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Instituutsopleider (IO)
Schoolopleider (SO)
Werkplekbegeleider (WPB)
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Deze presentatie is 
voor jou als: 



Factsheet
Professioneel handelen en Werkplekleren N2

Code: LERWP201X

OP 1,2,3 en 4

Uiterste inleverdatum portfolio: 5 juni 2023 in Cumlaude

10 ECTS

Coördinator: Sheena Isenia (Exact), isesc@hr.nl

Alle info is terug te vinden op HINT, Cumlaude en

www.hr.nl/samenopleiden



In deze kick-off

• Waar sta je nu, na de oriëntatiefase? 

• Werkplekleren niveau 2 & de leerresultaten

• Alle generieke onderdelen bij niveau 2

• Wat moet je bij Professioneel handelen en Werkplekleren N2 bewijzen? 

• Wanneer moet je dat bewijzen?

• Welke opdrachten horen hierbij? 

• Op welke manieren word je voorbereid en ondersteund?

• De werkplaatsen

• Belangrijke data

• Contactpersonen



Polls

Waar sta je nu na de orientatiefase
(niveau 1)? Begin de zin met "Ik 
*werkwoord*" (voorbeeld: Ik weet wat 
een leerresultaat is).



Heb je geörienteerd op een willekeurige 
school

Heb je kennisgemaakt met leerresultaten

Heb je een portfolio samengesteld met 
bewijzen

Heb je een assessment doorlopen (incl. 
CGI)

Heb je werkplaatsen gevolgd en 
nagedacht over jouw ontwikkeling



Tijdens jaar 2 groei je van observant achter in de klas naar 
een leraar die lessen verzorgt (steeds onder begeleiding).

Dit doe je door open te staan voor 
leermomenten, te experimenteren, (keihard) 
te falen en weer op te staan, inzichten te 
krijgen in hoe je een klas kunt gaan managen 
en jezelf als leraar te ontdekken.

Maar je hoeft dit niet alleen te doen: 
We gaan je helpen!



De 12 leerresultaten (LERs) voor niveau 2

3 bekwaamheidsdomeinen









Niveau 2: Generieke studieonderdelen in het Samen Opleiden



OP 1
* Aan de slag met het creëren van activerende en 
betekenisvolle leeractiviteiten 

* Aan de slag met het maken van een goede 
lesvoorbereiding

… volgens didactische principes

… volgens de bouwstenen van effectieve 
didactiek 

* Kijkwijzers Didactiek N2: Lesgeven

Want een goede voorbereiding is het halve werk! 



OP 2 en 3
* Borduurt voort op OP1

* Ontwerpt een digitale leeromgeving

… volgens modellen en concepten uit de digitale 
didactiek

… en zet digitale hulpmiddelen in

* Laat de lerende experimenteren met deze leeromgeving 
en blikt terug op de opbrengsten

• Kijkwijzer Digitale didactiek 

• Talen: Vakdidactische kijkwijzer moderne vreemde talen 

Want ICT gebruik je niet alleen om je les leuk te maken!



* Verken je pedagogische en maatschappelijke aspecten
die gerelateerd zijn aan of relevant zijn voor 
groepsdynamische processen in de klas

* Bedenk je een pedagogische interventie, voert het uit 
en blikt terug op de opbrengsten

* Kijkwijzers Pedagogiek N2

OP 2

Want de diversiteit in onze maatschappij wordt 
weerspiegeld in de klas en op jouw school!

Pedagogiek N2: Ken je doelgroep



Semester 1 en 2
* Ontdekken van je eigen professionele identiteit – wie ben/ 
word je als leraar/ docent? (Poster)

* (professioneel) Handelen om jouw eigen professionele 
identiteit vorm te geven

… door regie te voeren op jouw leerproces (Leerwerkplannen)

… door te experimenteren met de geleerde kennis en vaardigheden 
vanuit (digitale didactiek en pedagogiek) bij de lerende (Casus)

… door vanuit de werkplaatsen buiten je kaders te experimenteren

… door niet alleen te denken maar ook te voelen

… door in gesprek te blijven met je begeleiders en medestudenten 
over jouw groei

* Ontdekken tijdens de werkplaatsen
… wat en waarom denk en of voel je? Wat gebeurt als…? 
(Experimenten)

3



Semester 1 en 2
* De handleiding Professioneel handelen en 
Werkplekleren N2

* De presentaties van de werkplaatsen

* Het programmaboekje van de opleidingsschool

- Transferdagen, begeleidingsdagen en of 
intervisiemomenten

- Het accent dat de school aan je wil meegeven

- Begeleidingsstructuur
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* Opdracht 1 - doorlopen van de leercyclus in stappen: 
opzetten van 3x leerwerkplannen (LWP), uitvoeren & bewijzen 
verzamelen, evalueren & reflecteren, nieuw 1x LWP, uitvoeren & 
bewijzen

* Opdracht 2 – inzichten op jouw professionele 
identiteit illustreren: je verwerkt reflectie op jouw 
pedagogische en (vak)didactische groei, wat de werkplaatsen jou 
hebben opgeleverd en alle gedrag die een rol speelt in het 
fuctioneren op jouw werkplek, in een poster

* Lesbezoek van IO met bijbehorende 
(les)voorbereiding

Tussentijds portfolio

3

Semester 1



3 * Opdracht – interventie in je klas met CIMO-
logica: uitkiezen en beschrijven van een complexe casus, 
interventies uitvoeren, bewijzen verzamelen, terugblikken, 
vooruitblikken

* Opdracht (vervolg) – inzichten op jouw 
professionele identiteit illustreren: de poster van 
semester 1 aanvullen en aanpassen

Semester 2

Eindportfolio



De werkplaatsen

➢Professionele performance (1 experiment verbonden aan Pedagogiek 
N2)

➢Professioneel spreken 

➢Taalgericht lesgeven (tijdens Didactiek N2)



De werkplaatsen

➢Professionele performance

➢Professioneel spreken

➢Taalgericht lesgeven

➢ Leerdoel versus speldoel
➢ Spelen met status in persoonlijk leven
➢ Spelen met status in de klas
➢ Een goed verhaal



De werkplaatsen

➢Professionele performance

➢Professioneel spreken

➢Taalgericht lesgeven

➢ Leerdoel versus speldoel
➢ Spelen met status in persoonlijk leven
➢ Spelen met status in de klas
➢ Een goed verhaal

➢ vergroten van je bewustzijn van je professionele 
spreekgedrag



De werkplaatsen

➢Professionele performance

➢Professioneel spreken

➢Taalgericht lesgeven

➢ Leerdoel versus speldoel
➢ Spelen met status in persoonlijk leven
➢ Spelen met status in de klas
➢ Een goed verhaal

➢ vergroten van je bewustzijn van je professionele 
spreekgedrag

➢ Taalsteun en het uitlokken van taalproductie
➢ Hoe heb je taal gebruikt bij het maken van de 

lesvoorbereiding?



* geeft een totaalinzicht in wat je geleerd
hebt tijdens het doen, denken en voelen op 
je leerwerkplek

* laat zien dat jij de verbindingen kunt
leggen tussen theorie en praktijk

* is een portret van jouw professionele
identiteit (in de maak…)

bestaat uit:
- compleet aangeleverd portfolio (incl. 
lesbezoek)

- CGI: individueel gesprek van 30 minuten
met IO en SO/WPB

HET ASSESSMENT



5 juni 2023: Uiterste deadline portfolio inleveren in Cumlaude

LERWP201X (map “collegejaar: 2022-2023”, ook voor inhoud 
werkplaatsen!)

Indien het portfolio voldoende op niveau is, volgt daarna het 
CGI gesprek



Begeleiding en ondersteuning

Instituutsopleider (IO)

Schoolopleider (SO)

Werkplekbegeleider 
(WPB)Studieloopbaancoach (SLC)

Docenten 

Andere studenten 
die stage lopen op 
dezelfde school

Je klasgenoten die ook 
allemaal stagelopen




