
Competentie 1: Samenwerken 

Indicator Beginner In ontwikkeling Gevorderd Expert 

 
Vertellen wat je 
bedoelt. 
 

Ik weet wel wat ik wil 
zeggen, maar ik vind 
het heel lastig om 
het goed te 
vertellen. Ik probeer 
het soms dus maar 
niet. 

Ik probeer wel te vertellen 
wat ik bedoel, maar dat 
lukt niet altijd. 

Ik kan vertellen wat ik 
bedoel. 

Ik kan goed vertellen wat 
ik bedoel. Voor iemand 
anders is het duidelijk. 

 
Degene met wie je 
samenwerkt 
aankijken. 
 

Ik kijk een ander zo 
min mogelijk aan. 
Elkaar aankijken 
vind ik niet prettig. 

Ik kijk een ander liever niet 
vaak aan, maar soms moet 
het wel. 

Ik kijk een ander wel aan, 
maar niet te vaak. 

Ik kijk degene met wie ik 
samenwerk gewoon aan. 
Dat is logisch. 

 
Luisteren. 
 

Ik hoor niet altijd 
goed wat anderen 
tegen mij zeggen. 

Ik probeer op te letten als 
anderen wat tegen mij 
zeggen, maar ik vind dat 
wel moeilijk. 

Ik probeer goed naar 
anderen te luisteren. 

Ik luister echt naar 
anderen en probeer ze te 
begrijpen. 

 
Doorvragen. 
 

Als een ander iets 
vertelt, hoor ik het 
wel, maar dan stel ik 
geen vragen. 

Als een ander iets vertelt, 
stel ik soms een vraag om 
te weten wat diegene 
bedoelt. 

Als een ander iets vertelt, 
probeer ik een vraag te 
stellen om te weten wat 
diegene bedoelt. 

Als een ander iets vertelt, 
vraag ik vaak door, zodat 
ik echt weet wat diegene 
bedoelt.  



Indicator Beginner In ontwikkeling Gevorderd Expert 

 
Je mening durven 
geven wanneer je 
het (misschien) 
niet eens bent met 
elkaar. 
 

Ik durf niet altijd mijn 
mening te geven, 
want ik vind het 
vervelend als ik het 
niet eens ben met 
een ander. 

Ik probeer mijn mening wel 
te geven, maar ik geef ik 
het snel op als de ander 
het niet met me eens is. 

Ik durf mijn mening te 
geven, maar vind het 
soms spannend als de 
ander het niet met mij 
eens is. Dan leg ik mijn 
mening niet meer op een 
andere manier uit. 

Ik durf mijn mening te 
geven en vind het niet erg 
als de ander het niet met 
me eens is. Dan probeer 
ik het op een andere 
manier uit te leggen. 

 
Je mening 
veranderen 
wanneer je het niet 
met elkaar eens 
bent. 
 

Ik vind gewoon wat 
ik vind en dat wordt 
niet anders door 
naar een ander te 
luisteren. 

Ik vind het echt lastig om 
mijn mening te veranderen, 
maar begrijp wel dat het 
goed zou zijn om dat te 
doen, want we moeten het 
wel eens worden. 

Ik probeer wel om mijn 
mening te veranderen 
zodat we het eens 
worden, maar dat moet 
niet te veel worden. Dan 
wordt het toch vervelend. 

Ik snap dat ik soms mijn 
mening moet veranderen 
om het met elkaar eens 
te worden. Dat is logisch 
als je samenwerkt. 

Gebruik maken 
van verschillen 
tussen mensen. 

Ik weet dat iedereen 
anders is en dat is 
echt onhandig. 

Ik weet dat iedereen 
anders is en daar vind ik 
verder niets van. 

Ik weet dat iedereen 
anders is en soms is dat 
wel handig, want 
daardoor kunnen we 
samen verder komen.  

Ik weet dat iedereen 
anders is en we 
bespreken de verschillen 
tussen ons. Daardoor 
kunnen we samen echt 
verder komen. 

Een ander helpen. 
Ik help iemand 
anders niet vaak. Ik 
kan het ook niet zo 
goed. 

Ik wil een ander wel 
helpen, maar ik weet niet 
goed hoe. 

Ik probeer een ander te 
helpen. 

Ik probeer een ander te 
helpen en denk erover na 
hoe dat het beste kan. 

 


