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Certificaat B Niveau ervaren medewerker met extra taken 

Toetsvormen schriftelijk in opdrachten, mondeling in assessment Toetsduur assessment 120 minuten 

Cesuur alle onderdelen moeten voldoende zijn Hulpmiddelen beoordelingsformulier competenties 

 

Eindterm Competentie Code Toetsterm onderdeel 

1. De kandidaat verzamelt en onderzoekt 
zelfstandig informatie, kan een oordeel 
vormen en een besluit onderbouwen. 

analyse en 
oordeelsvorming 

1.1 De kandidaat verzamelt informatie en vraagt gericht door 
wanneer hij meer informatie nodig heeft. 

opdracht 

  1.2 De kandidaat ordent en legt verbanden tussen verschillende 
soorten informatie. 

motivatie 

  1.3 De kandidaat beoordeelt een probleem zelfstandig en weegt 
daarbij alle benodigde informatie mee. 

assessment 

  1.4 De kandidaat benoemt de voor- en nadelen van de gegeven 
oplossing. 

assessment 

2. De kandidaat signaleert knelpunten en 
kansen. 

initiatief 2.1 De kandidaat komt ongevraagd met voorstellen en ideeën 
die bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie. 

motivatie 

3. De kandidaat heeft de regie over de eigen 
emoties. De kandidaat is zich bewust van de 
situatie en de gevoelens van anderen en 
houdt er rekening mee. 

sensitiviteit en 
inlevingsvermogen 

3.1 De kandidaat heeft kennis van de eigen emoties en 
reguleert ze. 

motivatie 

 3.2 De kandidaat verdiept zich in de situatie en achtergrond van 
anderen. 

assessment 

 3.3 De kandidaat voorkomt onnodige irritaties door tactvol op 
te treden. 

assessment 

flexibiliteit 3.4 De kandidaat kiest de juiste eigen reactie en neemt 
verschillende gedragsstijlen aan wanneer dat nodig is. 

assessment 
motivatie 

4. De kandidaat is in staat een ander  te 
beïnvloeden en/of instemming van anderen 
te krijgen voor voorstellen of ideeën. 

overtuigingskracht 4.1 De kandidaat verkrijgt duidelijkheid over posities en 
standpunten van anderen. 

assessment 

 4.2 De kandidaat beïnvloedt en onderhandelt wanneer nodig 
door zelfverzekerd en vastberaden op te treden. 

assessment 
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  4.3 De kandidaat overtuigt anderen met steekhoudende 
argumenten. 

assessment 

  4.4 De kandidaat stelt zich oplossingsgericht op en gaat binnen 
de gestelde kaders en richtlijnen op zoek naar 
gemeenschappelijke belangen. 

assessment 

5. De kandidaat begeleidt collega’s en coacht 
hen op procedures en het 
communicatieproces. 

taakgericht 
leiderschap 

5.1 De kandidaat onderkent de eigen positie als coach. assessment 

 5.2 De kandidaat geeft tips, aanwijzingen en kundig advies met 
als doel de taakuitvoering van anderen te verbeteren. 

assessment 

 5.3 De kandidaat vervult een voorbeeldrol  
en stimuleert collega's. 

motivatie 

6. De kandidaat kan feedback geven en 
ontvangen. 

reflectie 6.1 De kandidaat omschrijft concreet en feitelijk het handelen 
van zichzelf en van een ander. 

assessment 

 6.2 De kandidaat is zich bewust van het effect van zijn handelen 
op een ander en andersom.  

opdracht 
assessment 

 6.3 De kandidaat spreekt een ander aan op gedrag zonder de 
relatie te verstoren en accepteert feedback. 

assessment 

7. De kandidaat is zich bewust van de 
verschillende belangen in de organisatie en 
de gevolgen van zijn eigen activiteiten.  

organisatie-
sensitiviteit 

7.1 De kandidaat heeft inzicht in de wijze waarop de 
werkprocessen van verschillende afdelingen op elkaar 
aansluiten en elkaar beïnvloeden. 

opdracht 

  7.2 De kandidaat heeft inzicht in de mogelijke gevolgen van 
eigen voorstellen en beslissingen op andere 
organisatieonderdelen of collega’s. 

opdracht 
assessment 

  7.3 De kandidaat toetst binnen de organisatie het draagvlak 
voor eigen ideeën en beslissingen. 

opdracht 
assessment 

  7.4 De kandidaat heeft een antenne voor factoren die van 
invloed kunnen zijn op het eigen handelen of beleid. 

assessment 
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8. De kandidaat heeft kennis van de 
contactcenterbranche en de daar veel 
gebruikte terminologie. 

kennis van de 
branche 

8.1 De kandidaat kent de verschillende processen in een 
contactcenter en heeft inzicht in de onderlinge samenhang. 

opdracht 

9. De kandidaat beheerst de Nederlandse 
taal op ten minste niveau 3F (vergelijkbaar 
met havo, bovenbouw vwo, mbo 4). 

schriftelijke 
taalvaardigheid 

9.1 De kandidaat schrijft zijn motivatie en voorbereidende 
opdracht in helder, begrijpelijk en correct Nederlands. 

opdracht 

 9.2 De kandidaat schrijft beknopt en to-the-point en houdt een 
duidelijke structuur aan. 

opdracht 

mondelinge 
taalvaardigheid 

9.3 De kandidaat spreekt tijdens het assessment correct 
Nederlands. 

assessment 

  9.4 De kandidaat houdt een samenhangend betoog. assessment 

 


