
Gesprekscyclus

STIP Jan Jacob de Groot



Programma

• Opfris  De STIP-gesprekscyclus

• Situaties bespreken



http://beoordelingstraining.nl/STIP/

http://beoordelingstraining.nl/vu/


Horn
Halo

Beoordelingsfouten



Start-/ontw. gesprek
Afspraken over 

resultaten en onwikkeling

sept/okt

Coaching

Coaching  

Coaching

Evaluatie-/

waarderendgesprek
Status + (zelf)beoordeling

mrt/april

STIP-gesprekscyclus

Vervolggesprek
Status + vooruitblik

dec/jan



Afspraken

Coaching

Coaching  

Coaching

Evaluatie-/

waarderendgesprek

STIP-gesprekscyclus

Vervolggesprek

n.a.v. vorig

jaar

beleid /

doelen

indiv.

ambities

functie 

profiel

Met vriendelijke groet

Jan Jacob de Groot

Trans Missie training & advies
Stadhouderslaan 2
1405 GB BUSSUM

tel 06 55 13 16 17

janjacob@transmissietraining.nl

www.beoordelingstraining.nl

mailto:janjacob@transmissietraining.nl
http://www.beoordelingstraining.nl/


Opstellen afspraken
1.Wat zijn de belangrijkste clusters van 

resultaatsgebieden?

2. Per cluster: welke eisen stellen we eraan?

Cluster 1

• eis 1

• eis 2

• eis 3

Cluster 2

• eis 1

• eis 2

• eis 3

• eis 4

Cluster 3

• eis 1

Cluster 4

• eis 1

• eis 2

• Wanneer doet medewerker dit goed?

• Waar zie je aan dat medewerker succesvol is?



Opstellen afspraken

Samen-

werken

Toekomst

gericht

Inspire-

rend

Participe-

rend

• Wanneer doet medewerker dit goed?

Vak-

Inhoudel.

bekwaam

Vak-

didactisch

bekwaam

Pedago-

gisch

bekwaam



Opstellen afspraken

Samen-

werken

Toekomst

gericht

Inspire-

rend

Participe-

rend

• Wanneer doet medewerker dit goed?

Vak-

Inhoudel.

bekwaam

Vak-

didactisch

bekwaam

Pedago-

gisch

bekwaam

De leraar kan de loopbaan 

v.d. leerling overzien en 

doelmatig plannen zodat de 

lln. vgl. de streefplanning de 

vgl. stap maken in zijn 

schoolloopbaan.

De leraar onderneemt 

activiteiten t.b.v. zijn 

eigen loopbaan in het 

kader van een leven 

lang leren.



Kracht en ontwikkelkaart

Samen-

werken

Toekomst

gericht

Inspire-

rend

Participe-

rend

• Wanneer doet medewerker dit goed?

Vak-

Inhoudel.

bekwaam

Vak-

didactisch

bekwaam

Pedago-

gisch

bekwaam

De leraar onderneemt 

activiteiten t.b.v. zijn 

eigen loopbaan in het 

kader van een leven lang 

leren.

• Wanneer doet medewerker dit goed?

• Waar zie je aan dat medewerker succesvol is?



1. Welke vakjes zijn relevant voor mij?

2. Vertaal de tekst in een vakje in een doelstelling

/ afspraak mbv de hulpvragen:

• Wat wil ik bereiken (resultaten / ontwikkeling).

• Wanneer doe ik dit goed?

• Waar zie ik dat ik daarin succesvol ben?

3. Zorg voor meetbare, zichtbare afspraken.

4. Bespreek deze (of doe stap 2) met je maatje

5. Bespreek deze met leidinggevende en maatje

Invullen kracht- en ontw.kaart ter 

voorbereiding op het startgesprek



1. Goede poging, maar erg vage afspraken

2. Weinig ambitieus in plan

3. Ontwikkelnoodzaak vinden we niet terug in 

plan 

4. “Kom niet aan mijn plan”

5. Voor-wat-hoort-wat disclaimers

6. Plan tot ontwikkelen van hobby

Lastige situaties bij startgesprek





Afspraken zijn vaag



Wat afspreken?

Hij is …………

• creatief

• lui
• collegiaal

Hij bereikt / realiseert

werkwijze

Hij weet / kankennis & vaardigheden

werkgedrag

persoonskenmerken

resultaten



kennis & 

vaardigheden
resultaten

S

M

A

R

T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

Wat afspreken?
resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag

Zichtbaar en/of 

meetbaar?

• Wanneer doet medewerker dit goed?

• Waar zie je aan dat medewerker succesvol is?



Ontwikkeling

• Verbeteren

• Bijblijven

• Verbreden en/of verdiepen binnen je functie

• Verbreden buiten je functie



Ontwikkeldeel: verlanglijstje



Het ontwikkelingsdeel

ik wil cursus X 

ik wil carrièrestap y

van concrete oplossingen 

naar 

onderliggende drijfveren, motieven, 

behoeften



ik wil opleiding X 

ik wil carrière stap y

• Waarom?

• Wat wil je daarmee bereiken?

• Hoe lang wil je dat al? Wat al 

gedaan om je in die richting te 

ontwikkelen? Kan je het?

• Welke alternatieven heb je 

overwogen? Waarom deze?

• Hoe past dit in STIP

• Welke ondersteuning heb je 

nodig. Hoe kunnen we jouw

ambitie bereiken?

HOE ??

Vanuit de oplossing analyseren



Vanuit een blanko analyse
• Waar ben je goed in

• Wat vind je leuk

• Welke competnties zet je 

daarbij in?

• Welke talenten heb je 

• Hoe talenten verder 

ontwikkelen?

• Met welk doel?

• Waar kun je dit doel realiseren 

(bij ons elders) / Hoe past dit bij 

STIP

• Hoe kom je daar?

HOE ??





Weinig ambitie in plan



Feedbackregels 

1. Beschrijf concreet het gedrag

2. Beschrijf de gevolgen (op jouw, klanten, 
collegae, kosten etc)

3. Wacht op herkenning

4. Zoek naar oorzaken, oplossingen

5. Maak een concrete afspraak







Tool voor SMART afspraken




