
Vanaf klas 1 (TIZ)

Vanaf klas 2 (Interne stage Groepsstage PGV)

Vanaf klas 3 Externe stage

Vanaf klas 4 en beroepsgerichte vakken

Vanaf klas 5

Samenwerken

Sociale 
vaardigheden: om-
gaan met anderen
Sociale 
vaardigheden: 
behulpzaamheid
Afspraken 
nakomen

Doorzettings-
vermogen

Initiatief tonen

Overleggen

Omgaan met kritiek

Zelfvertrouwen

Zelfstandigheid

Werkhouding

Nauwkeurigheid

Hygienisch werken

Veilig werken

Omgaan met 
tijdsdruk
Omgaan met 
tijdsdruk

Omgaan met 
arbeidsver-
houdingen
Beroeps-
bekwaamheid

1

Ik kan niet samenwerken 
met anderen

Ik kan niet voldoende 
omgaan met anderen

Ik help geen anderen

Ik hou mij niet vaak aan 
de afspraken

Ik geef snel op als het 
niet lukt

Ik doe niet iets uit mijzelf

Ik overleg niet

Ik doe niets met 
de kritiek die ik krijg

Ik heb geen 
zelfvertrouwen

Ik kan zonder hulp geen 
opdracht zelfstandig uit-
voeren

Mijn werkhouding is on-
voldoende

Ik werk niet nauwkeurig

Ik laat mijn werkplek niet 
schoon achter

Ik zorg er niet voor dat 
mijn werkplek veilig is

Ik kan niet omgaan met 
tijdsdruk
Ik kan niet omgaan met 
tijdsdruk

De reactie die ik geef op 
een opdracht die ik krijg, 
is niet passend

2

Ik kan met een paar 
leerlingen samenwerken

Ik kan soms voldoende 
omgaan met anderen

Ik help soms anderen

Ik hou mij soms niet aan 
de afspraken

Ik geef soms op als het 
niet lukt

Ik doe soms iets uit mij-
zelf

Ik overleg soms

Ik doe soms iets 
met de kritiek die ik krijg

Ik heb soms 
zelfvertrouwen

Ik kan soms zonder hulp 
een opdracht zelfstandig 
uitvoeren

Mijn werkhouding is 
soms voldoende

Ik werk soms nauwkeu-
rig

Ik laat mijn werkplek 
soms schoon achter

Ik zorg er soms voor dat 
mijn werkplek veilig is

Ik kan soms omgaan met 
tijdsdruk
Ik kan soms omgaan met 
tijdsdruk

De reactie die ik geef op 
een opdracht die ik krijg, 
is soms passend

3

Ik werk met de meeste 
leerlingen samen

Ik kan meestal voldoende 
omgaan met anderen

Ik help anderen meestal

Ik hou mij meestal aan 
de afspraken

Ik zet meestal door als 
iets niet lukt

Ik doe meestal iets uit 
mijzelf

Ik overleg meestal

Ik doe meestal iets 
met de kritiek die ik krijg

Ik heb meestal 
zelfvertrouwen

Ik kan meestal zonder 
hulp een opdracht zelf-
standig uitvoeren

Mijn werkhouding is 
meestal voldoende

Ik werk meestal nauw-
keurig

Ik laat mijn werkplek 
meestal altijd schoon 
achter

Ik zorg er meestal 
voor dat mijn werkplek 
veilig is

Ik kan meestal omgaan 
met tijdsdruk
Ik kan meestal omgaan 
met tijdsdruk

De reactie die ik geef op 
een opdracht die ik krijg, 
is meestal passend

4

Ik kan met bijna iedereen 
samenwerken

Ik kan bijna altijd 
voldoende omgaan met 
anderen

Ik help anderen bijna al-
tijd

Ik hou mij bijna altijd aan 
de afspraken

Ik zet bijna altijd door als 
iets niet lukt

Ik doe bijna altijd iets uit 
mijzelf

Ik overleg bijna altijd

Ik doe bijna altijd iets 
met de kritiek die ik krijg

Ik heb bijna altijd 
zelfvertrouwen

Ik kan bijna altijd zonder 
hulp een opdracht zelf-
standig uitvoeren

Mijn werkhouding is bij-
na altijd voldoende

Ik werk altijd nauwkeurig

Ik laat mijn werkplek bij-
na altijd schoon achter

Ik zorg er bijna altijd 
voor dat mijn werkplek 
veilig is

Ik kan bijna altijd om-
gaan met tijdsdruk
Ik kan bijna altijd om-
gaan met tijdsdruk

De reactie die ik geef op 
een opdracht die ik krijg, 
is bijna altijd passend

Ik werk nog niet 
beroepsbekwaam

5

Ik kan met iedereen sa-
menwerken

Ik kan altijd voldoende 
omgaan met anderen

Ik help anderen altijd

Ik hou mij altijd aan de 
afspraken

Ik zet altijd door als iets 
niet lukt

Ik doe altijd iets uit mij-
zelf

Ik overleg altijd

Ik doe altijd iets met 
de kritiek die ik krijg

Ik heb altijd 
zelfvertrouwen

Ik kan altijd zonder hulp 
een opdracht zelfstandig 
uitvoeren

Mijn werkhouding is al-
tijd voldoende

Mijn werkhouding is al-
tijd voldoende

Ik laat mijn werkplek al-
tijd schoon achter

Ik zorg er altijd voor dat 
mijn werkplek veilig is

Ik kan altijd omgaan met 
tijdsdruk
Ik kan altijd omgaan met 
tijdsdruk

De reactie die ik geef op 
een opdracht die ik krijg, 
is altijd passend

Ik werk 
beroepsbekwaam

Algemene competenties werknemersvaardigheden


