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Reflector 360, 360 graden 
feedback 
 

Ontwikkeling 
De Competentietest is gebaseerd op het PiCompany competentiemodel. Dit model is 

ontwikkeld op basis van ervaring en onderzoek (M.J.L.C. van der Woude, 1995). De 

beschreven competenties in het model zijn relevant voor werksituaties. Elke competentie is 

beschreven door een set van gedragsindicatoren (gedragsgeoriënteerde items), zodat een 

objectieve beoordeling van de competentie door de medewerker en eventueel zijn omgeving 

mogelijk is. De gedragsindicatoren zijn gebruikt in vele werksituaties, onder andere door 

toepassing in de 360 graden methodiek (Reflector 360, zie hierna bij achtergrondinformatie).  

In het model zijn voorts alle competenties op vier verschillende niveaus met bijbehorende 

gedragsindicatoren beschreven. Hierdoor is het mogelijk adequaat en gericht per 

functieniveau die competenties te selecteren en te bevragen die relevant zijn.  

F. Jellema (2000) heeft een vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van 360 graden 

methodieken en onderliggende competentiemodellen in Nederland gedaan. De methodiek van 

PiCompany wordt op alle aspecten als goed beoordeeld. In het bijzonder heeft deze de 

hoogste waardering op transparantie van afname, betrouwbaarheid en validiteit. 

 

 

Statistische onderbouwing 
 

Validiteit  

De contentvaliditeit geeft aan of de belangrijkste competenties voor een functie worden 

gemeten maar ook of de competenties die gedragsindicatoren bevatten die van belang zijn op 

die competentie te meten. Deze representativiteit van gedragsindicatoren is onderzocht door 

Van der Woude. Uit zijn onderzoek blijkt dat deze representativiteit goed is. 

De constructvaliditeit is onderzocht door het uitvoeren van een zestal onderzoeken op basis 

van 360 feedback gegevens. Hieruit blijkt dat de constructvaliditeit als voldoende kan worden 

beschouwd. 

 

Betrouwbaarheid 

In het onderzoek van M.J.L.C. van der Woude is de interne consistentie en de test-hertest 

betrouwbaarheid onderzocht. De interne consistentie (alfa) is voor bijna alle competenties 

hoger dan 0.7. De test-hertestbetrouwbaarheid is binnen een beperkte groep onderzocht. De 

resultaten geven de indicatie dat deze betrouwbaarheid voldoende hoog is. 
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Achtergrondinformatie 
 

Reflector 360: 360 graden feedback over competenties 

Met Reflector 360 kunnen medewerkers informatie verzamelen over hun werkgedrag. In veel 

moderne organisaties ziet de manager niet al het werkgedrag van zijn medewerkers. 

Collega’s, klanten, assistenten, of zelfs leveranciers zien vaak meer van het gedrag van de 

betrokkene en - wat nog belangrijker is - in verschillende situaties. De Reflector 360 verzamelt 

feedback uit verschillende bronnen en wordt daarom een 360 graden feedbackinstrument 

genoemd.  

 

Wat zi jn de mogeli jkheden?  

De Reflector 360 is te gebruiken in vrijwel alle situaties waarin ontwikkeling van competenties 

en groei van medewerkers vooropstaan. U krijgt inzicht in de competenties die verbeterd 

kunnen worden. Hiermee kunt u ontwikkelingsdoelstellingen formuleren en gericht gaan 

werken aan prestatieverbetering. Reflector 360 kan als input dienen voor coachings- en 

functioneringsgesprekken, management development-trajecten en loopbaanmanagement. 

Indien gewenst kan een indicatie verkregen worden van ontwikkelactiviteiten voor een 

volgende functie of rol. Door een Reflector 360-meting bij de start van een opleiding of training 

krijgen deelnemers een beeld van hun actuele functioneren. Na een training of opleiding kan 

vervolgens worden onderzocht in hoeverre het geleerde ook werkelijk vruchten afwerpt in de 

praktijk. 

 

Wat meet de Reflector 360? 

De Reflector 360 brengt werkgedrag in kaart. Dit gedrag wordt beschreven in termen van 

competenties, zoals klantgerichtheid, leidinggeven, ondernemerschap, et cetera. In de 

vragenlijst zijn de competenties uitgewerkt in beschrijvingen van concreet gedrag. De 

gedetailleerde rapportage maakt een nauwkeurige analyse van de sterke en zwakke kanten 

van een medewerker mogelijk en bevat ontwikkeltips en een format voor een ontwikkelplan. 

 

Methode 

De competentiemeting is gebaseerd op een adequaat competentieprofiel. Dit 

competentieprofiel bestaat uit een aantal competenties, eventueel gedifferentieerd naar 

competentieniveau. 

Voor een aantal basisfunctiegroepen zijn beknopte competentieprofielen aanwezig. Deze 

profielen zijn opgesteld op grond van databases en expertise binnen PiCompany. Veelal zijn 

binnen een organisatie rollen met bijbehorende competentieprofielen al aanwezig. Deze 

profielen vormen de basis voor de competentiemeting. 

 

Vragenli jsten 

De vragenlijst worden automatisch gegenereerd op basis van de geselecteerde competenties 

(zie methode). Per competentie worden een vijftal gedragsindicatoren bevraagd. Deze items 
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zijn geformuleerd als observeerbaar gedrag. Op een vijfpuntschaal geeft de medewerker 

vervolgens aan in welk mate hij het beschreven gedrag hij vertoont. De mogelijkheid bestaat 

om vragen over te slaan en er is ruimte om aanvullende opmerkingen te plaatsen. 

 

 

  
 


