Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden
In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van
leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden die leerlingen moet beheersen om succesvol
te kunnen zijn op UniC, maar ook op een vervolgopleiding en uiteindelijk werk.
Deze rubrics geven zicht op de ontwikkeling van de leerling op het gebied van een bepaalde vaardigheid.
De rubrics zeggen meer dan een beoordeling, omdat er kwalitatieve termen worden gebruikt: het geeft
een beschrijving van wat goed ging en wat minder goed ging.
Van een leerling kun je dus snel zien:

• Waar staat de leerling?
• Hoe heeft de leerling het aangepakt?
• Wat moet de leerling nog leren?
De vier rubrics zijn:
1. Reflecteren
2. Organisatie van het leerproces (leerstrategieën toepassen)
3. Regie nemen over het eigen leerproces
4. Samenwerkend leren

REFLECTEREN
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Effectiviteit van eigen
handelen vorige plan
van aanpak

Ik vind het lastig om te aan
te geven hoe ik de dingen
heb aangepakt en wat het
resultaat daarvan was.

Ik kan uitleggen hoe ik de
dingen heb aangepakt. Ik
vind het nog lastig om aan
te geven of mijn handelen
wel of niet effectief was.

Ik kan aangeven wat
er wel of niet effectief
was in mijn manier van
handelen.

Ik kan aangeven wat er
wel of niet effectief was
in mijn manier van handelen en ik ook uitleggen
waarom dat zo was.

Inzicht in consequenties
van eigen handelen

• I k kan lastig overzien

Ik kan terugkijken op
mijn aanpak en een paar
dingen aanwijzen die ik
de volgende keer anders
zou kunnen doen zodat
mijn manier van handelen
effectiever wordt.

Op basis van de dingen
die de vorige keer wel of
niet goed liepen kan ik tot
een paar verbeterpunten
komen om mijn manier
van handelen de volgende
keer iets effectiever te
maken.

Ik kan goed aangeven
hoe ik mijn handelen
de volgende keer ga
verbeteren en wat ik de
volgende keer hetzelfde
ga doen. Ik kom met
concrete en realistische
verbeterpunten.

Onderwerp
Reflectie op eigen handelen

hoe ik het nu heb
aangepakt.

• I k vind het ook moeilijk
om een plan te maken
wat ik de volgende
keer beter kan doen.

• I k kom niet tot concrete
verbeterpunten.

• I k heb de hulp van een
docent nodig om te
weten hoe ik een opdracht heb aangepakt.

Leren van de aanpak
van anderen

Ik focus mij op mijn eigen
aanpak.

Ik kijk om mij heen en zie
dat anderen een andere
aanpak gebruiken maar
ik hou het bij mijn eigen
aanpak.

Ik kijk naar de aanpak
van anderen en zie de
verschillen met mijn
eigen aanpak en kan ze
benoemen. Soms probeer
ik iets uit wat ik bij een
ander zie.

Ik kijk naar de aanpak
van anderen, ik kan deze
aanpak vergelijken met
mijn eigen aanpak en ik
kan dan bewust de aanpak
kiezen die voor mij het
beste werkt.

Reflectie op eigen werk
Reflectie op eigen werk
Reflecteren op de
kwaliteit van het
werk na afloop

Ik heb de opdracht uitgevoerd en ingeleverd maar
ik vind het lastig om te
bepalen of ik het wel
of niet goed gedaan
heb.

Ik heb wel een idee of
mijn werk over het geheel
genomen goed is of niet
maar ik vind het moeilijk
om uit te leggen waarom
precies of om verbeterpunten te noemen.

Ik kan uitleggen wat er
goed is aan mijn werk en
wat niet. Ook kan ik wel
een paar verbeterpunten
noemen.

Ik kan uitleggen wat er
goed is aan mijn werk
en wat niet en wat de
verbeterpunten zijn.
En wat ik de volgende
keer hetzelfde ga doen
en waarom.

Eigen werk plaatsen
t.o.v. de norm tijdens
het proces

Ik vind het prima als mijn
werk af en ingeleverd is
en ben verder niet mee
bezig met het resultaat.

Ik ken de eisen van de
opdracht wel ongeveer
en kan inschatten of mijn
werk al dan niet voldoende
zal zijn.

Ik vergelijk mijn werk met
de eisen van de opdracht
en kan goed inschatten of
het resultaat voldoende
zal zijn.

Ik weet welk resultaat ik
ga behalen en waarom.
Daarbij kan ik aangeven
waarmee ik tevreden
ben en waarom.

Ontvangen en leren van
feedback

Ik vind het lastig om van
anderen te horen wat zij
van mijn werk vinden. Ik
kan moeilijk inschatten of
deze feedback voor mij
zinvol is.

Als ik feedback krijg
probeer ik te luisteren of
ik iets aan de feedback
kan hebben. Soms pas ik
mijn werk naar aanleiding
van de feedback aan maar
ik voel me vaak ook boos
worden over de gegeven
feedback.

Als ik feedback krijg
luister ik naar wat er
gezegd wordt. Soms pas
ik naar aanleiding van de
feedback mijn werk aan.
Ik zie feedback als een
kans om mijn werk te
verbeteren.

Als ik feedback krijg luister ik naar wat er gezegd
wordt. Ik kies welke
aspecten van de feedback
ik kan gebruiken om mijn
werk te verbeteren.
Ik nodig mensen zelf uit
om feedback te geven.

ORGANISATIE VAN HET LEERPROCES
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Ik maak de opdrachten alleen
omdat de docent zegt dat het
moet en heb geen beeld over
waarom ik deze opdracht
moet maken.

Ik maak de opdracht
omdat ik begrijp dat dat
nodig is voor het vervolg.

Ik maak de opdracht omdat ik begrijp wat het nut
ervan is en wat ik ervan
zou kunnen leren.

Ik ben gemotiveerd om de
opdracht te maken omdat
ik weet wat het nut ervan
is en ik dit wil leren.

Doelen opdelen in
deelstappen

Ik gebruik de
deelstappen die de
docent mij geeft.

Ik heb hulp van de docent
nodig om deelstappen te
formuleren.

Ik kan mijn doel opdelen
in deelstappen. Om ze
haalbaar te krijgen heb
ik nog wel hulp van de
docent nodig.

Ik kan mijn doel opdelen
in haalbare deelstappen.

Haalbare doelen stellen

Ik laat mijn doelen
door de docent
bepalen.

Ik heb hulp van een
docent nodig om
haalbare doelen te
formuleren.

Ik formuleer zelfstandig
mijn doelen maar deze
dekken nog niet de gehele
opdracht of ze zijn niet
realistisch/haalbaar.

Ik formuleer zelfstandig
mijn eigen doelen. De
doelen zijn realistisch,
haalbaar en dekken de
gehele opdracht.

Planning maken

Ik werk met een door
de docent gemaakte
planning.

Ik weet welke taken ik
moet doen en vind het nog
lastig die uit te zetten in de
tijd. Ik maak mijn planning
samen met de docent.

Ik weet, met hulp van anderen, hoeveel tijd ik aan
mijn verschillende taken
moet besteden om deze
op tijd af te ronden.

Ik weet hoeveel tijd ik aan
mijn verschillende taken
moet besteden en kan het
verdelen over een bepaalde
periode. Ik heb mijn werk
altijd op tijd af.

Onderwerp

Stimuleren van
intrinsieke motivatie

Planning uitvoeren;
Prioriteiten stellen

De docent bepaalt de
volgorde van taken en
opdrachten.

Ik bepaal samen met de
docent de volgorde van
de taken en opdrachten.

Ik bepaal meestal zelf
aan welke opdrachten
ik (eerst) ga werken en
soms vraag ik daarbij
nog de hulp van de
docent.

Ik kan zelf onderscheid
maken tussen belangrijke
en onbelangrijke zaken
en bepaal aan de hand
daarvan met welke taak
ik begin.

Planning
bewaken

Ik werk chaotisch, doe
wat er in mij opkomt en
hou geen rekening met de
planning.

Ik heb het nodig dat
iemand mijn planning
controleert en mij helpt
bij het oplossen van
planningsproblemen.

Ik controleer regelmatig
of ik op schema lig. Soms
vind ik het wel lastig om
mijn planningsproblemen
op te lossen.

Ik controleer of ik op
schema lig en los een
eventueel planningsprobleem op.

Planning bijstellen

Ik maak een planning
maar pas deze nog niet
aan. Ik weet niet goed
waarom het handig is om
mijn planning wel aan te
passen.

Ik stel mijn planning bij
als de docent zegt dat ik
het werk anders niet af
krijg.

Ik stel mijn planning zelf
bij om het werk op tijd af
te krijgen en vraag daarbij
zo nodig hulp van de
docent.

Ik stel mijn planning zelf
bij als dat nodig is, en
heb mijn werk op tijd af.

Planning evalueren

Ik vind het moeilijk om
terug te kijken op mijn
planning. Ook als ik
daarbij geholpen word
door de docent.
Ik zie niet wat en waarom
ik het de volgende keer
anders zou doen.

Het lukt mij om, samen
met de docent, terug te
kijken op de planning.
Samen kunnen we ook
bespreken wat ik de
volgende keer anders
kan doen.

Het lukt mij met enige
hulp terug te kijken op de
planning. Ik kan daarna
ook wel een paar punten
aanwijzen waarop ik het
de volgende keer anders
zou kunnen doen.

Ik controleer zelfstandig
of mijn resultaat voldoet
aan de planning. Ik kan
aangeven op welke
punten ik het de volgende
keer anders zou doen.

ORGANISATIE VAN HET LEERPROCES
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Onderwerp

Organiseren van de
opdracht
Wat, waar, hoe wanneer
en waarom

• I k vind het lastig om te

bepalen welke mensen en
middelen ik nodig heb om
de activiteit uit te voeren.

• Ik vind het ook lastig

om te bedenken hoe en
wanneer ik het werk ga
aanpakken.

•H
 et lukt met niet om de

Ik kan met hulp wel
bepalen wie en wat ik
nodig heb voor het
uitvoeren van de
activiteit. Ik heb meer
hulp nodig om de spullen
en mensen op het juiste
moment en op de juiste
plaats te krijgen.

Ik weet wie en wat ik
nodig heb voor de
activiteit maar vind het
soms nog lastig om de
juiste mensen en spullen
op het juiste moment
en op de juiste plaats te
krijgen.

Ik weet wie en wat ik
nodig heb bij deze
activiteit en ik kan ervoor
zorgen dat deze personen
en middelen op het juiste
moment en op de juiste
plaats aanwezig zijn.

Ik heb de hulp van mijn
ouders en docenten nodig
om mijn activiteiten te
combineren.

Ik kan mijn activiteiten
meestal zelf combineren
en vraag om hulp als dat
nodig is.

Ik kan mijn bezigheden
goed combineren. Er is
balans tussen mijn
schoolwerk en mijn
privé-activiteiten.

spullen en de mensen
op het juiste moment
op de juiste plaats te
krijgen.

Balans tussen
schoolwerk en privé
activiteiten

Ik heb veel moeite met de
balans tussen schoolwerk
en privé-activiteiten.

Overzicht over eigen
voortgang

Ik begin aan een opdracht
zonder overzicht over
het werk dat ik nog moet
doen.

Ik weet dat het belangrijk
is om zicht te hebben op
mijn voortgang. Ik heb
(nog) hulp nodig van
iemand anders om
overzicht te krijgen.

Ik weet hoe ver ik ben met
mijn opdracht, maar weet
niet altijd wat de volgende
stap is of welke stappen ik
nog moet zetten om mijn
taak op tijd en met succes
af te ronden.

Ik weet hoe ver ik ben
met mijn opdracht en
welke stappen ik nog
moet zetten om mijn taak
op tijd en met succes af te
ronden.

Leerstijl/
werkwijze

Ik twijfel vaak over welke
leeractiviteiten of leerstrategie ik zal toepassen.

Ik kies meestal een
eenvoudige werkvorm
zoals samenvatten.

Ik probeer nieuwe werkvormen uit zoals mindmpa schema’s of eigen
verwerking. Ik leer ook
wat bij mij past.

Ik weet goed welke
leerstrategieën er bij mij
passen en welke ik het
beste kan toepassen. Ik
werk daardoor efficiënt.

Reflectie op eigen werk

Ik vind het moeilijk om
aan te geven hoe ik het
werk heb aangepakt en
ik weet niet wat ik de
volgende keer anders kan
doen om mijn resultaat te
verbeteren.

Ik kan een beetje aangeven
hoe ik het werk heb
aangepakt. Ik heb
anderen nodig om te
bedenken wat ik de
volgende keer anders
kan doen om mijn
resultaat te verbeteren.

Ik kan goed aangeven
hoe ik het werk heb
aangepakt en ik kan in
overleg met anderen
bedenken wat ik anders
kan doen om mijn
resultaat te verbeteren.

Ik kan goed aangeven
hoe ik het werk heb
aangepakt en ik weet
wat ik de volgende keer
anders kan doen om
een beter resultaat te
bereiken. Ik kan dit ook
duidelijk formuleren.

REGIE NEMEN OVER HET EIGEN LEERPROCES
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Onderwerp
Initiatief nemen
Leerdoelen formuleren

De docent formuleert
mijn leerdoelen.

Met hulp van de docent
formuleer ik mijn eigen
leerdoelen.

Ik formuleer mijn eigen
leerdoelen.

Ik formuleer mijn eigen
leerdoelen en pas deze
waar nodig aan.

Leerdoelen
bereiken

Ik vind het moeilijk
om activiteiten te
ondernemen die
bijdragen aan het halen
van de geformuleerde
doelen.

Ik kan met hulp
activiteiten ondernemen
om mijn doel te bereiken.

Ik ga meestal zelfstandig
aan de slag om mijn doel
te bereiken.

Ik ga zelfstandig aan de
slag en bereik daardoor
mijn doel.

Hulp vragen

Ik wacht af wanneer ik
niet verder kan met een
opdracht en verwacht
van de docent dat hij het
voortouw neemt om mij
hierop aan te spreken.

Ik geef soms aan dat ik
niet verder kan met een
opdracht. Ik weet niet
zo goed wat ik dan aan
de docent moet vragen
om verder te kunnen met
mijn werk.

Ik vraag meestal om hulp
wanneer ik niet verder
kan met een opdracht.
Soms lukt het om een
gerichte vraag stellen om
verder te kunnen met
mijn werk.

Ik vraag altijd om hulp
wanneer ik niet verder
kan met een opdracht en
ik stel gerichte vragen
om daarna weer verder te
kunnen met mijn werk.

Eigen keuzes maken
De docent bepaalt
de volgorde van de
opdrachten.

Ik bepaal samen met de
docent de volgorde van
de opdrachten.

Ik bepaal meestal zelf
aan welke opdrachten
ik (eerst) ga werken en
soms vraag ik daarbij nog
de hulp van de
docent.

Ik maak zelf een keuze
aan welke opdracht ik
(eerst) werk en ik kan
deze keuze onderbouwen.

‘Hoe ik leer’
Manier van werken

De docent bepaalt op
welke manier ik aan het
werk ga.

Ik heb de docent nodig
om mij te helpen kiezen
op welke manier ik ga
werken.

Ik kies meestal zelf de
manier van werken die bij
mij past om mijn leerdoelen te halen. Soms vraag
ik de docent om hulp om
tot keuzes te komen.

Ik kies de manier van
werken die het beste
bij mij past om mijn
leerdoelen te halen.
Ik vraag gerichte hulp
wanneer dat nodig is.

‘Wanneer ik leer’
Tempo en tijd

De docent bepaalt voor
mij wanneer ik welke
opdrachten uitvoer en
hoeveel tijd ik er aan
besteed.

Ik bepaal in overleg met
de docent wanneer ik
welke opdrachten uitvoer
en hoeveel tijd ik er aan
besteed.

Ik bepaal meestal zelfstandig wanneer ik welke
opdrachten uitvoer en
hoeveel tijd ik er aan
besteed. Zo nodig vraag
ik daarbij ik nog hulp aan
de docent.

Ik bepaal zelf wanneer ik
welke opdrachten uitvoer
en hoeveel tijd ik er aan
besteed en ik haal
daarmee mijn gestelde
doelen.

‘Waar ik leer’
Werkplek

De docent maakt een
keuze op welke plek ik
moet werken.

Ik heb de docent nodig
om te kiezen op welke
plek ik ga werken.

Ik maak meestal zelf een
keuze op welke plek ik wil
werken en soms helpt de
docent me bij die keuze.

Ik maak een keuze op
welke plek ik werk en
kom op de gekozen plek
ook goed tot werken.

‘Hoe ik leer’
Prioriteren

REGIE NEMEN OVER HET EIGEN LEERPROCES
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

‘Met wie ik leer’

De docent bepaalt met
wie ik samenwerk zodat
ik mijn doelen kan halen.

Ik overleg met de docent
met wie ik het beste kan
samenwerken om mijn
doelen te behalen.

Ik kies meestal degenen
met wie ik samenwerk.
Soms kies ik meer op
sympathie dan leerdoelgericht.

Ik weet met wie ik goed
kan samenwerken en
samen de doelen goed
kan behalen.

Motiveren van
keuzes

Ik maak keuzes maar kan
deze moeilijk motiveren.

Ik kan de keuzes die
ik gemaakt soms
motiveren.

Ik kan de keuzes die ik
gemaakt heb meestal
motiveren.

Ik kan de keuzes die
ik gemaakt heb altijd
motiveren.

Gevolgen overzien

Ik word vaak verrast door
de gevolgen van mijn
keuzes.

Ik heb de docent nodig
om de gevolgen van mijn
keuzes te overzien.

Ik overzie de gevolgen
van mijn keuzes meestal
maar soms word ik ook
nog verrast door de
gevolgen van bepaalde
keuzes.

Ik kan de gevolgen van
mijn keuzes vooraf goed
inschatten en overzie en
accepteer de gevolgen
van mijn keuzes.

Onderwerp
Eigen keuzes maken

Keuzes bijstellen

De docent geeft altijd aan
wat ik anders moet gaan
doen.

Ik heb overleg met de
docent nodig om mijn
keuzes bij te stellen.

Ik kan meestal zelf naar
aanleiding van mijn
inschatting mijn keuzes
bijstellen.

Hier kan een foto of ander beeld komen

Ik stel naar aanleiding
van mijn inschatting mijn
keuzes bij.

SAMENWERKEND LEREN
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Actief luisteren
naar anderen

Ik ben vooral met mijn
eigen dingen bezig,
hierdoor kan ik het
verhaal niet goed volgen
en ik kan stukjes
navertellen van wat
is besproken.

Ik richt mij enigszins op
de anderen en maak soms
oogcontact. Ik luister een
beetje naar de inbreng
van de groepsgenoten
en reageer af en toe op
wat de ander zegt. Ik stel
zo nodig vragen over de
inhoud.

Ik richt mij op de anderen
en luister meestal naar de
inbreng van groepsgenoten.
Ik reageer regelmatig op
wat de ander zegt en kan
ook navertellen wat er is
gezegd.

Ik heb mijn volledige
aandacht bij de anderen.
Ik reageer op wat de
ander zegt, inhoudelijk
of door bijvoorbeeld
bevestigend te knikken.
Ik kan goed voortbouwen
op wat eerder gezegd is
en ik kan de inhoud
samenvattend navertellen.

Leren van eigen
ontwikkelpunten

Ik herken (en erken) dat
ik soms dingen niet goed
doe. Ik vind het lastig
om te benoemen wat en
waarom ik het niet goed
doe.

Ik herken (en erken) mijn
eigen ontwikkelpunten,
en kan ze benoemen,
maar onderneem nog
geen actie en ik heb hulp
nodig bij het ondernemen
van actie.

Ik onderneem zelfstandig
actie naar aanleiding
van mijn eigen
ontwikkelpunten.

Ik onderneem altijd actie
naar aanleiding van mijn
eigen ontwikkelpunten
en leer daarvan voor de
volgende keer.

Leren van andermans
ontwikkelpunten

Omdat ik mij vooral richt
op mijn eigen werk ben ik
mij er niet van bewust dat
anderen dingen niet goed
doen.

Ik herken andermans ontwikkelpunten maar leer er
voor mijzelf niets van.

Ik herken andermans ontwikkelpunten en leer hier
soms van voor mijzelf.

Ik herken andermans
ontwikkelpunten en leer
hiervan voor mijzelf en
pas mijn eigen handelen
aan.

Onderwerp

Vragen stellen ter
ondersteuning

Ik stel (nog) geen
vragen.

Ik stel soms vragen. af en
toe doen ze ertoe, soms
niet.

Ik stel regelmatig
vragen die er meestal
toe doen.

Ik stel op het juiste
moment relevante
inhoudelijke,
verhelderende vragen.

Bijdragen aan
groepswerk

Ik richt mij vooral op mijn
eigen werk.

Ik draag bij aan het
groepswerk door kleine
relevante taken te doen
die anderen mij opdragen.

Ik draag bij aan het
groepswerk door
verschillende taken op
mij te nemen en uit te
voeren.

Ik zie wat er nodig is,
draag actief bij aan het
groepswerk door
verschillende taken op
mij te nemen en uit te
voeren en ik spring in
waar nodig.

Afspraken weten
en nakomen

Ik heb geen overzicht in
wat er moet gebeuren.

Ik weet wat ik zelf moet
doen.

Ik overzicht over
mijn werk en de
groepsafspraken.

Ik heb overzicht over
de gemaakte afspraken,
kom mijn afspraken na en
spreek anderen er op aan.

Initiatief nemen

Ik doe iets als een ander
het vraagt.

Ik heb vaak aansturing
nodig om initiatief
te nemen.

Ik neem regelmatig
initiatief en met hulp
van anderen leidt dit tot
actie.

Ik neem/toon vaak en
duidelijk initiatieven.
Mijn initiatieven leiden
altijd tot een vervolg.

Geven van
feedback

Ik geef (nog) geen
feedback op het werk van
anderen.

Als ik gevraagd word om
feedback te geven vind
ik het moeilijk om dit
respectvol te verwoorden
zodat de ander er iets aan
heeft.

Ik geef feedback op het
werk van anderen maar
moet nog vaak zoeken
naar de juiste woorden. Ik
vind het lastig om proces
en product te scheiden.

Ik geef op respectvolle
manier feedback aan
anderen. Ik maak daarbij
onderscheid tussen
feedback op proces en
product.

SAMENWERKEND LEREN
Starter

Junior

Gevorderd

Expert

Onderwerp

Ontvangen en leren
van feedback

Ik vind het lastig om van
anderen te horen wat zij
van mijn werk vinden.
Ik kan moeilijk bepalen
of de feedback voor mij
zinvol is.

Als ik feedback krijg
probeer ik te luisteren of
ik iets aan de feedback
kan hebben. Soms pas ik
mijn gedrag of werk hier
op aan maar ik voel me
ook vaak nog aangevallen.

Als ik feedback krijg
luister ik naar wat er
gezegd wordt. Soms pas
ik naar aanleiding van de
feedback mijn werk of
gedrag aan. Ik zie
feedback als een kans om
mijn werk te verbeteren.

Als ik feedback krijg
luister ik naar wat er
gezegd wordt. Ik kies
welke feedback
waardevol voor mij is en
pas mijn werk of gedrag
desgewenst aan. Ik nodig
mensen zelf uit om
feedback te geven.

Voor jezelf opkomen

Ik laat mij vertellen wat ik
moet doen.

Ik spreek mijn voorkeur
uit, maar laat anderen de
conclusie maken.

Ik beargumenteer mijn
gewenste voorkeur, mijn
standpunt of verdeling.

Ik durf krachtig mijn eigen
standpunt of mening te
geven en verdedigen. In
een gesprek kan ik mijn
standpunten of meningen
bijstellen.

Anderen helpen hun
doelen te bereiken

Ik richt mij vooral op
mijn eigen doelen. Ik ben
met niet bewust van het
groepsdoel of de groei
van andere groepsleden.

Ik ben vooral bezig met
mijn eigen doelen en het
groepsdoel.

Ik moedig anderen aan
om het groepsdoel en
hun eigen doelen te
bereiken.

Ik stimuleer en help
anderen om ons
groepsdoel en hun eigen
doelen te halen. Ik draag
daarmee bij aan hun
persoonlijke groei.

Bijdrage aan de
werksfeer

Ik vind samenwerken
met elkaar niet prettig,
kan moeilijk meedoen in
de groep. Ik ben me niet
bewust van mijn invloed
op de werksfeer.

Ik heb lang niet altijd
plezier in het werken met
elkaar en draag niet actief
bij aan een positieve
werksfeer.

Ik heb meestal plezier in
het werken met elkaar en
draag bij aan een positieve
werksfeer.

Ik vind het belangrijk
om samen te werken en
stimuleer dat er in de
groep goed wordt
samengewerkt. Ik draag
daarmee bij aan een
positieve werksfeer.
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