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Gebruiksaanwijzing meetinstrument 

 

De meting bestaat uit drie meet momenten: 

 

1. eerste meting :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

twee maanden na de start van de opleiding  

2. tussen meting: zeven maanden na start opleiding 

3. eind meting 

 

Wijze van afnemen:  

 

 De score lijst wordt samen met de cursist doorgenomen en ingevuld.   

 Neem de score lijst af in een aparte rustige ruimte 

 De uitkomst is vastgesteld op basis van feitelijke gebeurtenissen. 

 De mening van de begeleider wordt onderbouwd door feitelijke 

gebeurtenissen.  

 Per locatie bepaal je of alle arbeidsvaardigheden van toepassing zijn. 

Bijvoorbeeld: 

Op het gebied van hygiëne worden bij de Groenvoorziening andere eisen 

gesteld dan bij de Horeca.  

 Zorg dat de cursist op de hoogte is van de te toetsen / meten 

arbeidsvaardigheden 

 De vaardigheid wordt op ja gezegd als hij 80% van de tijd feitelijk wordt 

gezien. 

 Alle items dienen te worden ingevuld. Vul Niet van Toepassing (n.v.t.) in 

wanneer de gevraagde vaardigheid niet van toepassing is. 
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Naam cursist:  

Start datum opleiding  

Datum eerste meting   

Datum tussen meting  

Datum eind meting  

Einddatum opleiding  
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Eerste 

meting 

Tussen 

meting 

Eind 

meting 

 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Werkhouding 

Komt gemaakte afspraken na       

Komt op tijd       

Belt af bij ziekte/verhindering       

Houdt zich aan de regels ( werktijden, pauzes, 

kleding, veiligheid, roken e.d.) 

      

Is geordend en netjes       

Is flexibel, kan overschakelen naar een andere 

taak 

      

Samenwerken / collegialiteit 

 Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Werkt samen met collega’s       

Respecteert collega’s       

Draagt bij aan goede werksfeer       

Voert gegeven opdrachten serieus uit        

Durft ‘nee’ te zeggen/komt voor zichzelf op       

Maakt eigen wensen kenbaar maken       
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Persoonlijke presentatie 

 Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Draagt schone/gepaste kleding       

Maakt schone indruk, ruikt fris       

Verzorgt gebit en haar       

Komt fit en uitgerust op het werk       

Kent eigen zwakke en sterke punten       

Communicatie 

 Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Drukt zich duidelijk uit in woord of gebaar       

Heeft passend taalgebruik       

Maakt een praatje / legt makkelijk contact       

Kan lezen (NL)       

Kan schrijven (NL)       

Begrijpt een mondeling opdracht       

Begrijpt een schriftelijk opdracht       
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Uitvoering werk 

 Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Concentreert zich op het werk       

Werktempo voldoet aan de gestelde norm       

Kan druk op tempo aan       

Gaat direct aan de slag       

Controleert eigen werk       

Belastbaarheid 

 Ja Nee  Ja  Nee   

Kent grenzen van eigen lichaam bij tillen, 

lopen,  zitten / staan 

      

Kan zonder problemen 10kg tillen       

Kan functioneren in een drukke omgeving       
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Eerste meting  

 

Handtekening cursist:………………………………………………………….. 

 

Handtekening opleider:……………………………………………………….. 

 

 

Tussen meting 

 

Handtekening cursist:………………………………………………………….. 

 

Handtekening opleider:……………………………………………………….. 

 

 

 

Eind meting 

 

Handtekening cursist:………………………………………………………….. 

 

Handtekening opleider:……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 


