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60%
RAPPORT HAARZORG

2/10 2/10 4/10 6/10 8/10 → 44%

Wanneer beheerst een leerling een (deel)competentie?

Geen cijfers meer, maar waarderingen:

Compleet onvoldoende, amper positieve punten

Aantal positieve punten, aantal negatieve, maar onder verwachte niveau

Bijna uitsluitend positieve punten, volgens verwachte niveau

Bijna uitsluitend positieve punten, overstijgt het verwachte niveau



Rapporteren van behaalde scores per doel
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Individueel remediëringsplan

Voor welke doelen op schema?

Voor welke doelen extra oefening 
vereist?

Welke doelen gemist?

Voor welke doelen extra 
uitbreiding mogelijk?

Welke doelen behaald?

Einde schooljaar overleg vakleerkrachten per 
deelcompetentie

Hoofdvraag: heeft de leerling aangetoond dat hij/zij de deelcompetentie 
voldoende beheerst om over te gaan naar een volgend leerjaar ?

Tools: aantal keer G/ZG vs O/ZW, positieve of negatieve evolutie, …

1. Leerkracht beoordeelt per deelcompetentie.

2. Elke deelcompetentie heeft een gewicht.

3. Systeem doet suggestie al dan niet behalen hoofdcompetentie.

DOEL: Leerling slaagt voor alle hoofdcompetenties 
op het einde van de graad



Voordelen
Op elk moment in het schooljaar een duidelijk 
beeld waar de leerling staat.

Werkt motiverend, want tekorten sleep je niet 
eindeloos mee.

Leerkracht kan snel gericht remediëren.

Leerling kan leerproces zelf in handen nemen.

Nadelen
Elke evaluatie weegt even zwaar door 

(zoals gezien op rapport)

Rapport is een stuk complexer 
→ leerlingen moeten hierin begeleid worden

Ruimte nodig voor remediëring
→ voldoende lesuren

Leer- en 
werkhouding

TOCI: Traject Overschrijdend Competentie Instrument
➕ Concreet omschreven attitudes/competenties
➖ Vooral gericht op 3de graad ifv stage
➖ 31 attitudes/competenties → ervaren als te veel

CompassMe: Vlajo
➖ Vooral gericht op ondernemende competenties
➖ Extra systeem nodig
➕ Werken met andere focus per periode



Eigen systeem

✅ Groeilijn in competenties
1ste graad ► overstap naar middelbaar
2de graad ► praktijkvakken
3de graad ► stage

✅ Evaluatie gelijkaardig aan competentierapport
Betekenis zoals in TOCI: (bijna) nooit - af en toe - meestal wel - (bijna) altijd

✅ Elke rapportperiode: Afspraken naleven + 1 andere in focus

✅ Elke categorie keert terug op later moment ► kijken naar groei

✅ Evaluatie per vak

Leerling
contacten

Leerling - klastitularis

Focus LC 1
Welbevinden
Groei in leerproces

LL bereidt voor
Ik-rapport, 
inspiratievragen, …

Focus LC 2
Studiekeuze
Toekomstperspectief

Coachend gesprek
Feed up
Feedback
Feed forward

Onbevooroordeeld
Open gesprek tussen 
leerling en leerkracht

Toekomstgericht
Samen doelen en 
oplossingen formuleren




