
 
 
 
Toelichting ‘Competentierapportage’ tweede leerjaar 
 
Ook in het tweede leerjaar willen wij onze leerlingen niet alleen beoordelen met cijfers, maar willen we 
duidelijk maken hoe die cijfers tot stand zijn gekomen.  
 
Per vak/leergebied is aangegeven hoe de betreffende leerling zich heeft ontwikkeld op de volgende 
onderdelen: 
   

1. Zelfstandig werken  
2. Samenwerken 
3. Communiceren 
4. Plannen en organiseren 
5. Onderzoeken 

 
Per periode wordt aan één bepaalde competentie meer aandacht besteed. 
 
 

1. Zelfstandig werken 
Je gaat zelf aan de slag en stelt op het goede moment de juiste vragen om weer verder te kunnen komen. 
Aspecten als concentratie en planning zijn hier ook van belang. Je neemt initiatief en denkt oplossend. 
 
 

2. Samenwerken 
Je bent in staat om het werk in de groep te overzien en een eigen bijdrage daaraan te leveren. Je bent in staat 
diverse rollen te vervullen. Je beseft dat groepswerk meer moet opleveren dan de som der delen en je kunt 
commentaar geven en ontvangen. Je neemt initiatief en komt je afspraken na. 
 
 

3. Communiceren 
Je werkt actief mee aan een gesprek. Je kunt verwoorden wat je of de ander bedoelt. Je stelt vragen. Je staat 
open voor de mening van anderen. Je bent in staat informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. 
 
 

4. Plannen en organiseren 
Je houdt er rekening mee wat je in de volgende weken te wachten staat. Je neemt verantwoordelijkheid voor 
het op tijd inleveren van werk. Je houdt je agenda accuraat bij. Je zorgt ervoor dat je de juiste spullen op het 
juiste moment bij je hebt. 
 
 

5. Onderzoeken 
Je bent in staat hoofd- en deelvragen voor een eigen onderzoek te formuleren. Je weet de juiste leerbronnen 
te raadplegen en kunt de waarde van informatie beoordelen. Je bent in staat een onderzoeksplan te maken en 
de resultaten van je onderzoek bij te houden. Je kunt goede conclusies trekken uit de verzamelde informatie 
en bent in staat je onderzoek op een overzichtelijke manier te presenteren. 
 
 


