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Regeling gesprekkencyclus voor de medewerkers van De Haagse Scholen, stichting 
voor primair en speciaal openbaar onderwijs. 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen. 
 
Deze regeling verstaat onder: 
 
a.   bevoegd gezag:  het college van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor 

primair en speciaal openbaar onderwijs 
b.   medewerker:   een persoon aangesteld bij De Haagse Scholen 
c.   leidinggevende de hiërarchisch leidinggevende van de medewerker 
d.   beoordelaar:  de door het bevoegd gezag aangewezen functionaris die de 

beoordeling opmaakt en vervolgens het beoordelingsgesprek 
voert met de medewerker 

e.   functie:   het geheel van werkzaamheden waarmee de medewerker 
gedurende het beoordelingstijdvak feitelijk was belast 

f.    functievervulling:  de wijze waarop de medewerker zijn functie heeft vervuld en 
zijn gedragingen in verband met de uitoefening van de functie 

g.   beoordelingstijdvak:  een tijdvak van minstens drie maanden en ten hoogste drie jaar 
aan het einde waarvan de beoordelaar zich over de 
functievervulling van de medewerker gedurende dat tijdvak een 
samenvattend oordeel vormt 

h.   gesprekkencyclus:  de cyclus van ontwikkelingsgerichte gesprekken – inclusief het 
beoordelingsgesprek -  zoals bedoeld in de CAO-PO  

i.    startgesprek:  gesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende aan de 
hand van het ingevuld startgesprekformulier  

j.    voortgangsgesprek: gesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende aan de 
hand van het ingevuld voortgangsgesprekformulier 

k.   beoordelingsgesprek:  gesprek tussen de medewerker en de beoordelaar aan de hand 
van het ingevuld beoordelingsformulier 

l.    gespreksformulieren:  formulieren die door het bevoegd gezag ter beschikking worden 
gesteld en waarin de gesprekken worden ingevuld 

m.  informant:    degene bij wie informatie wordt opgevraagd 
n.   raadsman:   diegene die de medewerker dan wel een functionaris bijstaat in 

een bezwaarprocedure 
p.   bekwaamheidsdossier de digitale informatieverzameling op basis waarvan de 

medewerker en de leidinggevende het gesprek aangaan binnen 
de gesprekkencyclus   

 
 
 
 
Artikel 2.         Het doel van de gesprekkencyclus. 
 
De gesprekkencyclus omvat een startgesprek, een voortgangsgesprek en een 
beoordelingsgesprek. 
De centrale doelstelling van de gesprekkencyclus is het geven van professionele aandacht 
aan de medewerkers, door gebruik te maken van het vermogen van medewerkers om over 
hun werk en taakvervulling te reflecteren en gebruik te maken van de omgeving om die 
reflectie aan te scherpen.  
De gesprekkencyclus brengt de ontwikkeling van iedere medewerker in beeld en stemt de 
specifieke mogelijkheden van de medewerker en de wensen van de organisatie op elkaar af. 
De gesprekkencyclus kent een ontwikkelingsgericht deel en een beoordelingsgericht deel. 
Het ontwikkelingsgericht deel bestaat uit het startgesprek en voortgangsgesprek. 
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Artikel 3.          Het doel van het startgesprek. 
 
Het startgesprek heeft als hoofddoel de bespreking van het realiseren van professionele en 
persoonlijke doelen van de medewerker conform de bekwaamheid en competenties vanuit 
de wet/ en regelgeving en de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. In het gesprek 
worden de ontwikkelpunten besproken en concrete acties vastgelegd.  
 
Artikel 4.         Het doel van het voortgangsgesprek. 
 
Het voortgangsgesprek heeft als hoofddoel het vaststellen van het professioneel en 
persoonlijk functioneren van de medewerker conform de bekwaamheid en competenties 
vanuit de wet/ en regelgeving en de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. In het 
gesprek worden de resultaten en de voortgang van de ontwikkelpunten en afspraken uit het 
startgesprek geëvalueerd. Concrete vervolgacties worden vastgelegd.  
 
Artikel 5.          Het doel van het beoordelingsgesprek. 
 
Het doel van het beoordelingsgesprek is het functioneren van de individuele medewerker 
conform de bekwaamheid en competenties vanuit de wet/ en regelgeving en de eisen die het 
bevoegd gezag hieraan stelt te beoordelen. Daarnaast heeft de beoordeling tot doel een 
oordeel te geven over de bekwaamheid van de medewerker en de resultaatgerichte 
afspraken gedurende het beoordelingstijdvak. Daarnaast kan de organisatie -  indien 
daarvoor aanleiding is - waarderende of andere maatregelen treffen met rechtspositionele 
gevolgen voor de medewerker. 
 
Artikel 6.  Kenmerken van de beoordeling. 
 
De kenmerken van de beoordeling zijn: 
a. de beoordeling is gericht op het verleden over een vastgesteld beoordelingstijdvak; 
b. de beoordelaar geeft een eenzijdige waardering; 
c. de beoordeling is gericht op de voor de functievereisten vastgestelde competenties en de 

vooraf gestelde doelen/resultaten; 
d. de beoordeling kan leiden tot waarderende en disciplinaire maatregelen. 
 
Artikel 7.  Frequentie waarmee een beoordeling plaatsvindt. 

 
1. Medewerkers met een aanstelling in vaste dienst worden periodiek – ten minste 

eenmaal per drie jaar - beoordeeld.   
1a. Indien nodig of wenselijk kan van deze reguliere, gangbare frequentie worden 

afgeweken, op initiatief van de beoordelaar of van de medewerker. 
2. Een beoordeling is nodig: 

  voorafgaand aan een aanstelling voor onbepaalde tijd; 

  voorafgaand aan een bevordering naar een andere functie; 

  op initiatief van de medewerker of op initiatief van de leidinggevende indien daar 
aanleiding toe is. 

3. Als de beoordeling van een medewerker - niet zijnde een medewerker met een 
tijdelijke aanstelling - onvoldoende of niet voldoende is, en het bevoegd gezag hieraan 
geen rechtspositionele gevolgen wenst te verbinden, dient binnen een jaar opnieuw 
een beoordeling plaats te vinden met in achtneming van het in artikel 8 vermelde. 
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Artikel 8.  Relatie tussen gesprekkencyclus, digitaal bekwaamheidsdossier en 
beoordeling. 
 
Een beoordeling van een medewerker wordt niet eerder opgemaakt dan nadat in het 
beoordelingstijdvak een volledige gesprekkencyclus heeft plaatsgevonden tenzij dat wegens 
zwaarwegende omstandigheden niet mogelijk was en ook het digitaal bekwaamheidsdossier 
is opengesteld voor bewerking.  
 
Artikel 9. Inhoud van het digitaal Bekwaamheidsdossier 
 
Op basis van de digitale informatieverzameling in het bekwaamheidsdossier gaan de 
medewerker en de leidinggevende het gesprek aan binnen de Regeling gesprekkencyclus 
DHS.  
De volgende documenttypen moeten in het bekwaamheidsdossier zijn geplaatst:  

a. een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De medewerker stelt uiterlijk 6 weken na 
het startgesprek een, jaarlijks te actualiseren, persoonlijk ontwikkelingsplan met 
leerdoelen, activiteiten, beoogde resultaten en de wijze van evalueren op en plaatst 
dit in het bekwaamheidsdossier; 

b. een evaluatie (scan/nulmeting) op de gedragsindicatoren van de betreffende functie; 
c. (voor de schooldirecteur) één keer per drie jaar een 360-graden feedback. 
d. een bijgewerkt CV. 

 
Artikel 10.  De beoordelingsprocedure. 
 
1. Voorafgaand aan de beoordeling moet de medewerker ten minste de onder artikel 9 

opgesomde documenten in het bekwaamheidsdossier hebben geplaatst. 
2. Daarnaast kan de medewerker een eigen inbreng leveren vanuit de gesprekkencyclus en 

het bekwaamheidsdossier. Deze inbreng stelt de medewerker zelf samen naar eigen 
wens en keuze.  

3. Ook de beoordelaar kan onderdelen uit het bekwaamheidsdossier betrekken bij de 
beoordeling. 

4. Bij de beoordelingsprocedure (waaronder 360 feedback) worden niet betrokken: de 
directe collega / duo partner van de medewerker, collega’s met minder dan twee jaar 
werkervaring en collega’s die naar het inzicht van het management om moverende 
redenen – zoals de aard van de persoonlijke relatie met de beoordeelde – buiten de 
beoordelingsprocedure moeten blijven.  

5. De beoordelaar maakt voor de beoordeling gebruik van het bij de functie horende 
beoordelingsformulier.  

6. De beoordelaar bepaalt ten minste 2 weken voorafgaand aan het beoordelingsgesprek in 
overleg met de beoordeelde datum en tijdstip van het gesprek. 

7. De beoordeelde ontvangt ten minste een week voorafgaand aan het 
beoordelingsgesprek het ingevulde beoordelingsformulier. 

8. Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd aan de hand van het ingevulde 
beoordelingsformulier. 

9. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zijn mening over zijn beoordeling 
kenbaar te maken. 

10. Indien de door de medewerker kenbaar gemaakte mening, als bedoeld in het negende lid 
voor de beoordelaar aanleiding is tot aanpassing van de beoordeling, wijzigt 
laatstgenoemde de beoordeling overeenkomstig. Is de door de medewerker kenbaar 
gemaakte mening geen aanleiding voor wijziging van de beoordeling dan wordt dit 
gemotiveerd in de beoordeling opgenomen. 

11. Het formulier wordt digitaal gedateerd, door de beoordeelde voor gezien digitaal 
getekend en door de beoordelaar mede digitaal ondertekend, waarmee de beoordeling is 
vastgesteld. 
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12. De beoordeelde ontvangt een kopie van het digitaal ondertekende beoordelingsformulier 
in het bekwaamheidsdossier. 

13. Het beoordelingsformulier wordt bewaard in het bekwaamheidsdossier van de 
medewerker. Ook wordt een digitaal ondertekend exemplaar van het 
beoordelingsformulier bewaard in het door het bevoegd gezag aangelegde 
personeelsdossier. 

 
Artikel 11.   Bezwaar. 
 
Belanghebbenden kunnen tegen de vastgestelde beoordeling binnen zes weken na 
bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:  
Het bestuur van De Haagse Scholen,  
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, 
Postbus 61 454, 
2506 AL  Den Haag. 
 
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: 
a)  naam en adres van de belanghebbende; 
b)  de datum en handtekening; 
c) een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt de  

argumenten voor bezwaar; 
d)  dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee. 
 
U wordt verzocht in de linkerbovenhoek van brief en envelop de woorden “AWB/BEZWAAR” 
te vermelden. 

 
 

Artikel 12.   De actoren. 
 
1. Indien het de beoordeling betreft van de schooldirecteur, geschiedt de beoordeling 

door een door het bevoegd gezag aangewezen beoordelaar, die niet werkzaam is bij 
de school. 

2. Indien het de beoordeling van de adjunct-directeur van de school betreft, bepaalt het 
bevoegd gezag of de beoordeling geschiedt door de directeur van de school, dan wel 
door een door het bevoegd gezag aangewezen beoordelaar, die niet werkzaam is bij 
de school. 

3. Indien het de beoordeling betreft van de bovenschoolse directeuren en de 
afdelingshoofden van het bestuurskantoor, geschiedt de beoordeling door de voorzitter 
van het college van bestuur. 

4. Indien het de beoordeling betreft van een het college van bestuur, geschiedt de 
beoordeling door de voorzitter van de raad van toezicht. 

5. De overige medewerkers worden beoordeeld door een door het bevoegd gezag 
aangewezen directielid van de school, respectievelijk een leidinggevende van het 
bestuurskantoor. 

6. Ten aanzien van beoordelingen bepaalt het bevoegd gezag of en bij wie inlichtingen 
dienen te worden ingewonnen over het functioneren van de medewerker. 

7. Indien het de beoordeling van een directielid van de school betreft, dient de 
beoordelaar inlichtingen over het functioneren van het directielid in te winnen bij één of 
meerdere medewerkers uit het midden van het team en/of één of meer leden van de 
medezeggenschapsraad. 

8. Bij het opmaken van de beoordeling kan een HRM-adviseur worden betrokken. 
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Artikel 13. Niet voorziene gevallen. 
 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag, met inachtneming 
van de doelstellingen uit het beoordelingsbeleid.  
 
 
 
Artikel 14. Slotbepaling. 

 
1. Deze regeling kan kortweg worden aangehaald als “Regeling gesprekkencyclus 

DHS”.  
2. Een exemplaar van deze regeling en de daarbij behorende bijlagen worden aan alle 

medewerkers aangereikt. Aan medewerkers die in dienst treden, worden deze 
exemplaren tegelijk met het aanstellingsbesluit uitgereikt. 

3. De directie van een instelling draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze 
regeling en van de daarbij behorende bijlage op een voor de medewerkers 
toegankelijke plaats in de instelling ter inzage ligt. Een exemplaar van deze regeling 
is tevens toegankelijk in het digitale bekwaamheidsdossier. 

 
 
 
 
Instemming van de GMR in de overlegvergadering van 17 juni 2014. 
 
 
 
 
In concept vastgesteld door het college van bestuur op 16 oktober 2013. 
 
 
 
Definitief vastgesteld op 2 juli 2014.  


