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Definities 
- Waar hij staat kunt u ook zij lezen. 

- Technisch kader: dit zijn commissies en/of personen die zich primair bezig houden met de 
technische aspecten binnen de club. Dit kunnen zijn de technisch coördinatoren, technisch 

manager, technisch directeur, technische commissie, trainers, coaches, scouts, etc.. 
- Organisatorisch kader: dat zijn personen en/of commissies die randvoorwaarden invullen zoals 

het wedstrijdsecretariaat en het aansturen van vrijwilligers. 
-  TD staat voor Technisch Directeur (niveau 5), TM staat voor Technisch Manager (niveau 4) en 

TC staat voor Technisch Coördinator (niveau 3). 
- Onder hockeytechnische zaken (HTZ) wordt verstaan alle hockeyaspecten voor de 

doelgroepen, jongste jeugd, junioren, schoolhockey, (L)G hockey, senioren, veteranen, 
trimmer en knotshockey.
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Colofon 

 

In opdracht van KNHB 

Ontwikkeld door KNHB Academie 

Verantwoording: 
  

Gelegitimeerd door: experts uit het werkveld (functionarissen). 
Op: 10 december 2012  
Te: Nieuwegein 
Gelegitimeerd door: werkgevers uit het werkveld (bestuurders). 
Op: 5 november 2012  
Te: Nieuwegein 

Verantwoording Vastgesteld door: KNHB 
Op: 12 december 2012 
Te: Nieuwegein 

 
 
Verantwoording 

 
Het Beroepscompetentieprofiel Technisch Coördinator is gebaseerd op de Kwalificatiestructuur 
Sport (KSS) waarbij de functie van Technisch Coördinator gelijk gesteld wordt aan niveau 3 van 
KSS. 
 

Een beroepscompetentieprofiel beschrijft een ervaren functionaris. Het profiel is een middel 
om een functie te verduidelijken aan het werkveld. Wanneer het een nieuwe functie betreft 
ondersteunt het profiel de verdere profilering en positionering van de betreffende 
functionaris. Tevens wordt van dit profiel gebruik gemaakt bij het opstellen van de 
kwalificatiecriteria (voor diplomering) en het ontwikkelen van een opleiding.   
 

Brondocumenten 
 
- Beroepscompetentieprofiel Trainer Coach 3 versie 2012 NOC*NSF. 
- Beroepscompetentieprofiel TJC III versie 2010 KNVB. 
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1 Algemene informatie over het beroep 
 
In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 
 

1.1 Functiebenaming 
 
Technisch Coördinator (TC)  
 
1.2 Beschrijving van het beroep 

 

Werkomgeving 
 
 

De TC kan bij elke hockeyclub op elk niveau actief zijn. Hij coördineert 
de uitvoering van het hockeytechnische beleid of van een deelgebeid 
daarvan zoals de Jongste Jeugd of de senioren.  
 
Voor de TC kan sport een primaire tijdsbesteding vormen, hoewel veel 
TC’ers een deeltijdfunctie zullen bekleden. De TC kan op meer clubs 
tegelijkertijd actief zijn. 
 
De TC implementeert het hockeytechnisch beleid dat door het bestuur 
wordt vormgegeven. Hij draagt missie en van de club uit. Hij stuurt 
de trainers en coaches op een mens- en taakgerichte wijze aan.  
 
De TC staat primair voor de opgave te communiceren met diverse 
belanghebbenden zoals: technisch kader, hockeyspelers en ouders.  

Typerende beroepshouding De TC werkt in een (semi) professionele setting. De TC gaat uit van 
de wensen en (on)mogelijkheden van het technisch kader.  

Rol en  
Verantwoordelijkheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TC werkt zelfstandig en legt hierover verantwoording af aan het 
bestuur (dan wel bestuurslid HTZ), of aan de technische commissie of 
aan de TD dan wel aan de TM indien deze functionarissen door de club 
zijn aangesteld.  
 
De TC heeft ten aanzien van het hockeytechnische beleid een 
uitvoerende en controlerende rol. Indien gewenst kan het bestuur zijn 
mening vragen bij de vorming van het beleid. Het meerjarenplan 
dient te passen binnen de visie en het beleid van de sportorganisatie 
op lange termijn. De TC stuurt primair de trainers en coaches aan. 
 
De TC werkt samen met de commissie die verantwoordelijk is voor 
het technisch beleid (en eventueel met andere coördinatoren). Dit kan 
een commissie voor de senioren en een commissie voor de jeugd zijn.  
 
De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hockeytechnisch 
beleid. Hij vervult een belangrijke rol als kwaliteitsbewaker van de 
(hockeytechnische) activiteiten van de club.  
 
De TC ondersteunt de betrokken commissies bij het aanstellen van de 
begeleidingsteams. 
 
De TC geeft zelf geen training, hij organiseert de trainingen en 
begeleidt de trainers en coaches die in functie zijn aangesteld. Hij  
leidt geen trainers op. Ook coacht hij geen team(s).  

Complexiteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TC staat voor de opgave om de verhoudingen tussen technische 
commissie, technisch kader en leden, met ieder hun eigen belangen, 
te optimaliseren. Daar kunnen eventuele spanningsvelden inzitten. 
 
De TC staat voor de taak om de verhoudingen tussen gekwalificeerd 
kader en vrijwilligers te optimaliseren en te trachten de eventuele 
spanningen binnen de organisatie te minimaliseren.  
 
De TC heeft de opdracht om de trainers en coaches optimaal te laten 
functioneren.  
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De TC staat voor de complexe taak om voor hockeyspelers een 
optimale omstandigheid te creëren om met plezier de sport te 
bedrijven en zich op een positieve manier te ontwikkelen.  
 
De afstemming van korte en lange termijndoelen en de afstemming 
van individuele en collectieve doelstellingen kan tot spanningen 
leiden. Het belang van (de ontwikkeling van) de hockeyspeler staat 
soms op gespannen voet met de belangen van het team, ouders en 
begeleiding. 
 
Aanpassingen als gevolg van het hockeytechnische beleid van de club 
kunnen van invloed zijn op de clubcultuur. De TC levert een bijdrage 
aan het beïnvloeden en verankeren van de clubcultuur.    

Wettelijke beroepsvereisten n.v.t. 

Branche vereisten De TC houdt zich aan de Beroepscode en toont dit onder andere aan 
op basis van een verklaring omtrent gedrag (VOG).  
De TC zorgt (mede) voor een veilig sportklimaat. 

 
 

1.3 Loopbaanperspectief 
 
De TC (niveau 3) kan zich verder ontwikkelen tot TM (niveau 4) 
 
 
1.4 Trends en innovaties  

 
Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en 
innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van 
vernieuwingen. 
Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en 
overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bijvoorbeeld 
technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). 
 
 
Arbeidsmarkt Binnen verenigingen bestaat aandacht voor de aanstelling van 

goed opgeleid en betaald kader. Er is sprake van toenemende 
professionalisering van het kader: binnen het hockey ontstaan 
er steeds meer parttime en fulltime functies.  

Wetgeving en regelgeving n.v.t.  

Ontwikkelingen in de 
beroepsuitoefening 

Een belangrijke prestatiebepalende factor binnen de 
hockeyclubs is de kwaliteit van het kader. De vraag naar 
gekwalificeerd kader neemt toe. De kwaliteitseisen die (ouders 
van) leden aan kader stellen worden steeds hoger. Hockey 
(zowel op breedte- als op topniveau) is continu in ontwikkeling 
en vraagt steeds meer van het aanpassend en het uitvoerend 
vermogen van de organisatie binnen een club.  
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2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen, 
kenmerkend voor het beroep. 
 
Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een 
substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. 
 
De kerntaken komen overeen met de KSS 2012. De KSS 2012 heeft als doelgroepen trainer-
coach, official, instructeur en opleider. Omdat er op dit moment binnen de KSS 2012 nog 
geen managementlijn is, geeft de KNHB hier vooralsnog zelfstandig vorm aan. 
 
Een TC wordt geplaatst op niveau 3. Daarom zijn de kerntaken aangeduid met het nummer 
3. Kerntaken 3.1 (geven van training) en 3.2 (coachen bij wedstrijden) zijn voor de 
uitvoering van de functie van TC bij een hockeyclub niet van toepassing. Daarom zijn deze 
onderdelen niet opgenomen in dit beroepscompetentieprofiel. Dit neemt niet weg dat de TC 
over een kwalificatie op dit terrein dient te beschikken. Onderdeel 3.5 is weggelaten omdat 
deze gaat over “het afnemen van vaardigheidstoetsen”. Deze kerntaak is binnen het hockey 
niet van toepassing. Tevens is er een nieuwe kerntaak aan toegevoegd (3.6).  
 
Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een 
begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. 
De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de 
beroepsbeoefening inhoudt.  
 
 
TC 

Kerntaak Werkproces 

Kerntaak 3.3 
Organiseren van activiteiten  

3.3.1 Begeleidt trainers en coaches bij activiteiten 
3.3.2 Bereidt activiteiten voor 

3.3.3 Voert activiteiten uit 

 

3.3.4 Evalueert activiteiten  
Kerntaak 3.4 
Aansturen van trainers en coaches 
 3.4.1 Informeert trainers en coaches  

3.4.2 Geeft opdrachten aan trainers en coaches 
3.4.3 Begeleidt trainers en coaches 

 

3.4.4 Registreert werkzaamheden trainers en coaches 
Kerntaak 3.6 
Volgen van de ontwikkeling van hockeyspelers 

3.6.1 Organiseert toetsing van het spelniveau 
3.6.2 Beheert spelervolgsysteem   

 

3.6.3 Beoordeelt spelniveau hockeyspelers 
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3 Beschrijving van de kerntaken 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende kerntaken en werkprocessen met de 
beheersingscriteria en competenties. Onderdeel van de uitwerking van de beheersingscriteria 
is het beschrijven van de benodigde vakkennis en vakvaardigheden.  
 
 
3.1 Kerntaak 3.3  

Organiseren van activiteiten  
(het betreft hier activiteiten op twee gebieden: activiteiten die de TC organiseert 
voor het technisch kader en activiteiten die trainers en coaches ontwikkelen voor de 
teams die zij begeleiden. Voorbeelden: teambuilding, ouderbijeenkomst, 
kennismaking activiteiten, sociale activiteiten, toernooi, etc.) 

 

Werkproces 3.3.1 Beschrijving van werkprocessen 

Begeleidt trainers en 

coaches bij activiteiten 

- Informeert trainers en coaches  binnen de richtlijnen van het 
hockeytechnisch beleid over (de mogelijkheden) van activiteiten. 

 - Organiseert activiteiten ter bevordering van teamgeest binnen het 
technisch kader.  

 - Zorgt voor een veilig sportklimaat; bewaakt waarden en stelt 
normen. 

 - Stimuleert sportief en respectvol gedrag. 

 - Treedt op bij onveilige situaties. 
 

 Resultaat 

 - Trainers en coaches die handelen in lijn met het beleid van de 
club. 

 - Een respectvolle en veilige omgeving voor trainers, coaches èn 
hockeyspelers. 

 - Begeleiding van de trainers en coaches sluit aan bij de interesses 
van de hockeyspelers. 

 

 

Werkproces 3.3.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Bereidt activiteiten voor - Stelt een draaiboek op voor de activiteiten.   

 - Stelt jaarkalender op die in lijn ligt met het beleid van de club. 

 - Zorgt dat iedereen weet wat van hem verwacht wordt. 

 - Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen. Maakt 
wensen kenbaar. 

 - Draagt hockeybeleid uit. 
 

 Resultaat 
 

 - Activiteiten die afgestemd zijn op het beleid van de club. 

 - Activiteiten die zorgen voor ontwikkeling van de hockeyspelers. 

 
 

Werkproces 3.3.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Voert beleidsmatige taken 

uit 

- Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen. 

 - Werkt samen met betrokken commissies, trainers en coaches. 

 - Ziet er op toe dat de activiteiten goed worden afgerond. 
 

 Resultaat 
 

 - Activiteiten worden naar wens afgerond.  

 - De betrokkenheid en het hockeyniveau nemen toe. 
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Werkproces 3.3.4 Beschrijving van werkprocessen 
 

Evalueert beleidsmatige 
taken  

- Evalueert de uitvoering van de activiteiten met de betrokkenen en 
geeft feedback. 

 - Bewaakt grenzen eigen verantwoordelijkheid. 
 

 Resultaat 
 

 - Activiteiten zijn geëvalueerd. 

 

 
Toelichting: de TC voert het beleid van het bestuur uit en bewaakt de processen. 
 
 

Competenties die nodig zijn om kerntaak 3.3 goed uit te voeren 
 
Competentie  
Organiseren van activiteiten 
De TC is in staat op adequate manier vorm te geven aan de uitvoering van het beleid van de 
hockeyclub, door activiteiten te organiseren en de kwaliteit te bewaken die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de hockeyspelers. 
Beheersingscriteria 

Bewaakt waarden en stelt normen. 
Treedt op bij onveilige situaties. 
Ontwikkelt draaiboeken van de activiteiten. 
Stelt jaarkalender op die in lijn ligt met het beleid van de club. 
Werkt samen met anderen. 

Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen. 
Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen. 
Zorgt dat iedereen weet wat van hem verwacht wordt. 
Bewaakt grenzen eigen verantwoordelijkheid. 
Rond activiteiten af. 

 

Geeft feedback. 
Burgerschapscompetentie  
De TC is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 
Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 

 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 
Leercompetentie  

De TC is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 

Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   
Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen. 

 

Legt leermomenten vast. 
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3.2 Kerntaak 3.4  

Aansturen van trainers en coaches 
 
 

Werkproces 3.4.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Werft trainers en coaches - Adviseert over trainers en coaches die voldoen aan het 
vastgelegde profiel in het technisch beleidsplan en draagt 
eventueel voor. 

 - Stelt begeleidingsteams samen met accent op de competenties en 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke leden. 

 

 Resultaat 
 

 - Een goed functionerend en onderling afgestemd technisch kader. 

 - Trainers en coaches zijn op de hoogte van hun taken en 
bevoegdheden. 

 

 

Werkproces 3.4.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Geeft opdrachten aan 

trainers en coaches 

- Geeft trainers en coaches opdrachten die bij hun taak en 
kwaliteiten passen. 

 - Overlegt met trainers en coaches. 

 - Werkt samen met trainers tijdens de trainingen. 

 - Houdt de ontwikkelingen bij van trainers en coaches  

 - Brengt op basis van evaluaties verbeteringen aan in en rond het 
technisch kader in overleg met TM of TD resp. Technische 
Commissie. 

 

 Resultaat 
 

 - Trainers en coaches voeren opdrachten uit. 

 - Er ontstaat een team van trainers en coaches. 

 - Trainers en coaches handelen in de geest van de vereniging. 

 - Observatie van de ontwikkelingen bij trainers en coaches. 

 

 

Werkproces 3.4.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Begeleidt trainers en 
coaches 

- Bespreekt met trainers en coaches wat er goed ging en wat er 
beter kan. 

 - Motiveert trainers en coaches.  

 - Analyseert handelen van trainers en coaches en neemt op basis 
hiervan adequate maatregelen. 

 - Houdt toezicht op wijze van begeleiden van hockeyspelers door 
trainers en coaches.  

 - Houdt zich op de hoogte van het externe opleidingsaanbod 
(KNHB) en zet zich in voor een intern opleidingsaanbod. 

 - Stimuleert trainers en coaches tot het volgen van opleidingen. 

 - Bewaakt grenzen van het functioneren van technisch kader. 

 - Beslist in onvoorziene omstandigheden in relatie tot  
werkzaamheden trainers en coaches. 

 

 Resultaat 
 

 - Technisch kader draagt centrale club- en sportwaarden uit.  

 - Belangen hockeyspelers worden centraal gesteld. 

 - Enthousiast en op zijn taak berekende trainers en coaches. 

 
 

Werkproces 3.4.4 Beschrijving van werkprocessen 
 

Registreert 

werkzaamheden trainers 

- Ziet er op toe dat trainers en coaches op afgesproken tijden 
aanwezig zijn. 
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en coaches  

 - Rapporteert over de aanwezigheid van trainers en coaches aan het 
bestuur in verband met honorering. 

 

 Resultaat 
 

 - Trainers en coaches zijn op de gewenste momenten aanwezig. 

 - Inzicht in aanwezigheid van trainers en coaches. 

 

 
Toelichting: de TC zorgt mede voor goed functionerende trainers en coaches waar respect, 
vertrouwen en veiligheid, zowel binnen als buiten de lijnen, centraal staat, waardoor de individuen 
zichzelf kunnen uitdagen en ontwikkelen binnen de kaders die de club stelt, zonder dat de belangen 
van de club worden geschaad. 
 

 
Competenties die nodig zijn om kerntaak 3.4 goed uit te voeren 

 

Competentie  
Aansturen van trainers en coaches 
De TC is in staat op adequate manier de trainers en coaches aan te sturen die binnen de club voor 
de technische ontwikkeling noodzakelijk zijn. 
Beheersingscriteria 

Werft trainers en coaches die voldoen aan het vastgelegde profiel in het technisch beleidsplan. 
Geeft trainers en coaches opdrachten die bij hun taak en kwaliteiten passen. 
Houdt de ontwikkelingen bij van trainers en coaches. 
Bespreekt met trainers en coaches wat er goed ging en wat er beter kan. 
Motiveert trainers en coaches. 
Analyseert handelen van trainers en coaches en neemt op basis hiervan adequate maatregelen. 

 

Houdt toezicht op wijze van begeleiden van hockeyspelers door trainers en coaches. 
Burgerschapscompetentie  
De TC is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 
Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 

 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 
Leercompetentie  

De TC is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 

Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   
Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen.  

 

Legt leermomenten vast. 
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3.3 Kerntaak 3.6 

Volgen van de ontwikkeling van hockeyspelers 
 

Werkproces 3.6.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Organiseert toetsing van 

het spelniveau 

- Formuleert en communiceert de criteria van de toetsen. 

 - Treedt op bij onveilige situaties. 

 - Bewaakt waarden en stelt normen. 

 - Past de omgangsvormen en taalgebruik aan de belevingswereld 
van de hockeyspeler aan. 

 - Geeft inhoud van de toetsen aan en legt het verloop van de 
toetsen uit. 

 

 Resultaat 
 

 - Ontwikkelingscriteria per leeftijdsgroep. 

 -    Toetsen doen recht aan de ontwikkelingsstadia van de 
hockeyspelers. 

 

 

Werkproces 3.6.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Beheert 

spelervolgsysteem   

- Zorgt voor overzicht gegevens.  

 - Beheert de gegevens door de jaren heen. 

 - Richt de situatie zodanig in dat beoordeling mogelijk is. 
 

 Resultaat 
 

 - De TC weet wat er op de club speelt en hoe individuen zich 
ontwikkelen.  

 - Betrouwbare en valide gegevens. 

 

 

Werkproces 3.6.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Beoordeelt spelniveau 

hockeyspelers 

- Beoordeelt de ontwikkelingen van de hockeyspelers op basis van 
de gestelde criteria. 

 - Legt de uitslag van de bevindingen voor aan de trainers en 
coaches. 

 - Monitort het niveau van de hockeyspelers en kijkt of zij op de 
juiste plek zitten. 

 - Inventariseert, coördineert en analyseert de resultaten van de 
toets en neemt op basis hiervan maatregelen na overleg met TM 
of TD resp. Technische Commissie. 

 - Brengt knelpunten en conflicten binnen team ter sprake en draagt 
bij aan het vinden van oplossingen. 

 

 Resultaat 
 

 - Talentvolle hockeyspelers zijn in beeld en indien nodig 
geselecteerd. 

 - De hockeyspelers kunnen in de juiste teams op het juiste niveau 
acteren en zich ontwikkelen. 

 - Objectieve beoordeling. 

 

 
Toelichting: de TC zorgt er voor dat enerzijds er inzicht is in het niveau van de hockeyspelers, dat 
deze over de lange termijn gewaarborgd blijft en dat anderzijds de faciliteiten voor de 
hockeyspelers optimaal is. 
 
 
 



 

 pagina 12 van 12 

 
Competenties die nodig zijn om kerntaak 3.6 goed uit te voeren 

 

Competentie  
Volgen van de ontwikkeling van hockeyspelers 
De TC is in staat op adequate en structurele manier begeleiding te faciliteren die bijdraagt aan de 
persoonlijke vorming van de hockeyspelers. 
Beheersingscriteria 
 Bewaakt waarden en stelt normen. 
 Formuleert en communiceert de criteria van de toetsen. 
 Past de omgangsvormen en taalgebruik aan de belevingswereld van de hockeyspeler. 
 Treedt op bij onveilige situaties. 

Richt de situatie zodanig in dat beoordeling mogelijk is. 
Geeft inhoud van de toetsen aan en legt het verloop van de toetsen uit. 
Beoordeelt de ontwikkelingen van de hockeyspelers op basis van de gesteld criteria. 
Monitort het niveau van de hockeyspelers en kijkt of zij op de juiste plek zitten. 
Inventariseert, coördineert en analyseert de resultaten van de toets en neemt op basis hiervan 
maatregelen. 
Brengt knelpunten en conflicten binnen een team ter sprake en draagt bij aan het vinden van 
oplossingen. 

 

Legt de uitslag van de bevindingen voor aan trainers en coaches. 

Burgerschapscompetentie  
De TC is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 
Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 

 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 
Leercompetentie  
De TC is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 

Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   

Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen.  

 

Legt leermomenten vast. 
 
 
 
 


