
 

Competentieprofiel De stafmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doel van de rol 
Het onderwijsproces zo effectief en efficiënt mogelijk laten verlopen door vanuit het eigen specialisme diverse 
werkzaamheden uit te voeren.  

 
Activiteiten 
Uitvoeren, ondersteunen, voorbereiden, luisteren, informatie verwerken,  organiseren, plannen, verbeteren, 
oplossen, communiceren, ontzorgen. 

Context  
Inhoudelijke betrokkenheid is bepalend voor de kwaliteit van het werk van de stafmedewerker. Omdat hij 
interesse toont in zaken die te maken hebben met onderwijs en goed luistert naar de vragen die hem worden 
voorgelegd kan hij de juiste dienstverlening bieden. In de kern wordt zijn houding bepaald door interesse, 
service en empathie.  
  
De stafmedewerker werkt samen met de andere disciplines binnen de staf. Hij is zich ervan bewust dat hij 
afhankelijk is van andere stafdiensten om op een zo goed mogelijke wijze het aanbod af te stemmen op de 
vragen die gesteld worden. Hij communiceert open als bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.   

De stafmedewerker is overtuigd van de zin van het werk dat hij doet en de bijdrage die hij levert aan het geheel. 
Vanuit deze overtuiging doet hij voorstellen voor verbetering om de kwaliteit van het  werk te kunnen 
waarborgen. Met detailinformatie kan hij consistent en effectief omgaan. Hij is in staat om doelen en prioriteiten 
te bepalen en weet aan te geven wat hij nodig heeft om doelen te verwezenlijken en resultaat te behalen. Hij 
zorgt ervoor dat de dingen goed gebeuren. 
 
Zijn professionaliteit zit niet alleen een specialistische deskundigheid, maar vooral in een kundige en bekwame 
werkhouding. Zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed functioneren. Zijn professionaliteit houdt in dat 
hij doelmatig en doelgericht èn met de noodzakelijke kennis van zaken zijn taken verricht. Daarnaast heeft hij 
een kritische houding ten opzichte van het eigen werk.  
 
Als onderdeel van de staf is hij er verantwoordelijk voor dat de professionaliteit op peil blijft. Hij respecteert 
wettelijke kaders, afgesproken standaarden en het vastgestelde beleid van de organisatie.  
 

Competenties  
Willem-competenties:    Functiespecifieke competenties: 
Eigenaarschap (zelfontwikkeling)   Resultaatgerichtheid 
Ondernemend zijn  (initiatief)    Aandacht voor details 
Samenwerken      Luisteren 
       Kwaliteitsgerichtheid 
       Plannen en organiseren 
       Klantgerichtheid  
       Vakgerichtheid 
 
         
         



 
 

Competenties 
 
 

Eigenaarschap 
(Zelfontwikkeling) 

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke 
kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen 
om competenties zo nodig verder te ontwikkelen. 

 zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee 
evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou 
kunnen 
laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te 
beschikken 
besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling 
is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen 

 
 

Samenwerken  Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat ook 
wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.   

  deelt kennis en ervaring met anderen 
staat open voor de mening en ideeën van anderen in de groep of het team 
signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig 
over 
laat duidelijk zien het gezamenlijk resultaat belangrijk te vinden 
viert successen en betreurt mislukkingen gezamenlijk 

 
Ondernemend zijn 
(Initiatief)  

Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder 
af te wachten. 

 komt ongevraagd met voorstellen en ideeën die bijdragen aan de kwaliteit 
van de organisatie 
komt actief met nieuwe plannen en voorstellen 
signaleert kansen en vertaalt deze naar voordelen voor de eigen 
organisatie 
wacht niet af, maar handelt uit zichzelf 
trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe 

 
 

Resultaatgerichtheid Concrete of gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen 
of te overstijgen.  

 
 

benoemt werkzaamheden in termen van concrete doelen 
committeert zich aan objectief controleerbare doelstellingen 
stuurt gericht op het behalen van resultaten 
vraagt naar te behalen doelstellingen 

 
 

Aandacht voor details Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. 
 gaat nauwkeurig om met details en maakt daarbij weinig fouten 

voert nauwkeurig voorgeschreven instructies foutloos uit 
controleert het eigen werk zorgvuldig en blijft alert op details 
blijft in routinetaken kritisch en alert; let op de eigen uitvoering hiervan 
kan langdurig omgaan met inhoudelijk materiaal 

 
 
 



 
 
 

Luisteren  Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en 
begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden. 

 
 

laat middels lichaamstaal en oogcontact merken naar de ander te luisteren 
onderbreekt de ander niet steeds en geeft hem de ruimte om zijn verhaal te 
kunnen vertellen 
vat hetgeen de ander vertelt in eigen bewoordingen samen  

 
 

Kwaliteitsgerichtheid  Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende 
verbeteringen en borging van kwaliteit. 

 houdt zich aan de voorgeschreven kwaliteitseisen 
controleert regelmatig of het eigen werk aan de voorgeschreven 
kwaliteitsnormen voldoet 
vraagt regelmatig feedback over de kwaliteit 
herstelt fouten als deze aan het licht komen 
onderneemt zelfstandig actie om de kwaliteit van het eigen werk te 
waarborgen 

 
 

Plannen en organiseren  Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen 
aangeven om deze doelen te verwezenlijken. 

 is in staat voor bepaalde activiteiten een realistisch tijdschema op te 
stellen  
stelt actieplannen en stappenplannen op  
plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd  
werkt ordelijk en netjes, gebruikt adequate structuren 
stelt planningen bij wanneer hier aanleiding toe is 

 
 

Klantgerichtheid De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar 
handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen 
organisatie. 

 kijkt vanuit de belangen van de klant naar de eigen organisatie 
is op de hoogte van de belangen en wensen van de klant en anticipeert 
hierop 
laat de klant de voordelen van de eigen dienstverlening zien  
is duidelijk tegenover de klant over de diensten en producten van de 
organisatie 
is open en eerlijk wanneer diensten niet geboden kunnen worden 

 
 

Vakgerichtheid  Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele 
standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn 
vak beheersen.  

 beheerst zijn vak 
oefent zijn vak professioneel uit 
onderhoudt en verbetert de eigen kennis en kunde 
voert werkzaamheden als volleerd uit 

 
 
 


