
o Ik draag zorg voor mezelf. 

o Ik kan afwijken van de uurregeling indien nodig.

o Ik ben bereid andere opdrachten uit te voeren.

o Ik kan werken onder tijdsdruk (stressbestendigheid).

o Ik  sta open voor de mening van anderen.

o Ik durf vragen te stellen.

o Ik zeg het wanneer ik een fout maak in mijn werk.

o Ik kijk na of mijn werk nauwkeurig gedaan is.

FLEXIBILITEIT

o Ik denk na over de stappen die ik moet nemen.

o Ik leer uit mijn fouten en werk aan mijn werkpunten.

o Ik aanvaard complimenten en werkpunten.

o Ik geef mijn mening op een beleefde manier. 

ORGANISEREN

o Ik luister naar of lees de uitleg voor ik aan een opdracht begin.

o Ik ben zorgzaam voor anderen.

o Ik draag zorg voor materiaal en omgeving.

OMGAAN MET FEEDBACK

Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien? Tips om de volgende periode mee aan de slag te gaan

o Wanneer ik iets moeilijk vind, doe ik een extra inspanning.
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DOORZETTEN

o Ik werk door, ook wanneer er geen toezicht is. 

o Ik voer ook opdrachten uit die ik niet graag doe. 

o Ik concentreer me op de opdracht tot deze volledig afgewerkt is.

o Ik begin meteen te werken wanneer ik een opdracht krijg.

SAMENWERKEN

o Ik kan met iedereen samenwerken.

o Ik overleg met anderen.

RESPECT

o Ik werk mee aan gemeenschappelijke opdrachten.

o Bij problemen zoek ik zelf een oplossing.

o Wanneer ik klaar ben met een opdracht vraag of zoek ik werk.

AANGEPAST COMMUNICEREN

o Ik pas mijn taalgebruik aan in elke situatie.

o Ik pas mijn non-verbale houding aan in elke situatie.

o Ik weet wanneer het gepast is om te spreken.

INITIATIEF NEMEN

AFSPRAKEN NALEVEN

o Ik hou me aan de uurregeling.

o Ik verwittig op tijd wanneer ik niet of te laat kom.

o Ik hou me aan regels en afspraken. (vb. veiligheid, roken, gsm-gebruik,…)

Naam en voornaam leerling: 

Naam en nummer groep:

Opleiding BGV:
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TRAJECT OVERSCHRIJDEND COMPETENTIE INSTRUMENT (TOCI) 
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