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Gesprekscyclus

PCOHS Jan Jacob de Groot

Maken afspraken (planningsgesprek)

Coaching

Coaching  

Coaching

Beoordelingsgesprek

Gesprekscyclus

Voortgangsgesprek

Doelen
Prestaties

Potentieel

Plezier

Doet ie wat ie moet doen,

en doet ie dat goed

Duurzame inzetbaarheid, 
talentmanagement, 
ontwikkeling, loopbaan, 
opleiding

Motivatie, erkenning, 

het luisterende oor

Hij is …………
• creatief
• lui
• collegiaal

Hij bereikt / realiseert

werkwijze

Hij weet / kankennis & vaardighedenkennis & vaardigheden

werkgedragwerkgedrag

persoonskenmerkenpersoonskenmerken

resultatenresultaten

Wat afspreken?

kennis & 
vaardigheden

resultaten

 S

 M
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 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

Wat afspreken?
resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag
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Koerier Peter: pakjes bezorgen

• Maak deze taak SMART  S

 M

 A

 R

 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

• Wanneer doet Peter dit goed?

• Waar zie je aan dat Peter succesvol is?

• Bezorgt X pakjes / 
dag

• Foutloos

• Schadevrij

• Geen klachten

Peter bezorgt pakjes

kennis & 
vaardigheden

resultaten

werkgedrag

Opstellen afspraken
1. Wat zijn de belangrijkste clusters?
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?

Visie gestuurd werken (mbt onderwijs
en organisatie).

Voor de directeuren:

Visie gestuurd werken (mbt onderwijs)
• geeft leiding aan het ontwikkelen en 

concretiseren van een gezamenlijke visie op 
onderwijs voor een korte en een lange termijn in 
de school. Hij/zij is in staat dit om te zetten in 
heldere stappen. 

• draagt de visie uit om de onderwijsprocessen en 
leerresultaten te optimaliseren en kan hier ook 
bewijzen voor overleggen. 

kennis & 
vaardigheden

resultaten

werkgedrag

Visie gestuurd werken (mbt onderwijs)
• Visiedocument 

– niet ouder dan 3 jaar, goedgekeurd door CvB
– directeur kan aangeven waaruit blijkt dat deze 

gezamenlijk is (gedragen dan wel tot stand 
gekomen)

– voorzien van plan van aanpak
– rapportage op voortgang PvA/evaluatie op  

datum. Evaluatie voorzien van de wijze waarop 
de lessons learned geimplementeerd gaan 
worden.
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Advies voor gesprekscyclus PCOHS
1. Doel: prestaties, potentieel en plezier
2. Eén gesprek per jaar met terug- en vooruitblik
3. Geclusterd in één periode
4. Medewerker reflecteert voorafper gemaakte

afspraak (wat heb ik daarvan gerealiseerd), lg 
geeft feedback  nieuwe resultaat- en 
ontwikkelingsgesprekken. Mw en lg spreken af
wie formulier completeert

5. Feedback ook in de vorm van een oordeel ??? 
(conform verwachting (ver) daarboven, 
daaronder)

Advies voor gesprekscyclus PCOHS
6. Archivering / formele vastlegging in HR system
7. Directeur rapporteert jaarlijks aan CvB over 

aantal gevoerde en gearchiveerde gesprekken
8. Klassenbezoek loskoppelen van 

gesprekscyclus

9. Schooldirectie kan “rapportenvergadering” 
houden: voorgenomen oordelen/feedback 
uitwisselen.
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