
 

Bijlage 4: Beoordelingsformulier Professioneel handelen PCXL 

Naam student: Assessor 1: 

Asessor 2: 

Datum: Cijfer: 

Voorwaarde voor assessment:  

- Heeft aantoonbaar 230 ec behaald. 
- Brief en portfolio zijn in correct Nederlands geschreven (C1). 
- Portfolio is tijdig en volledig aangeleverd, overzichtelijk en geordend. 
- De profileringsbrief biedt assessors inzicht in je ontwikkeling, je talenten als startende HRM’er én je toekomst. 
- Vijf competenties zijn voldoende via START-methodiek uitgewerkt, feedback van twee betrokkenen personen is toegevoegd en eventueel 

andere bewijsstukken als bijlagen 
 

 
COMPETENTIE 

 
ZEER 

COMPETENT 

 
COMPETENT 

 
NOG NIET COMPETENT 

Communiceren 
- Relatiegericht 
- Toegankelijk 
- Overtuigend 

Je communiceert zowel schriftelijk als 
mondeling op correcte en heldere 
wijze, luistert actief en stemt gedrag 
adequaat af op de desbetreffende 
stakeholder (denk aan: opdrachtgever, 
interne en externe medewerkers op 
strategisch, tactisch en uitvoerend 
niveau, collega-studenten, docenten). 
Je onderbouwt je standpunten met 
gezaghebbende bronnen en licht jouw 
verhaal op enthousiaste wijze toe 
waarbij je met behoud van de relatie 
ingaat op bezwaren. 

Je communiceert zowel schriftelijk als 
mondeling op correcte en heldere wijze, 
luistert actief en stemt gedrag adequaat 
af op de desbetreffende stakeholder 
(denk aan: opdrachtgever, interne en 
externe medewerkers op strategisch, 
tactisch en uitvoerend niveau, collega-
studenten, docenten).  
 
Je onderbouwt je standpunten met 
steekhoudende argumenten en 
betrouwbare bronnen. 

Je communiceert of schriftelijk of 
mondeling (of beide) op onvoldoende 
wijze en kan niet aantonen op welke 
manier je je gedrag hebt aangepast aan 
de verschillende stakeholders.  
 
De onderbouwing van je standpunt 
rammelt en is niet goed onderbouwd 
met betrouwbare bronnen. 



 

Opmerkingen:  

Ontwikkelings-
gerichtheid 

Je staat open voor andere visies en 
methoden, stelt eigen denkpatronen, 
vooroordelen en overtuigingen ter 
discussie. 
 
Je vraagt actief feedback over eigen 
aanpak en resultaten; je sterke en zwakke 
kanten en kan aangeven wat er beter kan 
in je eigen gedrag en wat je zou moeten 
behouden. 
 
Je zoekt situaties op om van te leren en 
durft daarbij risico's te nemen en je 
comfortzone te verlaten. 

Je bent nieuwsgierig naar de mening van 
anderen en kan je eigen mening herzien 
 

Feedback zie je als kans om van te 

leren, zowel over je sterke als je zwakke 

punten, je kan achteraf concreet 

aangeven wat je hiervan hebt geleerd. 

 
 
Je formuleert leervragen en je laat zien 
het geleerde in andere situatie te kunnen 
toepassen. 
 

Je kan je moeilijk verplaatsen in de 

denkwijze van een ander. 

 

Je vindt het moeilijk om feedback te 

ontvangen. 

 

 

Je reflecteert alleen als een ander 

(bijvoorbeeld de docent) je wijst op een 

ontwikkelmogelijkheid. 

Opmerkingen:  



 

Ondernemend en 
pro-actief 

Je signaleert kansen waarmee je 
werkprocessen kan verbeteren en toont 
aan hoe je dat hebt gedaan, je neemt 
uit jezelf initiatief en kan duidelijk maken 
welke pogingen je hebt gedaan om een 
probleem op te lossen. Je maakt 
duidelijk met een concreet voorbeeld 
dat je ook in onzekere situaties risico’s 
hebt durven nemen. 

Je signaleert kansen om werkprocessen 
te verbeteren maar kan deels 
aantoonbaar maken op welke manier je 
daarnaar hebt gehandeld.  
 
Je neemt uit jezelf initiatief en kan 
duidelijk maken welke pogingen je hebt 
gedaan om een probleem op te lossen.  

Je kan niet aantonen dat je kansen 
signaleert of initiatief hebt getoond of je 
wacht liever af.  
 
 
Het wordt niet duidelijk op welke manier 
je een bijdrage hebt geleverd aan het 
oplossen van een probleem. 

Opmerkingen:  

Samenwerken 
- Taakgericht 
- Teamgericht 

Je bent je ervan bewust hoe jij het 

werk van anderen beïnvloedt. Uit 

feedback van teamgenoten blijkt 

dat je ongevraagd hulp biedt en je 

waardering laat blijken.  

 

Je deelt graag je kennis met 

anderen en bent actief op zoek 

naar hun mening. Voor lastige 

situaties bedenk je op open wijze 

een oplossing die bijdraagt aan 

het behalen van de teamdoelen. 

Je weet welke gevolgen jouw acties 
voor je team heeft.  
 
Je ondersteunt je teamleden als ze 
hierom vragen en bent bereid je kennis 
te delen als hier om wordt gevraagd.  
 
 
Je kunt aangeven welke oplossingen 
jouw team heeft bedacht om uit een 
lastige situatie te komen en wat jouw rol 
daarbij was.  

Er zijn twijfels of je je afspraken 
nakomt.  
 
Het wordt niet duidelijk op welke manier 
je je teamleden ondersteunt, zowel 
tijdens het reguliere werk als in lastige 
situaties. 
 
Je kunt niet aangeven welke rol je in 
het team hebt aangenomen om de 
teamdoelen te behalen.  



 

Opmerkingen:  

Ethisch en 
maatschappelijk 
handelen 
 
 

Je kunt voorbeelden geven van 
ethische en maatschappelijke 
vraagstukken die effect hebben op 
(medewerkers in) organisaties.  
 
Je kunt aan de hand van een concreet 
voorbeeld goed uiteenzetten welke 
afwegingen je hebt gemaakt in je keuze 
voor het handelen en daar achteraf met 
onderbouwing goed op reflecteren. 
 

Je kunt voorbeelden geven van 
ethische en maatschappelijke 
vraagstukken die effect hebben op 
(medewerkers in) organisaties.  
 
Je kunt dit aan de hand van een 
voorbeeld voldoende toelichten en met 
onderbouwing aangeven hoe je hiermee 
om zou gaan.  
 

Je kunt geen goed voorbeeld geven van 
ethische en maatschappelijke 
vraagstukken die effect hebben op 
(medewerkers in) organisaties. 
 
Je kunt in onvoldoende mate aangeven 
hoe je hiermee bent omgegaan of om 
zou gaan. 
 

Opmerkingen:   

 

 


