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COMPETENTIESCAN BEGRIPSONDERWIJS 

Een instrument om zicht te krijgen op uw competenties t.a.v. begripsonderwijs groep 1-8 

Wat is het? 
Het Didactisch Kwadrantenmodel Begripsonderwijs (DKB-model, te 
downloaden via de website) beschrijft de vier invalshoeken van 
begripsonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1-8. Bij ieder 
kwadrant wordt omschreven wat effectief begripsonderwijs inhoud. 
Op basis van dit theoretisch model beschrijft de Competentiescan 
Begripsonderwijs per kwadrant over welke leerkrachtvaardigheden 
een leerkracht moet beschikken om dit te kunnen bieden en brengt 
de scan deze op basis van zelfassessment in kaart. Er is een versie 
voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen beschikbaar.  
 

Hoe werkt het? 
Op aanvraagt ontvangt de leerkracht een link voor de digitale scan.  
Deze link is persoonlijk en voor eenmalig gebruik. Vervolgens ‘scoort’ 
de leerkracht zijn competenties (naar de theorie van Marzano, 2014). 
Wanneer de leerkracht klaar is, verschijnt er direct een persoonlijk 
competentieprofiel op het scherm dat aansluit bij het DKB-model. De 
leerkracht kan zo eenvoudig zien waarin hij/zij bekwaam is en waarin 
nog een ontwikkeling is door te maken. Ook ontvangt de leerkracht 
een rapport waarin de gemiddelde score per kwadrant wordt 
aangegeven, een interpretatie van de gegevens en adviezen voor de 
toekomst. Dit rapport is persoonlijk en is niet zichtbaar voor anderen. 
De privacy is gegarandeerd.  

Waarom de Competentiescan Begripsonderwijs? 
De scan helpt leerkrachten zicht te krijgen op hun eigen 
vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het is dus goed 
mogelijk de scan en/of het rapport op te nemen in een POP. 
Wanneer de leerkracht de scan vaker invult, kan ook groei worden 
aangetoond. De scan is gebaseerd op het principe van de 
zelfreflecterende leerkracht. Het is mogelijk om de scan aan te vullen 
met een observatie-instrument voor collegiale consultatie of een 
beoordelingsinstrument voor directieleden.  

Schoolprofiel 
Wanneer alle teamleden de scan invullen, kan een schoolprofiel 
worden gegenereerd. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet als 
effectmeting bij een verbetertraject of om verbeterpunten te 
identificeren en actiepunten te formuleren.   

Praktische informatie: 

Individuele scan: 
• €3,00 per scan voor eenmalig, 

individueel gebruik 
• €2,00 per scan vanaf 2e 

afname door dezelfde persoon 

 
Schoolpakket:  
• €2,00 per teamlid voor 

eenmalig, individueel gebruik 
+ gratis schoolprofiel 

• €1,00 per licentie vanaf 2e 
afname door dezelfde 
teamleden 

 
Bij een verbetertraject van minimaal 
10 uur wordt de scan eenmalig gratis 

ter beschikking gesteld, inclusief 
schoolprofiel  

  

Voorbeeld van een persoonlijk 

competentieprofiel:   

 

 

Dit profiel laat zien dat de leerkracht relatief 

het sterkst is in het bieden van instructie & 

inoefening (donkerblauw), hoewel competentie 

3 en 10 nog aandacht vragen. De leerkracht 

geeft aan in ontwikkeling te zijn t.a.v. de 

competenties van het werken aan transfer 

(lichtblauw). Het werken aan metacognitie en 

het afstemmen op verschillen vraagt nog 

aandacht (groen en mosgroen)  
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