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COMPETENTIE THERMOMETER

Competentie Thermometer 
Inzicht in kwaliteit is een voorwaarde voor goed onderwijs. De 
Competentie Thermometer is dé toonaangevende methode de 
vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw 
medewerkers in beeld te brengen. Het instrument is specifiek 
ontwikkeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het primair 
onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.

De Competentie Thermometer in het kort
Als werkgever in het onderwijs weet u dat de kwaliteit van 
het onderwijs vooral wordt bepaald door de kwaliteit van uw 
medewerkers. Met de Competentie Thermometer krijgt u een goed 
beeld van de capaciteit en ontwikkeling van leerkrachten en intern 
begeleiders.

De Competentie Thermometer is een unieke assessmentmethode, 
gericht op de ontwikkeling van talent en het beoordelen 
van aanwezige vaardigheden. Het instrument is tot stand 
gekomen door middel van een intensieve samenwerking tussen 
arbeidspsychologen en onderwijsprofessionals. Daarbij is gebruik 
gemaakt van bestaande competentiemodellen, zoals die van de 
Onderwijscoöperatie voor leraren en van de LBIB voor intern 
begeleiders. Bij het ontwerp van het assessmentprofiel is rekening 
gehouden met een zo groot mogelijke objectiviteit, validiteit en 
betrouwbaarheid ten aanzien van de resultaten. 

Als kwaliteit en ontwikkeling van uw 
onderwijsprofessionals voorop staan
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Professionele aanpak
De assessoren van Inschool Academie zijn gecertificeerd 
en exclusief opgeleid om assessments met de 
Competentie Thermometer af te nemen. De basis van 
ieder assessment is wetenschappelijk onderbouwd. De 
assessoren beschikken daarnaast over benchmarks, 
zodat u altijd verzekerd bent van een objectieve 
rapportage. Onze assessoren werken met een unieke 
iPad-applicatie die speciaal is ontworpen. Hierdoor 
kan het volledige assessment op de school zelf worden 
afgenomen.

Voordelen van de Competentie Thermometer:
- Snel en voordelig
- Valide en betrouwbaar
- Objectieve uitslag
- Voor meerdere doeleinden bruikbaar
- Zeer praktijkgericht
- Concrete rapportage

Assessment bestellen
Uw investering hangt af van het type assessment en 
de keuze voor intake en/of nabespreking. Wij doen u 
graag een voorstel op maat. Bij afname van vijf of meer 
assessments ontvangt u een aantrekkelijke korting.

Dit geldt ook als het assessment wordt afgenomen in 
combinatie met andere diensten van Inschool Academie, 
zoals de opleiding tot Excellente Leerkracht of Intern 
begeleider.

“Soms zijn het echt feestjes. Het biedt je de kans om jezelf 
en je onderwijs te verbeteren, in feite is dat wat iedere 

onderwijsprofessional wil.” Annetta Klaassen, gecertificeerd 
assessor en onderwijsadviseur Inschool Academie



Inzicht in competenties 
Competenties zijn de bouwstenen van succesvol gedrag die een persoon in een werksituatie effectief doen 
functioneren. Competenties zijn geen vaststaand gegeven, maar kunnen zich ontwikkelen naarmate de tijd 
verstrijkt.

Leerkrachten PO / docenten VO 

Intern begeleiders

Praktijkgericht
De methode onderscheidt zich door de praktijkgerichte aanpak. Voorafgaand aan het assessment kan er een 
intakegesprek met de leidinggevende en deelnemer plaatsvinden. Via observaties en aanvullend psychometrisch 
onderzoek, krijgt u vervolgens een objectief beeld van de mogelijkheden en kwaliteiten van leerkrachten / 
docenten en intern begeleiders.

De gebruikte vragenlijsten, methoden en test garanderen dat de deelnemer eerlijk behandeld wordt, zonder 
vooroordeel naar afkomst, sekse of religie. Dit assessment wordt afgenomen volgens de ‘Algemene Standaard 
van Testgebruik’ van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Commissie Testaangelegenheden 
(COTAN). Bij het ontwerp is eveneens rekening gehouden met de nieuwste ISO-normen met betrekking tot afname 
van assessments (ISO 10667-1 en ISO 10667-2, zoals gepubliceerd op 1 november en 1 december 2011).

“Sinds de pabo heb ik niet meer zo bewust stilgestaan bij het 
onderwijs dat ik geef. Ik vond het assessment heel nuttig, eigenlijk 

zou iedereen dat om de zoveel jaar moeten doen.” 
Mandy Weidema, leerkracht

Concrete rapportage 
Via de Competentie Thermometer beschikt u direct over een praktische rapportage met 
betrekking tot de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van uw leerkrachten/docenten en/
of intern begeleiders. U krijgt concrete tips, waarmee uw medewerker en u onmiddellijk aan de 
slag kunnen.

Elk rapport bestaat in ieder geval uit:
- Competenties
- Persoonlijkheidskenmerken
- Motivatie
- Capaciteiten
- Ontwikkeltips

Waarvoor te gebruiken?
Een beter inzicht in de kennis en vaardigheden van uw medewerkers helpt zowel hen als u 
bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst. Het onderwijs is volop in beweging. De 
invoering van de functiemix en Passend onderwijs vragen om een permanente afstemming van 
ambities en competenties.

De Competentie Thermometer helpt u bij:
- Selectie van kandidaten voor promotie naar een hogere leerkrachtfunctie
- Beoordeling van ontwikkelmogelijkheden
- Beoordeling van beroepsvaardigheden 
- Eindmeting ontwikkeltraject

Meer weten?
Voor meer informatie over de Competentie 
Thermometer kunt u contact opnemen met Inschool 
Academie:

Peter Lakke (p.lakke@inschoolacademie.nl) of 
Annetta Klaassen (a.klaassen@inschoolacademie.nl)

In het assessment voor leraren gaat het om de 
competenties:

- Interpersoonlijk
- Didactisch 
- Pedagogisch
- Organisatorisch
- Samenwerken met het team
- Samenwerken met externen
- Zelfreflectie

Het assessment bestaat onder andere uit de 
volgende onderdelen: 
 
√ Persoonlijkheidsvragenlijst
√ Interessevragenlijst 
√ Capaciteitentest
√ 360°-feedbackvragenlijst
√ Gestructureerd interview
√ Analyse van documenten/gegevens
√ Observaties in de klas

In het assessment voor intern begeleiders gaat het 
om de competenties:

- Andragogisch (begeleiden van volwassenen)
- Methodologisch (competent in onderzoek) 
- Beheersmatig (beheer middelen en data)
- Organisatorisch
- Innovatief (begeleiden bij vernieuwingen)
- Samenwerken met externen
- Zelfreflectie en ontwikkeling

Het assessment bestaat onder andere uit de 
volgende onderdelen: 
 
√ 360°-feedbackvragenlijst
√ Gestructureerd interview 
√ Documentenanalyse
√ Capaciteitentest
√ Persoonlijkheidsvragenlijst
√ Interessevragenlijst

Vervolgtraject op maat
Elk assessment kan bovendien naar wens worden 
afgesloten met een ontwikkeltraject op maat. 
Inschool Academie biedt hiervoor verschillende 
mogelijkheden, zoals een opleiding op maat of 
coaching op de werkvloer. 

Kijk voor meer informatie alvast op www.
inschoolacademie.nl.

“Het kan ook prima als middel worden ingezet bij het versterken 
van een schoolontwikkeling. We brengen van een heel team in kaart 

wat de ontwikkelpunten zijn, en dat traject kunnen we vervolgens 
ook begeleiden.” Annetta Klaassen, gecertificeerd assessor en 

onderwijsadviseur Inschool Academie


