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Opdracht
• Ontwikkel een competentiescan en 360° feedback op 

basis van IKTrainer (projectplan september 2004)
• IKTrainer is een zelfbeoordelingmethode ingedeeld 

volgens het Service Quality Model en omvat 235 
vragen verdeeld over 11 hoofdstukken

• Opgeleverd november 2003 en intussen door ruim 
1000 trainers gebruikt



Naar competentiegericht leren  & 
opleiden

• Een leven lang leren

• Assessment en monitoring van persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk

• Mogelijkheden IKTrainer
• Kwalificatiestructuur Sport ingebouwd
• Geen erkenningsmiddel kwalificaties 

• 4 Proeftuinen met JBN, NeVoBo, KNVB en 
KNZB



Kwaliteitsmodel IKTrainer
• Breed toepasbaar bij allerlei trainers, maar 

primair de breedtesport
• Trainen / lesgeven in sport = vorm van 

dienstverlening



Kwaliteitsmodel IKTrainer

239 vragen over wijze van werken



Vijf profielen IKTrainer

1.  Trainer/coach prestatiesport op  
(inter)nationaal niveau

2.  Trainer prestatiesport regionaal niveau

3.  Sportleider prestatief/recreatief lager            
niveau

4.  Sportleider recreatiesport

5.  Sportleider MBvO 



Gebruik IKTrainer

• Inmiddels gebruikt door ruim 1000 trainers al dan 
niet in het kader van een sportopleiding

• Landelijke databank o.b.v. IKTrainer
• Trendrapportages, Q-monitoring en 

beleidsontwikkeling t.b.v. NLCoach, NOC*NSF, 
trainersorganisaties en bonden

• Ook binnen clubs toegepast als hulpmiddel voor 
HRM – interne opleiding en supervisie

• Positief oordeel van de gebruikers
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Competentiescan

- en Jaap dan …… -

KNVB Academie // Presentatie Powerpoint // 30-11-2005 //Competentiescan // www.knvb.nl



Competentiescan

KNVB Academie // Presentatie Powerpoint // Competentiescan // www.knvb.nl

• Competenties laten kwaliteiten zien in een 
beroepsspecifieke context - Op basis van KSS

• Verwijzen naar de competenties van een ervaren 
beroepsbeoefenaar 

• Beoordelen van eigen competentie-ontwikkeling 
door het invullen van een vragenlijst

• Geven van inzicht in competenties die 
onvoldoende ontwikkeld zijn



U vult eerst IKTrainer in



Onderaan de pagina klikt u op 
Start de zelfbeoordeling



Op deze pagina geeft u aan 
welke achtergrond u heeft als 

trainer/coach



Onderaan klikt u wederom 
op 

Start de zelfbeoordeling



Als u op start klikt, kunt u de 
vragen invullen van het 
betreffende hoofdstuk



Hier ziet u een 
voorbeeld van een van 

de vragen



Als u een antwoord aan klikt, verschijnt 
automatisch de volgend vraag.

Door op stop te klikken, kunt u tijdelijk het 
invullen onderbreken.



Wanneer u alle vragen 
hebt beantwoord, klikt u 

op Competentie Quickscan



U verlaat nu IKTrainer en uw gegevens worden 
vertaald in termen van competenties



U geeft hier aan op welk 
niveau u beoordeeld wilt 

worden



Onderaan de pagina 
klikt u op Bereken 

resultaat



Klikt u op de i, dan krijgt u 
een korte toelichting op de 

beroepscompetentie



Klikt u op verberg, dan 
verdwijnt deze 

toelichting



Klikt u op verder, dan 
verschijnen de 

bekwaamheidscriteria van 
de betreffende 

beroepscompetentie



Als u naar 
beneden 
gaat…



Nog 
verder

…



Dan staan hier de 
criteria die u niet van 
toepassing acht. Op 

deze manier tellen ze 
wel mee in de 
totaalscore.



Klikt u op uw aanpak, 
dan kunt u zien hoe uw 

aanpak verschilt ten 
opzichte van andere 

trainers



Tot slot klikt u op Competentie 
Quickscan rapport voor een 

volledige rapportage



U kunt de resultaten 
uitprinten door 

linksboven op Bestand, 
Afdrukken te klikken



Trainer/coach 
(in opleiding)

Collega trainer

Docent Leercoach 

Bestuurslid Sporters

Trainerscan 360º

Inzet: ontwikkelingsgericht - beroepsspecifieke context



Trainerscan 360
• Met Trainerscan 360 beoordeelt de student zijn eigen competentie-

ontwikkeling door een vragenlijst in te vullen. Zijn docent, praktijkcoach, 
medestudenten en eventueel andere beoordelaars vullen dezelfde 
vragenlijst in. 

• Sportopleidingen kunnen TS360 gebruiken om studenten te helpen bij hun 
ontwikkeling. Bij voorkeur tijdens projecten waarin ze samenwerken met 
anderen, na een stage of in duale vormen van opleiden, op basis waarvan 
de student kan worden beoordeeld door medestudenten, een docent en 
bijvoorbeeld een praktijkbegeleider.

• De resultaten van het feedback-proces krijgt de student in de vorm van een 
rapport. Dat rapport laat zien wat het beeld is dat de student van zichzelf 
heeft, hoe anderen daar over denken, en hoe de student zwakke 
competenties zou kunnen ontwikkelen. 

• Zo’n rapport kan input vormen voor een ontwikkelgesprek met een docent 
of coach van de opleiding. De student kan het gebruiken als basis voor zijn 
persoonlijk ontwikkel plan. En het kan onderdeel uitmaken van een portfolio, 
als middel om zijn ontwikkeling inzichtelijk te maken.



Aanpassingswensen TrainerScan 
> TS360

• Evaluatie TS mede met oog op 360
• N.a.v. Overleg met pilotbonden concentratie op BC 

niveau 3 en 4
• Afstemming op KSS optimaliseren
• Modulair indelen van de 360 obv KSS en KS S&B 

(OVDB)
• Inkrimpen van het totaal aantal items
• Inbouw in MyCQ programmatuur



Niveau 3  BeroepscompetentiesNiveau 3  Beroepscompetenties SubcompetentiesSubcompetenties aantal 
items
aantal 
items

1. Stimuleert sportieve ontwikkeling van 
(jeugdige) sporters.

Begeleiden van sportieve ontwikkeling
Begeleiden van mentale ontwikkeling en groepsprocessen
Omgang met ouders van sportende kinderen (tot 16 jaar)
Ontwikkelen van waarden en normen
Rekening houden met veiligheid en regels

31

2. Geeft trainingen /lessen. Training planmatig opzetten
Instructie geven en training organiseren

Training afstemmen op de sporters

23

3. Coacht bij wedstrijden/toetsen Coachen tijdens de wedstrijden
Wedstrijdregels en procedures naleven

12

4. Organiseert activiteiten in de sportorganisatie. 9

5. Stuurt sporttechnisch kader aan. 7

6. Neemt vaardigheidstoetsen af. 8

7.   Reflectie en leren
Totaal

5
95



Niveau 4  BeroepscompetentiesNiveau 4  Beroepscompetenties SubcompetentiesSubcompetenties # items

1. Stimuleert sportieve ontwikkeling van specifieke 
(groepen) sporters.

Begeleiden van sportieve ontwikkeling
Begeleiden van mentale ontwikkeling en 
groepsprocessen
Ontwikkelen van waarden en normen

Rekening houden met veiligheid en regels

31

2. Geeft trainingen/lessen aan specifieke (groepen) 
sporters. Training planmatig opzetten

Training afstemmen op de sporters

18

3. Coacht specifieke (groepen) sporters. Coachen tijdens de wedstrijden

Wedstrijdregels en procedures naleven

13

4. Scout sporters 7

5. Ontwikkelt en voert sporttechnisch beleid uit. 5

6. Werkt met begeleidingsteam samen en 
onderhoudt externe contacten.

9

7. Bevordert competentieontwikkeling van 
sporttechnisch kader.

7

8.   Reflectie en leren
Totaal

5 
95



MyCQ
360 graden 
feedback 

voor het onderwijs
Jo Lucassen, Janine van 

Kalmthout, Pieter Rotteveel, Ilse 
Engwirda

Meer info over MyCQ: 
http://mycq.fngtps.com/index



Hoe werkt het voor de docent?
• De docent/coach/mentor legt contact met Sportbond TS360. In overleg bepaalt hij: welke 

vragenlijst komen, welke studenten gaan meedoen, wat het tijdspad wordt: wanneer vragenlijsten 
versturen, hoe lang voor invullen en wanneer rapportages laten versturen.

• De docent informeert de studenten over: wat TS360 is en wanneer het gaat gebeuren, door wie 
ze zich kunnen laten beoordelen (bijvoorbeeld: studenten waarmee ze hebben samengewerkt in 
een projectgroep, een docent van een bepaald vak), de manier waarop de feedbackprocedure in 
het onderwijs is ingebed, bijvoorbeeld koppeling aan een gesprek of persoonlijk ontwikkel plan.

• De docent logt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord in bij de TS360 applicatie op internet. 
Daar vult hij de namen, e-mailadressen en het geslacht in van de studenten die meedoen.

• TS360 verstuurt automatisch uitnodigingen naar de studenten om hun eigen vragenlijst in te 
vullen. De docent kan af en toe inloggen om te bekijken of studenten al zichzelf hebben 
beoordeeld. Zo nodig kan hij direct iedereen die dat niet heeft gedaan een herinnering laten 
sturen.

• Op de afgesproken datum sluit de docent de afname, waarna TS360 naar de studenten 
automatisch e-mail met links naar de resultaten stuurt. De docent kan de rapporten zelf inzien 
door in te loggen in de applicatie.



Hoe werkt het voor de student?
• Je docent, coach of mentor meldt dat je opleiding 360 graden feedback gaat gebruiken en legt het 

hoe, waarom en wanneer uit. 

• Je krijgt een e-mail met een link. De afzender van de mail is: TS360. In het onderwerp van de e-
mail staat: TS360 vragenlijst voor en dan je eigen naam. Bewaar dit mailtje goed! Als je op de link 
klikt kom je bij een vragenlijst terecht. Bij iedere vraag moet je aangeven of je iets nooit, soms of 
vaak doet.





Hoe werkt het voor de student?

• Nadat je je vragenlijst hebt ingevuld kom je in een nieuw scherm. Daar kun je 
aangeven wie jou moeten beoordelen. Je vult dan in welke namen, of de betrokkenen 
man of vrouw zijn en wat hun e-mailadres is. Je docent heeft aangegeven uit welke 
mensen je mag kiezen. Als je daarmee klaar bent krijgen deze mensen een e-mail 
met de uitnodiging om jou te beoordelen. Zij krijgen dezelfde vragenlijst als die je zelf 
hebt ingevuld.

• Met de link in de e-mail die je al eerder kreeg kun je later weer in het systeem kijken. 
Je kunt dan zien of jouw beoordelaars de vragenlijst al hebben ingevuld. Als ze dat 
niet gedaan hebben kun je ze herinneringen laten sturen.

• Op de afgesproken datum krijg je een nieuwe e-mail. Met de link daarin kun je je 
rapport bekijken. Je kunt het ook downloaden om te bewaren.

• Het belangrijkste! Afhankelijk van hoe je opleiding dit gebruikt is het belangrijk om het 
rapport te bekijken en te bespreken. Het kan nuttig zijn om te gebruiken bij het verder 
ontwikkelen van je competenties. Heel veel succes daarmee.




