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Inleiding 

In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee 

periodes moet maken en het daaraan gekoppelde assessment dat in de eerste helft van periode 3 zal 

plaatsvinden.  

Uiteraard vind je ook de beoordelingscriteria voor de beroepsproducten, de toetsing en de 

voorwaarden terug waaraan het portfolio voor het assessment moet voldoen. 

Tijdens de opleiding staan 6 competenties en leerdoelen centraal. Per onderdeel vind je terug aan 

welke competenties je werkt en welke overstijgende leerdoelen van belang zijn. De inbedding in het 

curriculum voor jaar 1 en de koppeling aan alle vakken per periode wordt eveneens verantwoord. In 

jaar 1 is het de bedoeling dat je de zes competenties op niveau 1 beheerst. Dat wil zeggen: 

Simpel/Sturende begeleiding. Hierover straks meer. Deze sturende begeleiding kan zowel schriftelijk 

(door middel van formats of vragenlijsten) of persoonlijk door de docent worden ingevuld. 

Plaats van beroepsproducten in het curriculum 

De beroepsproducten worden in de eigen beroepspraktijk uitgevoerd. Dat is een voorwaarde. Mocht 

je (nog) niet werkzaam zijn in een communicatiefunctie op MBO niveau binnen je bedrijf of misschien 

in het geheel niet werkzaam zijn, moet je in principe zelf op zoek naar een mogelijkheid waar je de 

opdrachten wel kunt uitvoeren. Denk daarbij aan binnen je eigen bedrijf, maar buiten je eigen 

huidige functie; bij een bedrijf van een bekende/familielid of via een vrijwilligersfunctie. Bij hoge 

uitzondering kun je via de opleiding in contact worden gebracht waar je één of meerdere opdrachten 

mag uitvoeren.  

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding 

vanaf het eerste jaar.  

De beroepsproducten hebben een sterk verband met het aanbod van de theorie in de betreffende 

periode met uitzondering van Capita Selecta. In de beschrijving van het gewenste beroepsproduct 

vind je dit terug. 

Getoetste competenties in beide beroepsproducten en portfolio 

LOCO-competenties: 

• Analyseren en Onderzoeken: nieuwsgierigheid, analytisch vermogen 

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het voorbereiden van een deel van een onderzoek of analyse 

onder begeleiding.  

 

• Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid:  Overtuigingskracht, 

inlevingsvermogen, onafhankelijkheid. 

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het verzamelen van data en informatie ten behoeve van 

adviesdocumenten. 

 

• Plannen en organiseren: Stressbestendigheid, resultaatgerichtheid, ondernemingszin, 

flexibiliteit.  

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het ondersteunen van een belevenis onder begeleiding. 
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• Creëren en realiseren: accuratesse, creativiteit. 

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het ondersteunen bij het inzetten van 

communicatiemiddelen. 

 

• Representeren: Geloofwaardigheid, ethisch besef. 

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het vertegenwoordigen van de organisatie onder 

begeleiding. 

 

• Innoveren: interdisciplinair werken en innovatie. 

• Op niveau 1 vertaalt zich dit in: Het inzicht krijgen in creatieve technieken, waarmee 

geïnnoveerd kan worden. 

In de beroepsproducten wordt vorm gegeven aan bovenstaande competenties op het gewenste 

niveau aan de hand van overstijgende leerdoelen. Dit geheel moet worden aangevuld met eigen 

bewijzen op dit niveau in het portfolio voor het assessment.  

Overstijgende leerdoelen (bron: document opleiding Communicatie)  
allen op niveau 1 geformuleerd. Dit is het niveau voor jaar 1. 

 

Voor beroepsproduct 1: Oriëntatie op de Communicatie 

• De student kan onder sturende begeleiding aan de hand van communicatietheorieën een 

communicatieproces analyseren.  

• De student kan aan de hand van gestructureerde theorie onder sturende begeleiding 

inschatten wat de beste strategie is om communicatiedoelen te bereiken.  

• De student kan onder sturende begeleiding verschillende communicatiemiddelen creëren 

(die niet grafisch van aard zijn). 

• De student kan onder sturende begeleiding een inschatting maken van ethische issues en 

factoren die van invloed zijn op het imago van een organisatie. 

• De student kan volgens een vaststaande methode een communicatieprobleem analyseren, 

onderzoeken en oplossen.  

• De student kan de basis principes van digitale media analyseren en onderzoeken. 

• De student kan onder sturende begeleiding de organisatie adviseren op welke wijze zij 

digitale media kunnen inzetten. 

• De student vergroot schriftelijke vaardigheden op het gebied van spelling. 

• De student kan onder sturende begeleiding de basistechnieken bij het schrijven van een tekst 

toepassen. 

• De student kan onder sturende begeleiding communicatiemiddelen afstemmen op 

verschillende doelgroepen, rekening houdend met het imago en belangen van de 

organisatie. 

Voor beroepsproduct 2: Oriëntatie op het Communicatieberoep 

• De student kan op gestructureerde wijze communicatie als beleidsinstrument inzetten. 

• De student kan onder sturende begeleiding een analyse uitvoeren met betrekking tot een 

communicatieprobleem. 
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• De student kan onder sturende begeleiding de rechtsvorm van ondernemingen beschrijven 

en toepassen in het kader van de onderneming. 

• De student kan de verschillende basistechnieken en methoden voor creatieve processen 

binnen het communicatievakgebied inzetten. 

• De student kan onder sturende begeleiding de verschillende creatieve technieken en 

methoden uitvoeren zodanig dat het creatieve denkproces geactiveerd wordt. 

• De student  kan onder sturende begeleiding verschillende methoden aanreiken waarbij de 

student creatieve processen kan onderscheiden, beschrijven en gebruiken. 

• De student leert onder sturende begeleiding vaststaande het communicatieprobleem te 

analyseren en te onderzoeken. 

• De student vergroot zijn schriftelijke vaardigheden op het gebied van persberichten en direct 

mailings. 

• De student leert onder sturende begeleiding een communicatieplan voor de organisatie 

schrijven. 

Voor het portfolio, aanvullend op de beroepsproducten 

• De student is in staat onder sturende begeleiding een portfolio samen te stellen waaruit 

blijkt dat hij beroepsgeschikt is op het gewenste niveau van de zes genoemde competenties.  

• De student kan anderen om feedback vragen met betrekking tot zijn functioneren als 

communicatieprofessional en dit te verwoorden in een reflectie. 

Voor het assessment: 

• De student is in staat mondeling toelichting en uitleg te geven op een overtuigende en 

creatieve  manier op de aangevoerde bewijsstukken in zijn portfolio. 

Wanneer aan deze overstijgende leerdoelen wordt voldaan, zijn de zes competenties op niveau 1 

afgedekt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle overstijgende leerdoelen van alle cursussen die 

in een periode worden gegeven zijn opgenomen.  

Alvast ter informatie: In periode 3 wordt een beroepsproduct gemaakt waarbij het kernvak 

marketing centraal staat. Er wordt een marketingplan gemaakt voor de introductie van een product 

of dienst, bij voorkeur uit de eigen (beroeps of vrijwilligers) praktijk. Hierbij worden alle onderdelen 

uit de theorie gebruikt. Het boek “Grondslagen van de Marketing” van Verhage dient als leidraad, 

maar gebruik van andere bronnen wordt gestimuleerd. Dit beroepsproduct wordt in groepsverband 

gemaakt, waarbij andere competenties worden aangesproken en ook in een logboek en reflectie 

moeten worden verantwoord.  Ook hier is weer van belang dat aandacht besteed wordt aan nieuwe 

media en de mogelijkheden. 

 In periode 4 wordt een communicatiemiddel/middelen gemaakt voor een gelegenheid binnen het 

eigen bedrijf. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grafische technieken en/of webdesign. Hier wordt 

ook een presentatie voor gehouden voor de groep. Het is in principe een individueel product. In 

overleg mag dit ook een groepsproduct worden, dat in verhouding groter is. 

Opmerking: de leerdoelen voor de beroepsproducten van periode 3 en 4 zijn nog niet opgenomen, die 

volgen in een aparte handleiding. 



   

Handleiding Opleiding Communicatie Deeltijd jaar 1 periode 1 en 2  Monica Heikoop mei 2012 

4 

Omschrijving beroepsproduct 1: Communicatie-analyse 

Voor beroepsproduct 1 worden de volgende vakken geïntegreerd:  

• Inleiding communicatie 

• Inleiding digitale media 

• Nederlands, waaronder bijspijkeren en professioneel schrijven 

Vragen die beantwoord moeten worden in de analyse (bron: periodeboek voltijd p.50) 

Communicatiescan Literatuur Bijzonderheden 

Opdrachtomschrijving in de 

vorm van een briefing 

Essentie van 

Communicatie hfst 10.2 

en hfst 5. 

Pas de theorie toe op de organisatie. 

Zorg voor een goede 

informatievoorziening uit het bedrijf. 

Wat doet de organisatie 

momenteel aan Concern 

communicatie? 

Essentie van 

Communicatie hfst 2. 

Relevante delen literatuur uitwerken 

voor de organisatie: bv wat zijn 

belangrijke kernwaarden, wat zijn 

publieksgroepen, welke 

communicatiemiddelen worden 

ingezet? 

Wat doet de organisatie 

momenteel aan Interne 

Communicatie? 

Essentie van 

Communicatie hfst 3 

Relevante delen van literatuur 

uitwerken voor de organisatie: bv 

wat zijn de interne 

communicatiemiddelen?  

Wat doet de organisatie 

momenteel aan Marketing 

Communicatie? 

Essentie van 

Communicatie hfst 4 

Relevante delen literatuur uitwerken 

voor de organisatie: bv. Reclame, 

events, internet 

Wat doet de organisatie 

momenteel aan digitale media? 

Theorie inleiding digitale 

media 

Relevante delen literatuur uitwerken 

voor de organisatie: is er een 

website, wordt er gebruik gemaakt 

van social media, …. 

Wat zijn op dit moment 

relevante/interessante media 

voor de organisatie?  

Essentie van 

Communicatie hfst 7 

Relevante delen literatuur uitwerken 

voor de organisatie. Maak 

bijvoorbeeld een medialijst. 

Hoe gaat de organisatie om 

met de pers (actief/passief) 

Essentie van 

Communicatie hfst 8 

Relevante delen literatuur uitwerken 

voor de organisatie: geef bv. Aan of 

en zo ja waarmee de organisatie in 

het nieuws is geweest, neem hier 

ook eventuele ethische kwesties 

mee. 

Conclusie Essentie van 

Communicatie hfst. 5.4 

SWOT (waar liggen de sterke en 

zwakke punten van het huidige 

beleid?) 

Aanbeveling(en)  Geef aan waar de kansen liggen voor 

de organisatie op het gebied van 

interne/externe communicatie, 

digitale media en persbeleid. 

Bijlagen  Overzicht van 

communicatiemiddelen van het 

bedrijf (vormgeving vrij). 

Bewijsvoering van interne 

gesprekken en/of onderzoek. 

Omvang: minimaal 10 pagina’s- maximaal 15 pagina’s (zonder bijlagen, titelblad en voorwoord) in 

foutloos Nederlands op een zakelijke en professionele manier geschreven voor de opdrachtgever.  
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Omschrijving beroepsproduct 2: Communicatieplan 

In navolging op het eerste beroepsproduct maak  je een communicatieplan, waarvoor de gemaakte 

analyse de basis is. Eventuele feedback van je analyse verwerk je in het plan. Dit reflecteer je in de 

bijlage. De keuze voor een basis, concern, marketing of intern communicatieplan maak jezelf. Vanuit 

de conclusies en in overleg met de opdrachtgever kun je onderbouwen waarom je daar voor kiest. 

De digitale media en de laatste trends hierin maken zeker deel uit van het plan. Je integreert op 

tactisch/operationeel niveau de online en offlinemiddelen en onderbouwt de keuze.  

De volgende vakken worden in beroepsproduct geïntegreerd: 

• Communicatiemanagement 

• Recht 

• Persbericht en direct mail 

Communicatieplan Literatuur Bijzonderheden 

Gebruik de uitkomsten uit de 

analyse van beroepsproduct 

Essentie van 

Communicatie 

Samenvatting, conclusies 

Definieer de vraag van de 

organisatie en het probleem. 

Baken het terrein af. 

Communicatieplanner Maak een keus voor een basis, concern, 

marketing of intern communicatieplan en 

onderbouw dat. 

Bepaal de doelgroepen CP , EvC Bespreek dit ook met iemand van het 

bedrijf en doe onderzoek naar de 

segmentatie. 

Bepaal de 

communicatiedoelstellingen 

SMART! 

CP  Kennis/Houding/ Gedrag. Laat feedback 

geven door een medestudent en/of 

collega en onderbouw je keuzes. 

Formuleer de 

communicatieboodschap 

CP , EvC Leg de boodschap voor  aan een aantal 

collega’s/medestudenten en verwerk de 

feedback in je product.  

Houd rekening met de consistentie in 

relatie tot de strategie. 

Kies de communicatiemiddelen CP Maak een matrix van online en offline 

middelen. Geef aan welke middelen 

elkaar hoe versterken en waarom. Je 

mag hierin een grotere vrijheid nemen 

dan de opdrachtgever misschien wil.  

Er moet minstens 1 persbericht en een 

direct mail (fysiek of online) inzitten. 

Juridische zaken Theorie recht Laat zien dat je de theorie op het gebied 

van auteursrecht, portretrecht etc kunt 

gebruiken en toepassen voor het bedrijf. 

Maak een tijdsplanning  Voor minstens een jaar. 

Bepaal het budget  Als je een budget krijgt van de 

opdrachtgever, is dat fijn. Anders maak je 

voor het plan voor school een aparte 

paragraaf. 

Voer een evaluatie uit  Of laat zien hoe je dat zou doen. 

Creatief en innovatief Eigen keuze in 

literatuur, workshop 

Het communicatieplan geeft blijk van 

creatief inzicht, out of the box denken. 

Dit is te zien in de oplossingen, de 

uitvoering van de middelen en de 

verzorging van de lay-out van het plan. 



   

Handleiding Opleiding Communicatie Deeltijd jaar 1 periode 1 en 2  Monica Heikoop mei 2012 

6 

bijlagen  Checklist CP (zie hfst. 1) 

Reflectie op feedback mbt analyse 

Persbericht, Direct Mail over actueel 

onderwerp binnen de organisatie. 

Verslag van de technieken en methoden 

die je hebt gebruikt om na te denken 

over doelgroepen, middelen, doelstelling 

etc. Hier hoort ook bronvermelding bij! 

Facultatief: voorbeelden van eigen 

communicatiemiddelen die je zou 

inzetten. 

Omvang: minimaal 10 pagina’s- maximaal 15 pagina’s (zonder bijlagen, titelblad en voorwoord) in 

foutloos Nederlands op een zakelijke en professionele manier geschreven voor de opdrachtgever. 

Omschrijving portfolio  

In het portfolio worden de twee beroepsproducten opgenomen voorzien van een reflectie op de 

gekregen feedback van de docent en eventueel medestudent of collega.  

Verder voldoet het aan de eisen van een rapport en omvat het portfolio een  

• Inhoudsopgave 

• Persoonlijke gegevens 

• Twee ingevulde 360 graden feedback formulieren (1 collega, 1 medestudent), zie bijlage 

1 van de handleiding 

• Zelfbeoordeling (reflectie) en Score formulier (zie bijlage 2) en STARR-beschrijving (zie 

bijlage 3) 

• Beschrijving van twee werkdagen in de beroepspraktijk (bijlage 4)  

• Bijlagen in de vorm van bewijsstukken (beroepsproducten en zelf aan te leveren). 

 

Weging en beoordeling 

Beroepsproduct 1: 40% 

Beroepsproduct 2: 40% 

Portfolio:                 20% 

De onderdelen genoemd in de omschrijvingen van de beroepsproducten wegen ieder voor 10 % mee 

van het eindcijfer per beroepsproduct.  

Als niet aan de voorwaarde is voldaan van vrijwel foutloos Nederlands (max. 5 fouten totaal), dan 

wordt het beroepsproduct niet verder beoordeeld, maar teruggegeven om in de herkansing opnieuw 

aan te kunnen bieden. 

Omschrijving Assessment 

 Hieronder vind je een stappenplan voor het assessment.  

• Je start met het samenstellen van een portfolio voor het assessment. Je gebruikt 

daarvoor het format uit bijlage 1 en 2.  

• De beroepsproducten maken deel uit van het portfolio. 

• Er worden een datum en tijdstip vastgesteld. De assessments vinden zoveel mogelijk 

plaats in de eerste 4 weken van periode 3.  



   

Handleiding Opleiding Communicatie Deeltijd jaar 1 periode 1 en 2  Monica Heikoop mei 2012 

7 

• Je laat de 360gradenfeedbackformulieren invullen. Houd er rekening mee dat de mensen 

aan wie je dit vraagt daar ook tijd voor nodig hebben, dus wacht niet tot het laatste 

moment.  

• Je schrijft een zelfbeoordeling. 

• Je ontvangt een uitnodiging voor het assessment met tijd, plaats en de namen van je 

assessoren. 

• Je zet je portfolio (ingevuld volgens het format) op natschool en machtigt de assessoren 

en slb-coach.  

• Voorwaarde voor deelname aan het assessment is dat je het portfolio op tijd hebt 

aangeleverd.  

• Je meldt je op afgesproken tijd en plaats voor het assessment.  

• Het assessment vindt plaats. Je krijgt direct te horen of je aan het assessment hebt 

voldaan of niet. (zie verder punt 9 van de handleiding) 

Begeleiding 

Voor het maken van de beroepsproducten is er begeleiding op de maandagavond. Tijdens de 

introductie in week 1 van de nieuwe periode krijg je daar meer informatie over. Het is mogelijk om in 

de weken erna een consult aan te vragen, fysiek of digitaal.  

Voor het samenstellen van je portfolio en het voorbereiden van het assessment kun je terecht bij je 

slb coach. Op aanvraag kan een consult op de maandagavond worden aangevraagd. Tijdens week 1 

zal in de introductie hier meer informatie over worden gegeven. In periode 2 zullen tevens trainingen 

worden aangeboden (facultatief). 

Vakken die niet tijdens de hoorcolleges worden aangeboden, maar waarvan wel verwacht wordt dat 

je hier kennis van hebt voor het maken van je beroepsproducten zullen in workshopvorm worden 

aangeboden op de maandagavond. Je kunt dan denken aan Workshop Creativiteit, training voor het 

assessment of een onderwerp dat naar aanleiding van de lessen naar voren komt. Zie hiervoor het 

schema in bijlage 5.  

Exameneisen en inlevermomenten 

Voor deelname aan het assessment moeten de beroepsproducten als voldoende (minimaal 5,5) zijn 

beoordeeld door de vakdocent. In principe worden hier de boven beschreven producten bedoeld. In 

overleg met de vakdocent Inleiding Communicatie en/of Communicatie Management kan een ander 

beroepsproduct worden aangeboden.  

Het beroepsproduct wordt door de docent voorzien van feedback, die door de student voor het 

portfolio wordt verwerkt in het beroepsproduct. Hiermee wordt aangetoond dat de student in staat 

is feedback te verwerken ter verbetering van zijn beroepsproducten. 

Het totale portfolio wordt digitaal ingeleverd via Natschool bij zijn twee aangewezen assessoren op 

de maandag in week 1 van periode 3, mits de beroepsproducten beide voldoende (minimaal 5,5) zijn. 

Vanaf week 2 periode 3 vinden op de maandag de assessmentgesprekken plaats. Deze assessments 

worden afgenomen door een vakdocent uit periode 1 en 2 en een docent die niet bij het 

deeltijdonderwijs is betrokken.  Het assessment zal een half uur duren, na een korte bespreking krijg 

je feedback en volgt direct de uitslag (zie ook 7.) 
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Wanneer één van de beroepsproducten onvoldoende is, zal in de herkansing dit moeten worden 

hersteld. Als dit in week 1 periode 3 nog niet in orde is, dan moet het assessment worden gedaan in 

de tweede helft van periode 3 (vanaf week 6). Het inleveren van het portfolio gebeurt dan uiterlijk op 

de maandag van week 5 in periode 3.  Verdere procedure is zoals hierboven beschreven. 

Wanneer het assessment niet met een voldoende (minder dan een 5,5) wordt afgesloten, worden de 

punten van de beide beroepsproducten niet toegekend. Er volgt dan een gesprek met de 

studieloopbaanbegeleider om het vervolg van je studie met je te bespreken. 

Er is een mogelijkheid tot 1 herkansing. Afhankelijk van het moment van het eerste assessment 

wordt dat in overleg vastgesteld. 

Samenhang met andere vakken, Capita Selecta en studieloopbaanbegeleiding 

In de eerste twee periodes ligt het accent op de aspecten van Communicatie. De kernvakken 

Inleiding Communicatie en Communicatiemanagement zijn daar het voorbeeld van. Communicatie 

heeft echter veel raakvlakken met andere vakgebieden, zoals digitale media, creativiteit, recht, 

communicatietechnieken en de Nederlandse taal.  

Hier wordt per beroepsproduct aparte invulling aan gegeven. Ook als het beroepsproduct afwijkt (na 

overleg met de docent) zal hier wel aandacht voor zijn bij de beoordeling.  

Capita Selecta vormt daarop een uitzondering. Dit vak dient om te verdiepen in onderwerpen die 

raakvlakken hebben met het vak, maar waar je tot op zekere hoogte zelf invulling aan kunt geven 

door de keuze van de boeken die je daarvoor gaat lezen. Verdere informatie is te vinden in een 

aparte handleiding.  

Bij studieloopbaanbegeleiding gaat het om jouw ontwikkeling binnen de studie en het beroepenveld. 

Dit heeft een sterke link met het assessment en de beroepsproducten. De invulling van 

studieloopbaan kun je vinden in een aparte handleiding. 
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Bijlage 1 360graden feedbackformulier  

(afgeleid van het formulier dat gebruikt wordt voor de Honours Progam Studenten van het 

Instituut COM) 

Naam: 

Ingevuld door: collega-student / iemand uit de beroepspraktijk (en functie) (geef aan wat van 

toepassing is) 

 

Dit formulier blijft eigendom van degene aan wie de feedback is gericht 

Beoordelingsschaal 

Dit formulier heeft een drie–punts beoordelingsschaal: 

1  2 3 

Laat het beschreven 

gedrag niet of nauwelijks 

zien 

Laat enkele 

elementen zien van 

het beschreven 

gedrag, maar niet 

volledig overtuigend 

Laat het beschreven 

gedrag bij uitstek zien. 

De beschrijvingen 

typeren hem of haar. 

Kruis aan wat het meest van toepassing is 

Als het niet mogelijk is om een competentie te beoordelen, geef je dat aan met een streepje (-). 

   

Competentie Gedragsindicatoren:  

Analyseren en 

Onderzoeken: 

nieuwsgierigheid, 

analytisch vermogen 

• Op niveau 1  

 

 

Je kunt een deel van een onderzoek of analyse onder begeleiding 

voorbereiden. 

Je bent nieuwsgierig naar informatie uit het vakgebied 

Communicatie en Marketing.  

Je hebt een onderzoekende houding. 

Je bent in staat om onder begeleiding een analyse uit te voeren. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 
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Competentie Gedragsindicatoren:  

Ontwikkelen van en 

adviseren over 

communicatiebeleid:  

Overtuigingskracht, 

inlevingsvermogen, 

onafhankelijkheid. 

• Op niveau 1. 

 

Je bent in staat om data en informatie te verzamelen voor een 

adviesdocument. 

Je bent in staat om je in te leven in je doelgroep en laat dit zien in 

de beroepsproducten. 

Je bent in staat om onafhankelijk een onderbouwde mening te 

geven. Dit komt tot uiting in je beroepsproduct. 

Je bent in staat om met voldoende overtuigingskracht je 

standpunt over het voetlicht te brengen.  

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Plannen en organiseren: 

Stressbestendigheid, 

resultaatgerichtheid, 

ondernemingszin, 

flexibiliteit.  

• Op niveau 1  

Je bent in staat een belevenis onder begeleiding te ondersteunen. 

Je kunt aantonen dat je stressbestendig bent. 

Er is sprake van resultaatgerichtheid. 

Je kunt een zekere mate van ondernemingszin aantonen. 

Je bent in staat je flexibel op te stellen in beroepsmatige situaties. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 
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Competentie Gedragsindicatoren:  

Creëren en realiseren: 

accuratesse, creativiteit. 

Op niveau 1  

Je bent in staat om te ondersteunen bij het inzetten van 

communicatiemiddelen. 

Je kunt aantonen dat je een zekere mate van nauwkeurigheid 

bezit. 

Je bent in staat om out of the box te denken. Door middel van 

een geleide brainstorm (of andere techniek) kom je op originele 

oplossingen. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Representeren: 

Geloofwaardigheid, 

ethisch besef. 

• Op niveau 1  

 

Je bent in staat te handelen naar de gangbare ethische normen 

en waarden in het bedrijf.  

Je kunt onder begeleiding een organisatie vertegenwoordigen. 

Je bent je bewust van je eigen normen en waarden. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 
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Competentie Gedragsindicatoren:  

Innoveren: 

interdisciplinair werken 

en innovatie. 

• Op niveau 1  

Je kunt aantonen dat je samen met andere disciplines en onder 

begeleiding kunt werken aan praktijkoplossingen. 

Je hebt oog voor innovatie en vernieuwing. 

Je ziet kansen in nieuwe ontwikkelingen die voor het bedrijf 

belangrijk kunnen zijn. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 
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Bijlage 2 Zelfbeoordeling en verzamelscoreformulier 

Je zelfbeoordeling bestaat uit: 

• Een ingevuld feedbackformulier door jezelf per competentie 

• Je beschrijft voor 2 van de 6 competenties een situatie aan de hand van de STARR-

methodiek (zie bijlage 3 van de handleiding) 

• Het verzamelscoreformulier met een eindconclusie 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Analyseren en 

Onderzoeken: 

nieuwsgierigheid, 

analytisch vermogen 

• Op niveau 1  

 

 

Je kunt een deel van een onderzoek of analyse onder begeleiding 

voorbereiden. 

Je bent nieuwsgierig naar informatie uit het vakgebied 

Communicatie en Marketing.  

Je hebt een onderzoekende houding. 

Je bent in staat om onder begeleiding een analyse uit te voeren. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Ontwikkelen van en 

adviseren over 

communicatiebeleid:  

Overtuigingskracht, 

inlevingsvermogen, 

onafhankelijkheid. 

• Op niveau 1. 

 

Je bent in staat om data en informatie te verzamelen voor een 

adviesdocument. 

Je bent in staat om je in te leven in je doelgroep en laat dit zien in 

de beroepsproducten. 

Je bent in staat om onafhankelijk een onderbouwde mening te 

geven. Dit komt tot uiting in je beroepsproduct. 

Je bent in staat om met voldoende overtuigingskracht je 

standpunt over het voetlicht te brengen.  

Score 1 2 3 

Kruis aan:    
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Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Plannen en organiseren: 

Stressbestendigheid, 

resultaatgerichtheid, 

ondernemingszin, 

flexibiliteit.  

• Op niveau 1  

Je bent in staat een belevenis onder begeleiding te ondersteunen. 

Je Kunt aantonen dat je stressbestendig bent. 

Er is sprake van resultaatgerichtheid. 

Je kunt een zekere mate van ondernemingszin aantonen. 

Je bent in staat je flexibel op te stellen in beroepsmatige situaties. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Creëren en realiseren: 

accuratesse, creativiteit. 

Op niveau 1  

Je bent in staat om te ondersteunen bij het inzetten van 

communicatiemiddelen. 

Je kunt aantonen dat je een zekere mate van nauwkeurigheid 

bezit. 

Je bent in staat om out of the box te denken. Door middel van 

een geleide brainstorm (of andere techniek) kom je op originele 

oplossingen. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 
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Competentie Gedragsindicatoren:  

Representeren: 

Geloofwaardigheid, 

ethisch besef. 

• Op niveau 1  

 

Je bent in staat te handelen naar de gangbare ethische normen 

en waarden in het bedrijf.  

Je kunt onder begeleiding een organisatie vertegenwoordigen. 

Je bent je bewust van je eigen normen en waarden. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

Competentie Gedragsindicatoren:  

Innoveren: 

interdisciplinair werken 

en innovatie. 

• Op niveau 1  

Je kunt aantonen dat je samen met andere disciplines en onder 

begeleiding kunt werken aan praktijkoplossingen. 

Je hebt oog voor innovatie en vernieuwing. 

Je ziet kansen in nieuwe ontwikkelingen die voor het bedrijf 

belangrijk kunnen zijn. 

Score 1 2 3 

Kruis aan:    

Ik kom tot deze beoordeling omdat: 

 

 

 

 

De scores van de ingevulde feedbackformulieren en je zelfbeoordeling neem je op in de 

onderstaande tabel: 

• jijzelf (IK)-> zelfbeoordeling,  

• een collega-student (CS),  

• iemand uit de beroepspraktijk (P) 
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Competenties IK CS P 

1. Analyseren en onderzoeken    

2. Ontwikkelen van en adviseren over 

communicatiebeleid 

   

3. Plannen en organiseren    

4. Creëren en realiseren    

5. Representeren    

6. Innoveren    

 

De drie belangrijkste bevindingen uit de 360°feedback beoordelingen zijn: 

1. 

2. 

3. 

De drie belangrijkste conclusies die ik trek uit de 360°feedback beoordelingen zijn: 

1. 

2. 

3. 

 

Eindconclusie 

De feedbackformulieren geven een indruk per competentie. Geef hieronder aan waarom jij nu een 

beginnend beroepsbeoefenaar bent. Het gaat hier dus om een overall beeld.  

 

Ik ben een beginnend beroepsbeoefenaar, omdat … (max. ½ A4) 
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BIJLAGE 3 Uitleg STARR  
(overgenomen uit de handleiding van het honoursprogramma van het Instituut COM) 

De STARR methode is speciaal ontworpen om te toetsen of iemand aan bepaalde 

(gedrags)competenties voldoet. We doen dit op het niveau dat past bij het moment in de opleiding. 

De letters STARR staan voor: 

  Situatie 

 

        Reflectie             Taak 

 

 

Resultaat       Actie (=gedrag) 

Je wordt op deze wijze geholpen om eerder gedrag (bijvoorbeeld tijdens je werk, stage of 

vrijwilligerswerk) te kunnen beschrijven. Het kan  zijn dat je tijdens het assessment naar een nieuwe 

vergelijkbare situatie/ STARR-beschrijving op hetzelfde niveau wordt gevraagd. Wees daar op 

voorbereid!  

STARR werkt als volgt: 

Situatie:  

• Kun je een (lastige) situatie noemen waarin je deze competentie/dit gedrag getoond hebt?  

• In welke situatie heb je deze ervaringen opgedaan?  

• Kun je een voorbeeld geven van een situatie waaruit blijkt dat je………….  

 

Taak:  

• Wat was je taak?  

• Welke taken heb je uitgevoerd?  

• Kun je wat nader beschrijven welke rol je hierbij hebt gespeeld?  

 

Actie:  

• Welke acties heb je allemaal uitgevoerd?  

• Welke stappen heb je gezet?  

• Hoe heb je de taak aangepakt?  

• Wat waren je overwegingen om de taak zo uit te voeren als je gedaan hebt?  

 

Resultaat:  

• Wat was het effect, het resultaat van de actie?  

• Hoe beoordeel je zelf het resultaat?  

• Wat vonden anderen (de begeleider, opdrachtgever of andere betrokkenen) ervan? 

 

Reflectie:  

• Wat had je achteraf anders kunnen doen?  

• Wat zou je een volgende keer kunnen verbeteren?  

• Als je in plaats van…..nu eens…. had moet doen, hoe had je dat dan aangepakt?  
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Bijlage 4 Werkpraktijk  

(vrij naar INF WPR 01 DT, Instituut CMI) 

 

De student voegt een werkdagboek van 2 werkdagen (met uitgesplitste activiteiten en tijdstippen) 

toe als bewijsstuk aan het portfolio. Om de echtheid van de werkzaamheden te kunnen controleren, 

vraagt de student aan zijn/haar werkgever (vast/tijdelijk/vrijwilligersorganisatie/via HR verkregen) 

een handtekening voor akkoord.  

 

De bewijsstuk dient om aan te tonen dat de student in staat is om zijn/haar kennis en inzicht op 

dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep in 

het communicatieberoepenveld laat zien. Voor dit assessment is dat nog wel op niveau 1 van alle 

competenties, zoals inde handleiding en  bijlage 2 omschreven. 

 

De volgende gegevens worden benoemd: 

 

Naam student: 

Studentnummer: 

Werkgever: 

Naam bedrijf/organisatie: 

Adres: 

Afdeling waar de student werkt: 

Naam directe leidinggevende: 

Functie leidinggevende: 

Huidige functie student: 

Beknopte beschrijving functie, waarbinnen de 2 dagen werkpraktijk hebben plaatsgevonden 

(communicatiegerelateerd): 

 

Datum en plaats: 

Handtekening Werkgever: Handtekening student:  
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Bijlage 5 Schema met activiteiten periode 1 en 2 

Weeknummer activiteit Ten behoeve van  wie 

1 

maandagavond 

Instructiecollege assessment 

 

 

Instructiecollege Capita 

Selecta 

Instructiecollege 

Studieloopbaan 

Nog niet gehouden 

intakegesprekken afronden 

Beroepsproducten 

Portfolio 

Procedure 

Capita Selecta 

Studieloopbaanbegeleiding 

jaar 1 

 

Studieloopbaanbegeleiding 

Monica Heikoop 

 

 

Slb-coach 

Slb-coach/M. 

Heikoop 

 

Slb-coach 

2 

Maandagavond 

Fysiek consultmoment op 

aanvraag  

Beroepsproducte Een vakdocent 

3 

Maandagavond 

Fysiek consultmoment op 

aanvraag 

Digitaal consult (facultatief)  

Capita Selecta 

 

Beroepsproduct 

Slb-coach 

4 

Maandagavond 

Workshop creativiteit deel 1 algemeen Nog nader in te 

vullen 

5 

Maandagavond 

Fysiek en/of digitaal 

consultmoment op aanvraag 

Beroepsproduct Een vakdocent 

6 

Maandagavond 

Fysiek en/of digitaal 

consultmoment op aanvraag 

Beroepsproduct Een vakdocent 

7 

Maandagavond 

Studieloopbaangesprek op 

aanvraag 

slb Slb-coach 

8 

Maandagavond 

Inlevermoment 

beroepsproduct en Capita 

Selecta 

Via Natschool  

P2 week 1 

Maandagavond 

Instructiecollege 

beroepsproduct 2 

Instrucitecollege Capita 

Selecta nieuwe ronde 

Eerste slb gesprekken nav 

studieresultaten 

Beroepsproduct 

 

Capita Selecta 

 

Studieloopbaan 

Vakdocent 

 

Slb coach 

 

Slb coach 

2 

Maandagavond 

Studieloopbaangesprekken 

Fysiek consult op aanvraag 

Studieloopbaan 

Beroepsproduct 2 

 

3 

Maandagavond 

Digitaal consult (facultatief) 

Fysiek consult op aanvraag 

Studieloopbaangesprekken 

Beroepsproduct 2 

Capita Selecta 

Studieloopbaan 

Een vakdocent 

Slb-coach 

Slb-coach 

4 

Maandagavond 

Workshop Creativiteit (deel 

2) 

Algemeen Nog nader in te 

vullen 

5 

Maandagavond 

Training assessment 

(facultatief) 

Assessment M. Heikoop 

6 

Maandagavond 

Fysiek en/of digitaal consult 

op aanvraag 

Beroepsproduct 2 Een vakdocent 

7 

Maandagavond 

Fysiek en/of digitaal consult 

op aanvraag 

Beroepsproduct 2 Een vakdocent 

8 

Maandagavond 

Inlevermoment BP2 en 

Capita Selecta 

Via Natschool  

N. B. Alle hoorcolleges vinden plaats op woensdagavond en zijn verplicht. 


