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Competentieprofiel Brugfunctionaris – Agora  
 

Samenwerken  

U draagt dagelijks actief bij aan een gezamenlijk resultaat, dat al dan niet school overstijgend is, ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. U doet 
dit met teamgeest en respect voor anderen. U werkt dagelijks met collega's samen aan 
gemeenschappelijke en/of opeenvolgende opdrachten en bouwt actief mee aan een goede 
taakgerichte werk- en teamsfeer. 

Gedragsindicatoren 

• u werkt op basis van op wederzijds respect en vertrouwen 
• u werkt op basis van verbinding 
• u onderneemt tijdig gepaste acties om  conflicten en/of spanningen te voorkomen of in geval 

van conflicten en/of spanningen 
• u maakt duidelijke afspraken met uw collega's omtrent de uitvoering en opvolging van uw 

opdrachten 
• u deelt relevante d.w.z. aan de functie gerelateerde informatie en ervaringen met collega's 

waarmee u samenwerkt 
• u maakt duidelijke afspraken met uw collega's over het gebruik van materiaal en middelen 

waarover u gezamenlijk beschikt en handelt hiernaar 

Zich empatisch opstellen  

U (h-)erkent de visie/behoeften/wensen/gevoelens van anderen en u bent zich bewust van de 
invloed die dit heeft op uzelf en anderen. Op basis hiervan past u uw interactiestijl aan. U kunt zich  
in de visie/gevoelens/behoeften/wensen van anderen verplaatsen. 

Gedragsindicatoren 

• u schat de gevoelens/visie/behoeften/wensen van anderen in en checkt deze 
• u vraagt om verduidelijking naar visie/gevoelens/behoeften indien dit nodig is 
• u geeft op verbale en non-verbale wijze uiting aan uw begrip voor de visie/gevoelens van de 

ander en houdt daarbij verbinding met alle deelnemers  
• u bent attent voor de ondersteunende en/of tegenstrijdige non-verbale signalen in het 

verhaal van de ander. U gaat hier bij tegenstrijdigheden dieper op in 
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Bemiddelen  

U zorgt er als derde partij voor dat twee of meer partijen, bij onenigheid/ conflict/meningsverschil, 
tot een oplossing/akkoord komen binnen een gegeven tijds- en middelenkader. U schept de basis om 
de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen waardoor verdere 
samenwerking weer mogelijk is. 

Gedragsindicatoren 

• u gaat na wat de standpunten/verwachtingen/knelpunten van de verschillende partijen zijn 
• u gaat na of er een grond van gemeenschappelijkheid in de standpunten te vinden is 
• u stelt nieuwe inzichten of verschillende alternatieven voor de problematiek voor 
• u zorgt ervoor dat u (en de betrokkenen) een zo objectief mogelijk beeld krijgt van de 

verschillende standpunten 
• u zoekt naar objectiviteit in de gegevens 
• u brengt aanvaardbare oplossingen naar voren 
• u benadert de partijen op een gelijkwaardige manier 

Probleemoplossend werken  

U herkent en erkent een probleem in al haar facetten en zoekt actief naar mogelijkheden om deze op 
te lossen. U stelt een adequate oplossing (-en) voor en helpt deze te realiseren. U werkt op basis van 
procedures en richtlijnen.  

Gedragsindicatoren 

• u ziet gelijkenissen en verschillen tussen zich eerder gestelde problemen en de huidige 
probleemsituatie 

• u bent in staat tot het maken van een goede analyse 
• u focust zich op relevante informatie 
• u overlegt met collega's en kiest uit meerdere mogelijke oplossingen 
• u houdt bij de keuze van uw oplossing rekening met alle relevante aspecten of kenmerken 

van de zaak 
• u bespreekt de situatie met de directeur indien de oplossing niet éénduidig is of een invloed 

op anderen heeft 
• u rapporteert, volgens interne afspraken, tijdig en correct problemen, fouten en situaties die 

tot problemen kunnen leiden 
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Omgevingsbewust handelen/culture sensitiviteit  

U houdt in uw handelen en in uw besluitvorming rekening met de verschillende interne en externe 
factoren die hierop rechtstreeks of indirect, duidelijk zichtbaar of verborgen, een invloed kunnen 
hebben.  U heeft oog voor culturele aspecten en de eventuele invloed daarop in de samenwerking 
c.q. communicatie. U (er-)kent de sociaal-economische en culturele achtergronden van de 
schoolpopulatie en gebruikt deze kennis in het realiseren van de doelen. 
U heeft oog voor, en integreert de invloeden vanuit uw expertisegebied in relatie tot de 
contextfactoren 

Gedragsindicatoren 

• u gaat het effect na van een beslissing/opdrachtuitvoering bij uw school/bestuur en 
ketenpartners en u onderkent de invloed ervan 

• u wint expertise in bij anderen en stelt uw eigen expertise ter beschikking 
• u kent de factoren die van invloed zijn voor uw bevoegdheidsgebied en stemt uw handelen 

hierop af 
• u weet wie de belanghebbenden en de partners zijn voor een bepaalde opdracht en houdt er 

rekening mee  
• u betrekt uw collega's bij beslissingen/opdrachten die van invloed op hen kunnen zijn 

Efficiënt werken  

U realiseert uw opdrachten binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken. 
U werkt er actief aan om de besteding van de afgesproken tijd en middelen te optimaliseren.  

Gedragsindicatoren 

• u volbrengt een opdracht in principe binnen de afgesproken deadline zonder aan kwaliteit in 
te boeten zonder dat dit conflicteert met andere afspraken u bepaalt, binnen de financiële 
kaders,  de juiste (hulp)middelen en benut ze op de correcte manier 

• u optimaliseert de eigen werkmethode, tijds- en middelenbesteding 
• u bent in staat prioriteiten te stellen opdat het werk zo efficiënt mogelijk wordt gerealiseerd 

Resultaatgericht werken  

U bent gericht op het kwalitatief en gedreven realiseren van uw opdrachten.  

Gedragsindicatoren 

• u staat kritisch ten opzichte van uw eigen werk u signaleert en erkent fouten en zoekt actief 
naar oplossingen voor de problemen die eruit voort (kunnen) vloeien 

• u zoekt (pro)actief naar mogelijkheden om de kwaliteit van resultaten te optimaliseren 
• u heeft interesse in de problematiek/materie eigen aan de eigen organisatie en indien 

nodig/wenselijk verdiept u zich hierin 
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Assertief handelen  

U komt op een gepaste en doelmatige wijze op voor uw eigen mening en/of de belangen/visie van de 
organisatie met respect voor de mening en/of belangen van anderen.  

Gedragsindicatoren 

• u geeft uw mening op een open en constructieve manier met oog voor de relatie 
• u brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke, respectvolle en directe 

manier 
• u komt uit eigen beweging met standpunten naar voren ook als die afwijken van die van de 

gesprekspartner 
• u wijst anderen op eerder gemaakte afspraken/beslissingen en u zorgt ervoor dat deze 

worden gerespecteerd 

Zich waardig en integer gedragen  

U hebt een integere houding in overeenstemming met de eisen van de functie en handhaaft de 
algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. U brengt sociale en ethische normen in de praktijk. 

Gedragsindicatoren 

• u werkt overeenkomstig de gedragscode en de wet op de privacy 
• u kan adequaat inschatten of informatie al dan niet verder mag verspreid worden 
• u geeft aan wanneer gedrag buiten de eigen beroeps- of organisatienormen valt 
• u springt zorgzaam om met vertrouwelijke en persoonlijke informatie  
• u durft fouten toe te geven 
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