Voorbereidingstips Collegiale Toetsing
CT waar je echt iets aan hebt
Een goed gelukte Collegiale Toetsing (CT) is waardevol en helpt je op weg in je
ontwikkeling. Dat is ondersteunend voor de hele boerderij en inspirerend voor
iedereen die er werkt. Een CT helpt je om te blijven leren, groeien en verbeteren.
Daarmee kom je stappen verder met je plannen, ambities en dromen voor de
boerderij.
Voorbereiding geeft meerwaarde
Een goede voorbereiding helpt om optimaal gebruik te maken van wat de CT
biedt. Voorbereid stap je er bewuster in. Je hebt ook meer focus, waardoor je
gerichter kan sturen en leren. Bovendien kan je de collega’s in de CT-groep
helderder uitleggen wat je wilt en hoe zij daaraan kunnen bijdragen in de CT.
Daarom hieronder 15 praktische tips bij de voorbereiding.
Tips voor voorbereiding van waardevolle CT
1. Een goede voorbereiding kost tijd. Tijd die zich terugbetaalt in meerwaarde uit
de CT halen. Houd bij de voorbereiding rekening met 2 tot 4 uur
tijdsinvestering.
2. Begin de voorbereiding ruim voor de geplande CT-datum. Dat biedt je de kans
om zaken nog wat te laten bezinken, scherper te krijgen of bij te stellen.
3. Het materiaal dat je nodig hebt: de Zelfevaluatie 2020 -2021, de poster en/of
een kladversie van de poster, dikke stift, pen en papier (de grote Poster ontvang
je van de begeleider)
4. Bereid de CT voor met een aantal mensen uit het team: boer(en), boerin(nen),
partners, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers.
5. Start met wat er momenteel op de boerderij speelt. Welke thema’s,
veranderingen, vraagstukken, uitdagingen, gebeurtenissen zijn er aan de hand?
Schrijf ze op. Willen we hiervoor aandacht en feedback tijdens de CT? Wat
betekent dit voor de rondgang?

Handleiding Zelfevaluatie
6. Bespreek met elkaar hoe jullie er nu voor staan met behulp van de
Zelfevaluatie. Vul deze voor jullie zelf in. Bespreek wat jullie waarnemen &
ervaren bij de negen categorieën/criteria. Zet als het ware de bril van de
zelfevaluatie op en kijk naar de boerderij en wat daar gebeurt. Let op: je hoeft
de Zelfevaluatie niet in te leveren of op te sturen, het is alleen een hulpmiddel
voor jullie zelf. Gebruik hem als inspiratiebron voor het onderlinge gesprek.

Handleiding Terugblik en vooruitblik
7. Pak de oude poster en zelf-evaluatie van de afgelopen CT-ronde erbij, die jullie
twee jaar geleden hebben gemaakt. Sta hierbij stil en vergelijk: waar stonden
jullie toen? Wat waren toen de plannen en doelen? Wat is er sindsdien
veranderd? Maak hier aantekeningen van.
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8. Evalueer ook: hoe heeft de oude poster ons geholpen? Hoe hebben we er
wel/niet mee gewerkt? Wat en hoe willen we de komende ronde de poster
inzetten en optimaal benutten voor onze ontwikkeling? Wat vraagt dat nu van
hoe we de nieuwe poster gaan invullen? Wat willen we dus in de komende CT
bereiken en daar uit halen?
9. Gebruik voor de volgende stap de grote poster of een kladversie van de poster
(op A3 formaat). Kiezen jullie voor eerst een kladversie of meteen de officiële
poster?

Handleiding poster (invullen blauwe vakken)
10. Vul tijdens de voorbereiding alleen de blauwe vakken in. Daarin komen jullie
plannen en doelen, wat jullie hopen te ontwikkelen en verbeteren de komende
twee jaar. (Het gele vak en de groene vakken worden pas tijdens de CT
ingevuld)
11. In de blauwe vakken liefst alleen kernwoorden invullen of korte kernzinnen.
12. Gebruik een dikke stift en schrijf leesbaar, zodat anderen die niet bij de
voorbereiding waren het ook kunnen lezen (CT-collega’s bijvoorbeeld).
13. Bekijk de poster en bespreek met elkaar de toekomst. Wat willen jullie de
komende 2 jaar ontwikkelen en/of verbeteren? Op welke van de negen
terreinen willen jullie groeien of stappen verder komen?
14. Maak het zo concreet mogelijk: wat hopen jullie te bereiken? Hoe ziet dat
eruit? Visualiseer, als het later gelukt is om het nieuwe te realiseren, wat doen
jullie dan concreet anders/ wat is er dan anders dan nu?
15. Vul gedurende het gesprek regelmatig jullie doelen in op de kladversie of op de
grote poster (in de blauwe vlakken dus). Het zou kunnen blijken dat niet voor
alle negen criteria doelen bestaan. Die blauwe vakken blijven dan leeg (ook dat
is informatief).
16. Als de blauwe vakken voldoende zijn ingevuld, sta dan stil bij de komst van de
collega’s; wat wil je laten zien tijdens de rondgang tijdens de CT. Wat zijn de
belangrijke plekken op de boerderij om te laten zien? Welke plekken zijn
minder relevant? Waarop wil je dat de CT-collega’s de aandacht richten? Welke
plek waar jullie trots op zijn, moet zeker in de rondgang opgenomen? Welke
plek van schaamte of verdriet ook? Wat wordt de route? Zorg dat je de
rondleiding zo plant, dat deze binnen drie kwartier af is, niet elke plek van het
bedrijf hoeft aan de orde te komen. Daarom is het van belang daarover na te
denken en daarin een keuze te maken.
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