A 02

Further analysis instruments

Professionele en bedrijfsmatige vaardigheden
Test uzelf

De hiernavolgende uitspraken hebben betrekking op uw professionele en bedrijfsmatige handelingscompetentie. Daartoe behoren de
vakcompetenties, de methodencompetenties en de sociale competenties.
U heeft nu de gelegenheid om zichzelf te testen en uw huidig competentieprofiel in kaart te brengen. Duid die kenmerken aan, waarvan u
overtuigd bent dat ze op u van toepassing zijn en tot uw sterktes behoren.
A betekent ja zonder voorbehoud,
B betekent ja met gering voorbehoud,
C betekent ja met enig voorbehoud,
D betekent nauwelijks van toepassing.

Als u twijfels heeft of met de uitspraak niet kunt instemmen, laat u het vakje vrij. Als u alle uitspraken gewetensvol beantwoord heeft, kunt u
uw huidig competentieprofiel afleiden. U ziet dan zelf uw bijzondere sterktes maar ook de domeinen waarin u zich moet en kunt ontwikkelen.
Een test houdt altijd wat stress in, het is dan ook begrijpelijk dat u zich momenteel wat nerveus voelt. Probeert u dus rust en overzicht te
bewaren, want er zijn geen goede en slechte antwoorden.
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Vaardigheden
1.

Ik ben erg bekwaam in de omgang met werktuigen, - toestellen en -machines.

2.

Ik ben goed in staat om de praktische werken zelf uit te voeren.

3.

Ik beheers goed de manueel uit te voeren activiteiten in mijn beroep..

4.
5.

Ik heb niet veel,tijd nodig om ingrepen zo te beheersen dat ze ook op een onberispelijke manier effect
hebben…
Ik kan met vele verscheidene hulpmiddelen, toestellen en werktuigen omgaan.

6.

Ik kan geleerde toepassingstechnieken goed toepassen in nieuwe werkopdrachten.

7.

Bij de meeste taken weet ik op welke manier ik ze op de meeste zinvolle manier kan volbrengen.

8.

Bij het uitoefenen van praktische activiteiten heb ik al vaak waardering gekregen.

Kennis/weten
9.

Mijn vakkennis is zo omvattend dat ik opgewassen ben tegen de meeste arbeidssituaties.

10.

Ik ben heel goed vertrouwd met de meeste maatregelen inzake arbeidsveiligheid.

11.
12.

Ik weet bij welke werken het zeer gevaarlijk of zeer duur kan worden, wanneer deze verkeerd uitgevoerd
worden.
Ik weet zeer goed hoe de voor mijn beroep gebruikte werktoestellen (werktuigen, machines) functioneren.

13.

In de loop van mijn professionele carrière heb ik al zeer veel vakkennis opgedaan.

14.

Ik weet goed hoe ik in mijn job mijn sterktes kan inzetten.

15.

Ik weet goed hoe ik snel in een onderneming mijn weg kan vinden.

16

Ik beschik over goede technische en commerciële kennis.
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17.

Ik ken de kwaliteitsnormen (bv. ISO 900 ff.) en weet hoe ik de kwaliteit in mijn werk kan verzekeren.

Zelfcompetentie

A

18.

Het valt me makkelijk om het wezenlijke van een zaak te herkennen.

19.

Als er iets bij een taak niet goed loopt, heb ik de ambitie om zelf uit te vissen waaraan dat zou kunnen liggen.

20.
21.

Als een probleem voor het eerst opduikt heb ik niet veel tijd nodig om op mogelijke oplossingsmethoden te
komen.
Ik beschouw het als mijn sterkte om op problemen door te denken en oplossingen daarvoor te zoeken.

22.

Een gesteld probleem pak ik op een methodische wijze stap voor stap aan.

23.

Het valt me makkelijk om arbeidsfasen te plannen en in te delen.

24.
25

Ik ben goed in staat om me zelfstandig informatie over nieuwe ontwikkelingen en hun effecten op de activiteit
in de onderneming toe te eigenen en voor een huidige of toekomstige activiteit in te schakelen.
Als ik een fout gemaakt heb, vraag ik mezelf kritisch af welke oorzaak die zou kunnen gehad hebben.

26.

Als de „boel totaal verbrod is“ heb ik vaak goede ideeën om de zaak op te lossen.

27.
28.

Ik laat mij door voorziene hindernissen bij mijn job niet vlug ontmoedigen en denk na hoe ik de hindernis kan
overwinnen.
Ik heb al vaak goede ideeën gehad hoe ik hindernissen en storingen kan overwinnen.

29.

Ik kan geleerde ervaringen uit mijn beroepsopleiding makkelijk toepassen op mijn beroepspraktijk.

30.

Ik sleutel graag aan oplossingen voor moeilijke werkopdrachten.

31.

Het prikkelt me om nieuwe arbeidsmethoden uit te proberen.

32.

Ik kan verscheidene ideeën goed met mekaar verbinden en kom zo tot nieuwe ideeën.

33

Ik ben erg geïnteresseerd om bij anderen nieuwe methoden o.a. af te kijken en heb vaak goede ideeën hoe ik
die in mijn eigen job kan toepassen.
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34.

Ik kan nieuwe kennis of nieuwe informatie over een langere tijd goed onthouden.

35.

Ik let erop dat ik geleerde beroepskennis niet enkel voor de examens leer, maar dat ik die ook in de praktijk
toepas.
Ik leer snel de in mijn beroep uit te voeren berekeningen.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Het valt me makkelijk om met grafische voorstellingen om te gaan (bv. schetsen, tekeningen, curven,
diagrammen, plannen).
Het valt me makkelijk om de inhoud van schriftelijke teksten te begrijpen en te leren (bv. vakteksten,
werkaanwijzingen, schriftelijke gebruiksaanwijzingen).
Vaak heb ik nieuwe stappen in het werkproces geleerd nadat ik die één keer gezien heb.
Het valt me makkelijk om naar het gesproken woord te luisteren, de inhoud te vatten en nog na lange tijd te
kunnen weergeven.
Ik weet hoe ik het moet aanpakken om iets belangrijks voor een duurzame periode te leren.

Sociale competentie

A

42.

Als ik aan andere personen iets meedeel, let ik erop dat ze me goed begrijpen.

43.

45.

Het lukt me goed om zaken die betrekking hebben met het werk aan mijn collega’s op een verstaanbare
manier uit leggen.
Over belangrijke gebeurtenissen informeer ik mijn collega’s en mijn oversten tijdig. Daarbij komt het niet voor
dat ik belangrijke informatie achterhoud.
Het valt me makkelijk om met nieuwe medewerkers een gesprek aan te knopen of contact te leggen.

46.

Ik heb geen moeite en geen remming om iemand om informatie of hulp te vragen.

47.

Het valt me makkelijk om een gesprek te openen of verder te zetten.

48.

Ik heb geen remming om een telefoongesprek te voeren.

49.

Ik heb al vaak de indruk gehad dat ik met mijn woorden anderen kan overtuigen.

44.
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50.

Ik werk graag met anderen samen omdat men zich wederzijds kan aanvullen.

51.

Bij groeps- of teamwerk let ik op de belangen van de anderen en maak ik ook de mijne duidelijk.

52.

Ik kan me goed in de belangen van mijn collega’s inleven en daaruit besluiten trekken voor mijn eigen
optreden.
Bij teamwerk let ik erop dat men niet van mij profiteert maar dat ik mezelf ook niet verstop achter de prestaties
van anderen.
Ik weet wat ik moet doen om een twist of een ander conflict op een zakelijke manier op te lossen.

53.
54.
55.
56.

Ik heb geen moeite om snel mijn weg te vinden in een nieuw team en een collegiale verhouding op te
bouwen.
Ik ben in staat om mezelf in gecompliceerde situaties bv. bij conflicten onder controle te houden.

57.

Ik weet dat ik niet in ieder geval mijn wil kan doorzetten en ben in staat om compromissen te sluiten.
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Competentiemodel

Niveauindicator
Eisenstructuur
Vakcompetenties
Kennis
Vaardigheden
Diepte en breedte
Instrumentele en
systemische
vaardigheden,
beoordelingsvermogen

1 tot 8 vaardigheden
9 bis 17 kennis/weten
18 bis 41 eigen competentie
42 bis 57 sociale competentie
A
B
C
D

Persoonlijke competenties
Sociale competentie Eigen competentie
TeamZelfstandigheid/verantwoordelijkheid,
leidingsvermogen,
reflectief vermogen en
mede vormgeving en
leercompetentie
communicatie

Indicatoren
8
9
24
16

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
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Berekening: het aantal van de behaalde punten gedeeld door het aantal van de indicatoren
Voorbeeld:
Vaardigheden
behaalde punten 24 : Indicatoren 8 = 3.0

Voorstelling van het

4.0

3.0
2.0

1.0

Kennis

Vaardigheden

Eigen competentie
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