee over en draagt bij aan het up-to-date houden van de organisatiedoelen 
Denkt mee over en draagt bij aan het up-to-date houden van de eigen functie 

Niveau F Heeft een duidelijke visie op de organisatie en draagt die visie ook uit 
Denkt en handelt functie-overstijgend 

 
 



 
 
 

 

    BRENG JEZELF IN ACTIE 

2b. Werken aan doelen, met behulp van geschikte methoden en technieken 
 
 
Het grotere doel kennen dat ligt onder 
het doel waar je aan werkt. Grote doelen 
onderverdelen in kleinere taken. Het eind 
voor ogen hebben tijdens het werken aan 
doelen. Bekende methodes toepassen om 
aan doelen te werken. Open staan voor 
het uitproberen van verschillende 
methodes. Eigen methode ontwikkelen 
om met plezier en effect te werken aan 
doelen die je jezelf stelt. Blokkades bij het 
werken aan doelen herkennen en 
opsporen.  
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp werken aan doelen, met behulp van methoden en technieken 

Kent methoden en technieken om aan doelen te werken 
Heeft de wens om effectief te werken 

Niveau C Kan zelfstandig werken aan doelen, op basis van methoden en technieken 
Herkent soms blokkades bij het effectief werken 
Kan grote doelen onderverdelen in kleine stappen 

Niveau D Zoekt actief naar nieuwe methoden en theorieën om effectief te werken 
Herkent regelmatig blokkades bij effectief werken en onderneemt dan actie 
Verdeelt grote doelen altijd in onder in kleine stappen en gaat daarmee aan de slag 
Is flexibel in de manier waarop hij zijn doel verwezenlijkt, kan doel en middel onderscheiden 

Niveau E Heeft zich een eigen systeem eigen gemaakt om effectief te werken 
Herkent steeds blokkades bij effectief werken en onderneemt dan actie 

Niveau F Past de eigen methode voor effectief werken steeds actief aan 
Is een inspirerend voorbeeld voor anderen in effectief werken 

 



 
 
 

 

    BRENG JEZELF IN ACTIE 

2c. Prioriteiten stellen, werken aan prioriteiten, delegeren 
 
 
Onderscheid maken tussen urgent, niet urgent, belangrijk 
en onbelangrijk werk. Werken aan acties op de korte en 
lange termijn. Plannen opstellen en je houden aan de 
afspraken die je met jezelf maakt en die je met anderen 
maakt. Bewuste keuzes maken op basis van je prioriteiten. 
Eigen tijd bewaken. Voldoende tijd besteden aan de 
invulling van je functie. Werk delegeren, mensen 
aansturen, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid 
geven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Heeft kennis van methoden en technieken om prioriteiten te stellen 

Kan met hulp prioriteiten vaststellen die bij de functie horen voor de korte termijn 
Houd de eigen agenda consequent bij 
Werkt ordelijk en systematisch 

Niveau C Stelt zelfstandig prioriteiten vast die bij de functie horen voor de korte termijn 
Kan zelfstandig onderscheid maken tussen urgent, niet urgent, belangrijk en niet belangrijk 
Past kennis van methoden en technieken om prioriteiten te stellen toe op de eigen situatie 

Niveau D Maakt onderscheid tussen taken om zelf uit te voeren en taken om te delegeren 
Verdeelt en wijst taken toe binnen het eigen team 
Heeft een eigen systeem ontwikkeld om prioriteiten vast te stellen  
Stelt zelfstandig prioriteiten vast voor de korte en middellange termijn  

Niveau E Stelt zelfstandig prioriteiten vast voor zichzelf en anderen op de korte en middellange termijn 
Verdeelt en wijst taken toe binnen delen van de organisatie 

Niveau F Stelt zelfstandig prioriteiten vast voor zichzelf en anderen op lange termijn 
Verdeelt en wijst taken toe binnen de gehele organisatie 

 



 
 
 

      

    BRENG JEZELF IN ACTIE
        

2d. Initiatiefrijk zijn, met het durven nemen van risico’s 
 
 
Het nemen van initiatief, creëren van 
mogelijkheden en gaan op paden waar de 
uitkomst onzeker van is, met balans tussen lef en 
de mogelijke risico’s. Kansen zien en creëren en 
daar naar handelen. Initiator durven zijn, voor je 
idee gaan staan. De huidige situatie zien als iets 
dat valt te veranderen. Nieuw gedrag oefenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp kansen en mogelijkheden signaleren 

Heeft de wens om initiatiefrijk te zijn. 
Kan met hulp voor- en nadelen analyseren en afwegen. 
Staat open voor ontwikkeling en doorgaan op initiatieven van anderen 

Niveau C Ziet zelfstandig kansen en mogelijkheden. 
Komt in actie om een situatie aan te pakken. 
Creëert met hulp acties die situatie A naar B (gewenst) transformeren. 
Kan zelfstandig voor- en nadelen van acties analyseren en afwegen. 

Niveau D Komt zelfstandig in actie en neemt initiatieven 
Betrekt anderen bij de situatie, draagt het eigen initiatief uit 
Neemt verantwoordelijkheid, ook wanneer de actie niet direct succesvol is 
Durft voor een overwogen mate van onzekerheid te gaan 

Niveau E Helpt anderen initiatiefrijk te zijn. 
Werkt vanuit visie, ideeën en methoden. 
Onderbouwt zijn of haar initiatieven, krijgt mensen daarin mee  
Experimenteert actief en zoekt de grenzen van zijn of haar kunnen  

Niveau F Leert anderen initiatiefrijk te zijn en voor- en nadelen in te schatten 
Gebruikt verschillende bronnen, contacten, ingangen en theorieën om van (bijna) alle 
situaties een succes te maken. 
Speelt met lef en faalt met plezier in het nemen met initiatief  

 
 
 



 
 
 

    

 WERK EFFECTIEF SAMEN      

3a. Belangen en perspectieven in kaart brengen, afgewogen keuzes maken 
 
 
Erkennen dat zaken vanuit verschillende perspectieven te 
benaderen zijn. Vanuit verschillende perspectieven naar een 
zaak kijken. Het eigen dominante perspectief herkennen, en 
hier effectief mee omgaan. Zich kunnen verplaatsen in 
perspectieven van anderen. Actief op zoek gaan naar andere 
perspectieven, belangen en meningen. Overzicht hebben over 
relevante factoren en hun impact, gedrag, bereidheid en 
capaciteiten. Helikopterview ontwikkelen. Knopen doorhakken 
en dit kunnen communiceren en beargumenteren.  
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Is in staat om met hulp de kern uit een vraagstuk/probleem te halen 

Heeft inzicht in een aantal actoren in het vraagstuk/probleem 
Werkt vanuit een relevante theorie of bestaande kennis 
Kan (met hulp) tot een onderbouwde conclusie komen 

Niveau C 
 

Kan zelfstandig tot de kern van de vraag komen 
Kan relevante actoren aanwijzen en deze schalen op impact 
Komt zelfstandig tot een onderbouwde conclusie 
Past modellen en theorieën toe op de eigen situatie 

Niveau D Definieert het vraagstuk helder en in zijn context 
Heeft kennis van het gedrag en de achtergrond van de actoren 
Past meerdere theorieën of methoden toe 
Heeft een eigen aanpak, op basis van bestaande modellen en technieken 
Kent zijn eigen visie en ziet die als visie, naast andere visies van anderen 
Inventariseert andere belangen en visies 

Niveau E Kan theorieën en actoren schalen op relevantie voor de analyse 
Plaatst de conclusie helder in zijn context 
Helpt anderen bij het analyseren van vragen/situatie 

Niveau F Weet elke situatie te analyseren 
Heeft gedegen kennis van bestaande oplossingen en relevante theorieën 
Kan gedrag van actoren onderbouwd voorspellen 
Leert anderen analyses te verbeteren 

 



 
 
 

 

 WERK EFFECTIEF SAMEN      

3b Effectief en resultaatgericht samenwerken 
 
 
Kennis hebben van hoe mensen 
kunnen verschillen, in 
communicatie, denkwijze enz. 
Deze verschillen tussen mensen 
herkennen en erkennen. Theorieën 
en modellen kennen om met deze 
verschillen om te gaan en deze 
verschillen in te zetten om tot 
betere resultaten te komen. Kennis 
hebben van teamrollen en deze in 
je team kunnen analyseren. 
Kunnen schakelen tussen verschillende rollen: leiden, volgen, relatiegericht, taakgericht. Over samenwerking 
kunnen praten en om kunnen gaan met conflicten.  
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Kan met hulp verschillen tussen mensen herkennen 

Kent theorieën en modellen die verschillen tussen mensen karakteriseren  
Heeft de wil om effectief om te gaan met verschillen tussen mensen 

Niveau C Kan zelfstandig verschillen tussen mensen herkennen 
Kan met hulp een analyse maken van het eigen team 
Kan theorieën en modellen toepassen op de eigen situatie 

Niveau D Accepteert verschillen tussen mensen 
Analyseert steeds zelfstandig het eigen team  
Kan verschillen benoemen in stijlen en zich aanpassen aan de stijl van de ander 
Past methoden en technieken toe om effectief samen te werken met verschillende mensen 

Niveau E Kan in ongewenste situaties interventies doen op verschillende niveaus 
Stelt het groepsbelang boven het eigenbelang  

Niveau F Inspireert anderen om effectief om te gaan met verschillen tussen mensen 
Is gericht op samenwerken met andere organisaties 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 WERK EFFECTIEF SAMEN      

 

3c. Een boodschap overbrengen: inspireren en motiveren 
 
 
Het raken van mensen, inspireren en aanzetten tot actie, 
zodanig dat na het moment de boodschap blijft hangen. 
Kennis en inzicht in theorieën en methoden mensen mee te 
nemen in je verhaal en de kern over te brengen. Toepassen 
van bovenstaande methoden en hier actief mee 
experimenteren zodat deze optimaal aansluiten bij je doel. 
Zelf nieuwe methoden creëren om mensen te betrekken. 
Evalueren van resultaat en lessen meenemen en daar op 
doorontwikkelen. 
 
 
 
 
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Heeft de wil mensen mee te nemen in het verhaal 

Vindt de boodschap belangrijk en gaat er voor staan 
Heeft hulp nodig ‘hoe’ dit aan te pakken 
Realiseert niet het effect wat hij of zij beoogt 

Niveau C Heeft enige theoretische kennis hoe mensen mee te krijgen 
Evalueert resultaten en stuurt bij wanneer dat gestimuleerd wordt 
Heeft soms het beoogde effect en wil dit verder ontwikkelen 

Niveau D Past meerdere theorieën en methoden toe en evalueert het resultaat 
Stuurt zichzelf bij en zoekt bijpassende hulpbronnen dit te realiseren 
Heeft regelmatig effect en weet waarom het soms niet werkt 

Niveau E Heeft uitgebreide theoretische kennis over mensen aanzetten tot actie 
Ontwikkelt zelf nieuwe theorieën en methoden en zet die effectief in 
Helpt anderen zich verder te ontwikkelen in inspireren en motiveren 

Niveau F Weet regelmatig de volledige aandacht te pakken en vast te houden 
Is een voorbeeld voor anderen in het overbrengen van een boodschap 

 



 
 
 

 

 WERK EFFECTIEF SAMEN      

 

3d. Anderen begeleiden en ondersteunen om hun doelen te behalen  
 

 
Behoefte aan begeleiding of 
ondersteuning herkennen. Duidelijk 
krijgen waar behoefte aan is. Luisteren 
zonder eigen mening of advies in te 
brengen. Rapport maken en verbreken. 
Verantwoordelijkheid voor oplossingen 
(grotendeels) bij de ander laten. Kennen 
en toepassen van verschillende 
vraagtechnieken. Kennen en toepassen 
van verschillende coachingstools.  
 

Niveau A Realiseert onder niveau B 
Niveau B Wil graag zichzelf en anderen verder ontwikkelen 

Doet met hulp pogingen om andere te ontwikkelen 
Luistert naar het verhaal van een coachee 
Kent methoden en theorieën over coaching 

Niveau C Kent methoden en theorieën over coaching, en past die toe. 
Luistert naar het verhaal de coachee, zonder oplossingen aan te dragen 
Formuleert samen met een coachee een coachvraag  
Ondersteunt de coachee in het bepalen van stappen richting de gewenste situatie 
Stelt vragen om het inzicht bij de coachee te vergroten, zonder advies te geven 

Niveau D Onderzoekt samen met een coachee de coachvraag, door het stellen van vragen 
Stimuleert en motiveert anderen om zelf met mogelijke oplossingen te komen. 
Kiest uit meerdere opties een geschikte methode of techniek om anderen te coachen 
Herkent soms wanneer eigen gedachten en gevoelens ongewenste invloed hebben 

Niveau E Bespreekt met de coachee het probleemoplossend vermogen van de coachee 
Maakt eigen gedachten en gevoelens die coachen in de weg staan bespreekbaar 
Ontwikkelt eigen coachinstrumenten 
Houdt de groei van de coachee nauwgezet bij en speelt daarop in  

Niveau F Draagt bij aan de kennis en theorieën en deelt deze met anderen 
Is continu bezig zichzelf en anderen te ontwikkelen en inspireert anderen hiermee 

 
 
 



 
 
 

Beoordelingsformulieren 
 
 
 



 
 
 

 
 

Beoordelingsformulier periode 1 
 
 

COMPETENTIE Niveau 
(A-F) TOELICHTING 

1a. Eigen kwaliteiten 
kennen en inzetten, 
eigen valkuilen kennen 
en omzeilen 

  
 
 
 
 
 

1b. Duidelijk hebben 
waar je voor staat en 
dat als vertrek-punt 
van handelen nemen 

  
 
 
 
 
 

1c. Reflecteren op 
eigen denken en 
handelen, indien 
gewenst bijsturen 

  
 
 
 
 
 

1d. Zorgen voor jezelf 
 

  
 
 
 
 
 

2a. Volgens de visie en 
missie werken aan 
organisatiedoelen 
 

  
 
 
 
 
 

3b Effectief en 
resultaatgericht 
samenwerken 
 

  
 
 
 
 
 

Hierop wil ik feedback 
ontvangen tijdens 
deze periode 

 
 
 
 
 
 

Beoordelaar(s)  
 

Beoordeling onvoldoende/voldoende/goed 
 

 
 



 
 
 

 
 

Beoordelingsformulier periode 2 
 
 
 

COMPETENTIE Niveau 
(A-F) TOELICHTING 

1a. Eigen kwaliteiten 
kennen en inzetten, 
eigen valkuilen kennen 
en omzeilen 

  
 
 
 
 
 

2a. Volgens de visie en 
missie werken aan 
organisatiedoelen 
 

  
 
 
 
 
 

2b. Werken aan 
doelen, met behulp 
van geschikte 
methoden en 
technieken 

  
 
 
 
 
 

2c. Prioriteiten stellen, 
werken aan 
prioriteiten, delegeren 
 

  
 
 
 
 
 

2d. Initiatiefrijk zijn, 
met het durven 
nemen van risico’s 
 

  
 
 
 
 
 

3c. Een boodschap 
overbrengen: 
inspireren en 
motiveren 

  
 
 
 
 
 

Hierop wil ik feedback 
ontvangen tijdens 
deze periode 

 
 
 
 
 
 

Beoordelaar(s)  
 

Beoordeling onvoldoende/voldoende/goed 
 

 
 



 
 
 

 
 

Beoordelingsformulier periode 3 
 
 
  
 

COMPETENTIE Niveau 
(A-F) TOELICHTING 

1d. Zorgen voor jezelf 
 

  
 
 
 
 
 

2b. Werken aan 
doelen, met behulp 
van geschikte 
methoden en 
technieken 

  
 
 
 
 
 

3a. Belangen en 
perspectieven in kaart 
brengen, afgewogen 
keuzes maken 

  
 
 
 
 
 

3b Effectief en 
resultaatgericht 
samenwerken 
 

  
 
 
 
 
 

3c. Een boodschap 
overbrengen: 
inspireren en 
motiveren 

  
 
 
 
 
 

3d. Anderen 
begeleiden en 
ondersteunen om hun 
doelen te behalen 

  
 
 
 
 
 

Hierop wil ik feedback 
ontvangen tijdens 
deze periode 

 
 
 
 
 
 

Beoordelaar(s)  
 

Beoordeling onvoldoende/voldoende/goed 
 

 



 
 
 

 
 

Beoordelingsformulier periode 4 
 
 
 

COMPETENTIE Niveau 
(A-F) TOELICHTING 

1b. Duidelijk hebben 
waar je voor staat en 
dat als vertrek-punt 
van handelen nemen 

  
 
 
 
 
 

1c. Reflecteren op 
eigen denken en 
handelen, indien 
gewenst bijsturen  

  
 
 
 
 
 

2c. Prioriteiten stellen, 
werken aan 
prioriteiten, delegeren 
 

  
 
 
 
 
 

2d. Initiatiefrijk zijn, 
met het durven 
nemen van risico’s 
 

  
 
 
 
 
 

3a. Belangen en 
perspectieven in kaart 
brengen, afgewogen 
keuzes maken 

  
 
 
 
 
 

3d. Anderen 
begeleiden en 
ondersteunen om hun 
doelen te behalen 

  
 
 
 
 
 

Hierop wil ik feedback 
ontvangen tijdens 
deze periode 

 
 
 
 
 
 

Beoordelaar(s)  
 

Beoordeling onvoldoende/voldoende/goed 
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