Vragenlijst
inventarisatie verworven competenties
kandidaten EVC-HBO
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2.
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met betrekking tot huidige werkgever
met betrekking tot voorgaande werkgevers
met betrekking tot activiteiten buiten betaald werk
scholing, cursussen en trainingen

3.

Inhoud en context huidige functie kandidaat

4.

Inventarisatie beroepscompetenties

5.

Inventarisatie algemene competenties
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1

Gegevens bedrijf

Gegevens van het bedrijf waar de kandidaat momenteel werkt
Naam bedrijf:

Adres van het bedrijf/vestiging:

Aard, hoofdactiviteit/-product
van het bedrijf:

Omvang van het bedrijf
(aantal werknemers in vaste
dienst):
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2

Gegevens kandidaat

A.

Gegevens kandidaat met betrekking tot de huidige werkgever

Huidige functie
Vul de gegevens in van de kandidaat met betrekking tot de huidige functie.
Gegevens kandidaat
Naam kandidaat:

Huidige functie kandidaat
Functienaam:

Korte functieomschrijving:

Aantal jaren werkzaam in deze
functie:
Afdeling waar kandidaat werkzaam is
Naam/aanduiding afdeling:

Omvang afdeling (aantal medewerkers):

Nevenfuncties bij huidige werkgever
Geef aan welke nevenfuncties de kandidaat bij de huidige werkgever bekleedt of heeft bekleed. Het
gaat hier bijvoorbeeld om functies of activiteiten in de Ondernemingsraad, de personeelsvereniging,
brandweer, bedrijfskundig hulpverlener, e.d.
Nevenfuncties

Periode

1

2

3

4

5
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Eerdere functies bij huidige werkgever
Geef aan welke functies de kandidaat vóór zijn of haar huidige functie heeft bekleed bij de huidige
werkgever.
Functie/taak

Korte omschrijving

1

2

3

4

5

6

7
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Periode

B.

Gegevens kandidaat met betrekking tot voorgaande werkgevers

Werkervaring bij voorgaande werkgevers
Geef aan welke functies de kandidaat bij voorgaande werkgevers heeft bekleed.
Naam branche/bedrijf

Functie/taak

Periode

1

2

3

4

5

6

7

Nevenfuncties bij voorgaande werkgevers
Geef aan welke nevenfuncties de kandidaat in voorgaande bedrijven heeft bekleed. Het gaat hier bijvoorbeeld om functies of activiteiten in de Ondernemingsraad, de personeelsvereniging, brandweer,
bedrijfskundig hulpverlener, e.d.
Naam branche/bedrijf

Nevenfunctie

Periode

1

2

3

4

5
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C.

Gegevens kandidaat met betrekking tot activiteiten buiten betaald
werk

Geef aan welke - in dit kader relevante - activiteiten de kandidaat heeft of heeft gehad buiten betaald
werk. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verenigingswerk, politieke activiteiten, vrijwilligerswerk,
etc.
Soort activiteit/hobby

Korte omschrijving

1

2

3

4

5

6
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Periode

D.

Scholing, cursussen en trainingen

Scholing
Vul de opleidingen van de kandidaat in. Geef aan of de kandidaat hiervoor wel of geen diploma heeft
behaald.
Gevolgde opleiding

Periode

Diploma?

1

ja / nee

2

ja / nee

3

ja / nee

4

ja / nee

5

ja / nee

Cursussen/trainingen
Vul de door de kandidaat gevolgde cursussen en trainingen in. Geef aan of de kandidaat hiervoor wel
of geen certificaat heeft behaald.
Gevolgde cursussen/trainingen

Periode

Certificaat?

1

ja / nee

2

ja / nee

3

ja / nee

4

ja / nee

5

ja / nee

6

ja / nee
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3.

Inhoud en context huidige functie kandidaat

Producten/diensten
Geef aan welk soort producten de kandidaat vervaardigt of welke opdrachten/diensten de kandidaat
verricht.

Korte omschrijving soort producten of
opdrachten/diensten

Voorbeeld van een product of opdracht/dienst die door kandidaat
relatief eenvoudig wordt gevonden

Voorbeeld van een product of opdracht/dienst die door kandidaat
relatief complex wordt gevonden

Werkgebieden
Geef aan op welke werkgebieden de kandidaat werkzaamheden verricht.
Werkgebieden
1

Opdrachten / orders verwerven

2

Programma van eisen opstellen

3

Ontwerpen / uitwerken tekeningen

4

Inkoop / uitbesteding aan derden

5

Voorbereiding productie / samenbouw / installeren

6

Produceren /samenbouwen / installeren

7

Beheer van productiemiddelen

8

Onderhoud en service

9

Beheer goederenstromen en voorraden

Van toepassing

10 Kwaliteitszorg en – beheer
11 Projectmanagement
12 Leidinggeven
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Vakgebieden
Geef aan op welk vakgebied de kandidaat regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht (hoofdvakgebied) en op welke vakgebieden minder regelmatig (nevenvakgebied).
Vakgebied

Hoofd

Neven

Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek
Procestechniek
Informatietechnologie
Anders, nl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anders, nl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specialisme
Geef aan binnen welk specialisme de kandidaat regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht
(hoofdspecialisme) en op welke specialisme minder regelmatig (nevenspecialisme).
Specialisme

Hoofd

Industriële automatisering
Besturingstechniek
Meet- en regeltechniek
Hydrauliek/pneumatiek
Materiaalkunde/constructie
Pompen/compressoren
Motoren
Installatietechniek
Energietechniek
Telecommunicatie/datacommunicatie
Computertechniek
Elektronica
Optica
Digitale signaalbewerking
Anders, nl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders, nl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders, nl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Neven

Complexiteit van het werk
Kruis steeds aan in welke mate de volgende aspecten over het algemeen in het werk van de kandidaat van toepassing zijn.
Aspect

Altijd

Vaak

Af en toe /
soms

Maatwerk
Samengestelde producten
Veel onderdelen/componenten binnen één product
Ingewikkelde / complexe producten
Meerdere producten tegelijk
Toepassen van veel voorschriften in het kader van
regelgeving/ normering e.d.
Omgaan met veel verschillende belanghebbenden /
actoren
Nieuwe technieken toepassen
Meerdere technieken tegelijk in het werk toepassen /
multidisciplinariteit
Omgaan met veel verschillende opdrachtgevers
Afstemmen wensen opdrachtgever en technische
mogelijkheden
Tijdsdruk

Leidinggeven
Is kandidaat functioneel leidinggevend?
Indien functioneel leidinggevend:
Aan hoeveel personen?
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Niet van
toepassing

Context van het werk
Kruis steeds aan welke situatie over het algemeen in het werk van de kandidaat van toepassing is.
Verantwoordelijkheid

Onder toezicht
Deels zelfstandig
Volledig zelfstandig
Meewerkend leidinggevend
Niet-meewerkend /coördinerend leidinggevend

Locatie van de werkzaamheden

Binnen bedrijf
Op locatie bij klant binnen Nederland
Op locatie bij klant in het buitenland

Wijze uitvoering taken

Individueel binnen afdelingsverband
Koppel
In (project) teamverband

Indien werkzaam in (project)team verband

Monodisciplinair team
Multidisciplinair team
Internationaal team

Ruimte voor eventuele aanvullende opmerkingen ten aanzien van inhoud en context van
het werk
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4

Inventarisatie beroepscompetenties

A.

Opdrachten/orders verwerven

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met B.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Uitvoeren marktverkenning/onderzoek

ja / nee

Onderhouden contacten met opdrachtgevers/klanten

ja / nee

Opstellen offertes/contracten/aanbiedingen

ja / nee

Verrichten voorcalculaties

ja / nee

Onderhandelen over offertes

ja / nee

Adviseren opdrachtgevers/klanten

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Flexibele
Zelfstandige
Zelfstandige
toepassing in toepassing in
toepassing in
complexe
complexe
relatief eenvousituaties
situaties
dige overzichtelijke situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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B.

Programma van eisen opstellen

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met C.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen werkzaamheden voor opstellen
programma van eisen

ja / nee

Aansturen werkzaamheden voor opstellen programma van eisen

ja / nee

Inventarisatie wens opdrachtgever/klant

ja / nee

Analyse van het technisch proces

ja / nee

Adviseren opdrachtgever/klant

ja / nee

Vertalen wens opdrachtgever/klant naar
technische en functionele specificaties

ja / nee

Vastleggen specificaties in programma
van eisen

ja / nee

Opstellen projectplan op basis van programma van eisen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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C.

Ontwerpen / uitwerken van tekeningen

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met D.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen ontwerpproces / ontwikkelingsproces

ja / nee

Aansturen ontwerpproces / ontwikkelingsproces

ja / nee

Ontwikkelen nieuwe producten en/of
processen

ja / nee

Ontwerpen technische oplossing op basis
van specificaties

ja / nee

Ontwerpen varianten/alternatieven van
technische oplossing op basis van specificaties

ja / nee

Toepassen principes integraal ontwerp in
ontwerp

ja / nee

Gefundeerde keuze maken uit alternatieven

ja / nee

Bouwen proefopstellingen

ja / nee

Uitvoeren security controle

ja / nee

Uitvoeren ontwerppreview
op maakbaarheid /werking

ja / nee

Uitwerken ontwerp in detailtekeningen

ja / nee

Programmering van een informatiesysteem

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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D.

Inkoop/ uitbesteding aan derden

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met E.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen werkzaamheden inkoop/uitbesteding

ja / nee

Aansturen werkzaamheden inkoop/uitbesteding

ja / nee

Maken voorselectie van potentiële leveranciers/onderaannemers

ja / nee

Aanvragen offertes bij leveranciers/onderaannemers

ja / nee

Technische beoordeling offertes

ja / nee

Commerciële beoordeling offertes

ja / nee

Voeren van onderhandelingen met leveranciers/onderaannemers

ja / nee

Kiezen leverancier/onderaannemer

ja / nee

Begeleiden en sturen output werkzaamheden leverancier/onderaannemer

ja / nee

Controleren output aanbesteed werk

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode

DIJK12Beleidsonderzoek/162/oktober 2004

16

E.

Voorbereiding productie / samenbouw / installeren

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met F.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van toepassing

Plannen voorbereidende werkzaamheden
voor productie/samenbouw/installeren

ja / nee

Aansturen voorbereidende werkzaamheden productie/ samenbouw/installeren

ja / nee

Uitwerken fabricagespecificaties
op basis van ontwerpspecificaties en
orderinformatie

ja / nee

Uitwerken montagespecificaties
op basis van ontwerpspecificaties en
orderinformatie

ja / nee

Uitwerken bestelspecificaties
op basis van ontwerpspecificaties en
orderinformatie

ja / nee

Opstellen voorschriften voor productie/
/samenbouw/installeren

ja / nee

Opstellen van voorschriften voor service
en onderhoud

ja / nee

Optimaliseren van proces en/of product

ja / nee

Beheersingskader
Zelfstandige
Onder begetoepassing in
leiding
relatief eenin relatief
voudige
eenvoudige
overzichtelijke overzichtelijke
situaties
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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F.

Produceren /samenbouwen / installeren

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met H

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen proces productie/samenbouw/installatie

ja / nee

Aansturen proces productie/ samenbouw/ installeren

ja / nee

Bewaken kosten en/of doorlooptijd werkzaamheden

ja / nee

Begeleiden werkzaamheden productie/
samenbouw / installeren

ja / nee

Instrueren medewerkers productie/samenbouw/installatie

ja / nee

Uitvoeren productie/ samenbouw
installatiewerkzaamheden

ja / nee

Programmeren besturing product/
installatie

ja / nee

Inregelen en afregelen product/installatie

ja / nee

Testen product/installatie

ja / nee

In bedrijf stellen installatie

ja / nee

Vrijgeven product/installatie

ja / nee

Optimaliseren van proces en product

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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G. Beheer van productiemiddelen
Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met G

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Productiemiddelen vernieuwen, wijzigen
en in stand houden

ja / nee

Initiëren maatregelen voor optimalisering
productiemiddelen en –proces

ja / nee

Initiëren kostprijsverlagende maatregelen

ja / nee

Opstellen investeringsvoorstellen

ja / nee

Opstellen functionele specificaties productiemiddelen

ja / nee

Implementeren productiemiddelen in
productieafdeling

ja / nee

Opstellen en beheren werk- en bedieningsvoorschriften

ja / nee

Instrueren en opleiden medewerkers

ja / nee

Probleemoplossing productiemachines en
–processen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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H

Onderhoud en service

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met I

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen werkzaamheden service en
onderhoud

ja / nee

Aansturen werkzaamheden service en
onderhoud

ja / nee

Ondersteunen/adviseren bij service en
onderhoudswerkzaamheden

ja / nee

Instrueren service/onderhoudsmedewerkers

ja / nee

Uitvoeren technisch onderzoek bij reparaties/onderhoud/modificaties

ja / nee

Opstellen onderhoudssysteem

ja / nee

Uitvoeren service en onderhoudswerkzaamheden

ja / nee

Testen machine/installatie/product na
service/onderhoud

ja / nee

Opleveren werk na service/onderhoud

ja / nee

Adviseren klanten / gebruikers machines
en installaties

ja / nee

Initiëren van modificaties/aanpassingen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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I.

Beheer goederenstromen en voorraden

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met J

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Plannen werkzaamheden beheer goederenstromen en voorraden

ja / nee

Aansturen werkzaamheden beheer goederenstromen en voorraden

ja / nee

Uitvoeren en optimaliseren voorraadbeheer

ja / nee

Optimaliseren beheer goederenstroom

ja / nee

Plannen van logistiek proces

ja / nee

Initiëren verbeteren efficiency van logistieke planning

ja / nee

Implementeren verbeteringen van efficiency logistieke planning

ja / nee

Uitvoeren kwaliteitscontroles goederen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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J.

Kwaliteitszorg en -beheer

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met K

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem

ja / nee

Implementeren kwaliteitszorgsysteem

ja / nee

Bewaken uitvoering kwaliteitszorg

ja / nee

Initiëren verbeteringen kwaliteitszorgsysteem

ja / nee

Toepassen kwaliteitseisen in werkzaamheden

ja / nee

Uitvoeren kwaliteitscontroles

ja / nee

Overleg en afstemming met klanten over
kwaliteitseisen

ja / nee

Overleg en afstemming met keuringsinstellingen

ja / nee

Klachtenafhandeling

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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K.

Projectmanagement

Van toepassing?

ja / nee

zo nee, ga verder met deel 5.

In welke situatie(s) is ervaring opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Opstellen projectplan

ja / nee

Plannen en aansturen interne projecten

ja / nee

Plannen en aansturen externe projecten

ja / nee

Bewaken en bijsturen planning project

ja / nee

Beheersen kosten/budget project

ja / nee

Bewaken eisen
klant/opdrachtgever/contract

ja / nee

Verzorgen interne afstemming over project

ja / nee

Verzorgen externe afstemming over
project

ja / nee

Aansturen en begeleiden projectmedewerkers

ja / nee

Bewaken kwaliteit uitgevoerd werk

ja / nee

Controle uitgevoerd werk

ja / nee

Evalueren project

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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5

Inventarisatie algemene competenties

A.

Leidinggeven

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Opstellen planning afdeling/groep

ja / nee

Inplannen medewerkers

ja / nee

Bewaken tijdsplanning

ja / nee

Bewaken budget

ja / nee

Instrueren en begeleiden medewerkers

ja / nee

Controle en evaluatie uitgevoerd werk

ja / nee

Voeren van functioneringsgesprekken

ja / nee

Opstellen opleidingsplan medewerkers

ja / nee

Adviseren over aanname en ontslag
medewerkers

ja / nee

Participeren in directie/management
overleg

ja / nee

Bijdrage leveren aan bedrijfsstrategie

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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B.

Communicatie mondeling

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Communiceren met externen in nationale
context

ja / nee

Communiceren met externen in internationale context

ja / nee

Communiceren met internen binnen
context afdeling

ja / nee

Communiceren met internen binnen
context gehele bedrijf

ja / nee

Communiceren binnen context monodisciplinair team

ja / nee

Communiceren binnen context multidisciplinair team

ja / nee

Verzorgen presentaties

ja / nee

Participeren in vergaderingen

ja / nee

Leiden van vergaderingen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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C

Communicatie schriftelijk

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Opstellen rapportages voor intern
gebruik

ja / nee

Opstellen rapportages voor extern
gebruik

ja / nee

Opstellen rapportages in de Nederlandse
taal

ja / nee

Opstellen rapportages in een buitenlandse taal

ja / nee

Opstellen voortgangsverslagen/werkverslagen

ja / nee

Opstellen technisch rapport

ja / nee

Opstellen procedures / werkinstructies

ja / nee

Opstellen opleidingsplannen

ja / nee

Opstellen plannen voor inspecties/testen/
veiligheid e.d.

ja / nee

Voeren van technische correspondentie

ja / nee

Voeren van commerciële correspondentie

ja / nee

Registreren gegevens t.b.v. bedrijfsvoering

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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D

Samenwerken

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Samenwerken in project/team/ koppel
binnen multidisciplinaire context

ja / nee

Samenwerken in project/ team / koppel
binnen monodisciplinaire context

ja / nee

Samenwerken binnen team / koppel
binnen internationale context

ja / nee

Technisch adviseren van collega’s

ja / nee

Ontvangen technisch advies van collega’s

ja / nee

Begeleiden van collega’s

ja / nee

Begeleiding krijgen van collega’s

ja / nee

Onderhouden van contacten met diverse
afdelingen

ja / nee

Inhoudelijk overleg voeren met collega’s

ja / nee

Afstemmen werkzaamheden met collega’s

ja / nee

Verantwoording afleggen aan alle betrokkenen bij het werk

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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E

Problemen oplossen

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Anticiperen op mogelijke problemen

ja / nee

Signaleren knelpunten/problemen

ja / nee

Beoordelen of probleem/knelpunt verholpen moet worden

ja / nee

Initiëren van oplossingen in onvoorziene
omstandigheden

ja / nee

Beoordelen van geschiktheid van mogelijke oplossingen voor onvoorziene omstandigheden

ja / nee

Beslissen over te implementeren oplossingen voor onvoorziene omstandigheden

ja / nee

Implementeren van oplossingen voor
onvoorziene omstandigheden

ja / nee

Evalueren van geïmplementeerde oplossingen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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F

Werken onder (tijds)druk

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Werken aan meerdere producten tegelijkertijd

ja / nee

Werken in meerdere projecten tegelijkertijd

ja / nee

Werken met verschillende opdrachtgevers tegelijkertijd

ja / nee

Werken binnen strakke deadlines/hoge
tijdsdruk

ja / nee

Werken binnen wisselende planningen

ja / nee

Werken binnen een wisselende werkomgeving

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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G

Bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Bijhouden technologische ontwikkelingen
en productaanbod

ja / nee

Initiëren van verbeteringen in bedrijfsproces

ja / nee

Initiëren van verbeteringen in product

ja / nee

Initiëren van verbeteringen in het eigen
werk

ja / nee

Initiëren van ideeën die kunnen leiden
tot kostenbesparing

ja / nee

Beoordelen van eigen ideeën

ja / nee

Beoordelen ideeën van anderen

ja / nee

Evalueren van vernieuwingen

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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H

Sturing op eigen ontwikkeling en loopbaan

Opgedane ervaringen

Van
toepassing

Oordeel geven over eigen functioneren

ja / nee

Analyse maken van eigen sterke punten

ja / nee

Analyse maken van eigen tekortkomingen

ja / nee

Initiatief nemen tot activiteiten om eigen
functioneren te verbeteren

ja / nee

Initiatief nemen tot activiteiten om eigen
kennis en vaardigheden te verdiepen of
te verbreden

ja / nee

Beheersingskader
Onder begeleiding
in relatief
eenvoudige
overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
relatief eenvoudige overzichtelijke
situaties

Zelfstandige
toepassing in
complexe
situaties

Flexibele
toepassing in
complexe
situaties

In welke situatie(s) is bovenstaande opgedaan: (meerdere antwoorden mogelijk)
Huidige functie
Nevenfunctie/activiteiten in het huidige bedrijf
Voorafgaande (neven)functie(s)
Zijn er nog ander situaties waarin de kandidaat op (één of meer van) bovenstaande aspecten ervaring
heeft opgedaan (bijvoorbeeld buiten betaald werk, vrijwilligerswerk/hobby e.d)
Ja
Nee
Indien ja: In welke situatie en in welke periode
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