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1. Voorwoord 

 

Beste student, 

Je staat aan het begin van werkplekleren niveau 1 bij het Opleiden in de School (OidS)  traject. 
Hierin doe je extra praktijkervaring op binnen een opleidingsschool; je leert het beroep immers 
nergens beter dan in de praktijk.  
 
Tijdens het werkplekleren niveau 1 ga je je oriënteren op het docentschap en onderzoek je of 
het beroep en het vak bij je passen en of jij bij het beroep en het vak past.  
 
In het OidS traject (Samen Opleiden) heb je voor studiejaar 2017-2018 specifieke informatie en  
twee leerwerktaken OidS/Samen Opleiden nodig. Je vindt deze Leerwerktaken in dit addendum 
OidS. Je gebruikt dit addendum samen met de handleiding Werkplekleren niveau 1.  
 
In deze handleiding vind je praktische informatie en de bovengenoemde OidS leerwerktaken 
voor dit niveau.  
 
Wij wensen je een inspirerende, betekenisvolle en leuke tijd op je OidS-werkplek toe. 
 

Namens het team werkplekleren, de instituuts- en schoolopleiders niveau 1. 
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2. Werkplekleren OidS niveau 1 
 

Tijdens het werkplekleren werk je aan competentieontwikkeling niveau 1.  
De beschrijving van de vier competentieniveaus vind je in de competentiegids van de 
Hogeschool Rotterdam. Download deze gids van Hint.  
 
De werkwijze van het werkplekleren op niveau 1 vind je in de Handleiding Werkplekleren 
niveau 1. In deze handleiding wordt de positie van het werkplekleren in de opleiding 
beschreven. Tijdens het werkplekleren werk je methodisch aan je competentieontwikkeling 
door het uitvoeren van leerwerktaken A, B en C. (LWT’s). Deze leerwerktaken zijn gekoppeld 
aan de drie kerntaken van de leraar. Dit zijn: 

• A - lesgeven;  
• B - werken in een organisatie;  
• C - ontwikkeling verantwoorden (richting geven aan de eigen professionele 

ontwikkeling). 
 
OidS addendum 
Als je op een Opleidingsschool bent geplaatst voer je naast de bovengenoemde LWT’s  A, B en C 
ook twee LWT’s uit op de werkplek die gerelateerd zijn aan drie cursussen in het 
examenprogramma van studiejaar 1. Deze leerwerktaken ‘vervangen’ de drie cursussen die 
regulier klassikaal bij de HR worden verzorgd.  

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn dat de onderstaande LWT’s : 

• 1 D – Adolescentiepsychologie;  

• 1 E – Vakdidactiek en digitaal arrangeren.   

 
*De bij LWT 1 D en 1 E genoemde cursussen in het reguliere examenprogramma hoef je niet te volgen bij HR. 
 

 

3. Praktische organisatie werkplekleren niveau 1 
 
 

Als student moet je zorgen dat je staat ingeschreven via Osiris voor de bovengenoemde 
cursussen: 

1. Adolescentiepsychologie;  
2. Vakdidactiek (opleiding afhankelijk);  
3. Docentvaardigheden ICT . 

 
De codes hiervoor vind je in de leerwerktaken en in je studievoortgangsoverzicht (SVO). 
  

3.1  Voorwaarden deelname  
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Figuur 1: Overzicht duur werkplekleren per opleidingsvariant 
 
 

 
 

De lerarenopleidingen onderscheiden drie soorten scholen voor werkplekleren die hieronder 
verder worden toegelicht: 
Categorie C:  Opleidingsschool / samen opleiden in de school; 
Categorie B:  Samenwerkingsschool; 
Categorie A:  Stageschool. 
 
C-school : De Opleidingsschool / Samen opleiden in de school 
Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van meerdere scholen en locaties. In dit 
samenwerkingsverband werkt IvL-Lero samen met scholen van verschillende besturen voor 
voortgezet onderwijs en/ of ROC’s. De opleidingsschool biedt je veel gelegenheid tot contextrijk 
leren:  je kunt daardoor kennis en vaardigheden direct verbinden aan de onderwijspraktijk. 
 

De Opleidingsscholen;  onze partners   

HR werkt nauw samen met de opleidingsscholen. Deze scholen hebben een infrastructuur 
waarbinnen studenten goed worden begeleid en opgeleid. De school- en werkplekbegeleiders 
zijn gecertificeerd en de specialisten van de opleidingsscholen en HR ontwikkelen samen de 
OidS leerwerktaken die in het addendum zijn opgenomen. Binnen de opleidingsscholen wordt 
circa 40% van het examenprogramma van 240 studiepunten uitgevoerd. 
 
In het OidS traject word je vanuit de Hogeschool Rotterdam begeleid door een 
instituutsopleider. Over het algemeen is dat een docent van de HR, die OidS studenten één dag 
of middag in de week begeleidt en leerwerktaken beoordeelt/assesst op (één van) de 
opleidingsscholen. Verder is er nog een Schoolopleider (SO) , die de begeleiding van het hele 

3.2  Duur werkplekleren en praktijkdagen 

Niveau 1 Voltijd OidS Deeltijd 
Periode blok 3 en 4 blok  3 en 4 

 
Student bepaalt deze 
zelf (i.o.m. de 
opleiding) 

Dagen dinsdag maandag en  
dinsdag 

Student bepaalt deze 
zelf (in samenspraak 
met de leerwerkplek 
en de opleiding). 

Totaal aantal dagen  
8 klokuur per dag 
2-4 lesuren per week 

13  dagen 
 

26 dagen  Student bepaalt deze 
zelf (in samenspraak 
met de leerwerkplek 
en de opleiding). 

3.3  Categorieën scholen  
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groepje op zich neemt en met wie je telkens overlegt over wat je plannen zijn en hoe die te 
realiseren zijn. Een belangrijk thema bij het eerste gesprek is dan ook hoe de begeleiding 
georganiseerd wordt. Het is belangrijk om te weten dat jouw werkplekbegeleider of een 
collega-docent bij je achter in de klas zit om feedback te geven.  
De werkplekbegeleider heeft de taak jou te begeleiden op het moment dat je stage loopt. Hij/zij 
is degene waar je op de werkvloer het meest mee te maken hebt, hij/zij laat je toe in zijn/haar 
klas, geeft feedback op je prestaties en geeft in je stage gericht advies ten behoeve van je 
beoordelingen. Hij/zij zorgt ervoor dat je beschikt over materialen en dat je kunt werken aan je 
leerwerktaken.  
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4. Leerwerktaken 
In dit hoofdstuk vind je inhoudelijke informatie over het werkplekleren op niveau 1. Informatie 
over de inhoud van het werkplekleren in het algemeen en over de verdeling van werkplekleren 
over de blokken vind je in 4.1. Vervolgens vind je de leerwerktaken zelf in 5.1 en 5.2. 
 
4.1  Werkplekleren OidS niveau 1 in blokken 
 
Het concept leerwerktaken (LWT’s) is geïntroduceerd in paragraaf 1.3. LWT’s helpen je om 
sturing te geven aan je competentie- en kennisontwikkeling. De leerdoelen in de LWT’s vormen 
hierbij de rode draad voor je activiteiten op de werkplek en de verwerking daarvan.  
Tijdens het OidS werkplekleren op niveau 1 werk je aan de leerwerktaken D en E van niveau 1.  
In figuur 2 zie je hoe het werkplekleren op niveau 1 verloopt over de blokken. 
 

 Blok 1 
 

Blok 2 Blok 3 Blok 4 

 
OidS 

IVL-HR 
Lessen I.I.O 
(Inleiding in 
onderwijskunde) 
 
 
 
 
 

IVL-HR 
Begeleidingslessen :  
Voorbereiding op 
werkplekleren 
 
 
 
 
 

Opleidingsschool 
Stagelessen op de 
opleidingsschool 
 
Start LWT  
A, B en C 
 
 
Ma of di middag 
les/begeleiding 
LWT D en E  
Aanwezigheid verplicht 
  

 

Opleidingsschool 
Stagelessen op de 
opleidingsschool 
 
LWT A, B en C 
afronden 
 
 
Ma of di middag 
les/begeleiding 
LWT D en E  
Aanwezigheid verplicht  

 
 
Niveau 1 
assessment 
(CGI**) 
 
Voorbereiding 
werkplekleren 
niveau 2 

Afwijken  In overleg met de 
opleiding 

In overleg met de 
opleiding(school) 

In overleg met de 
opleiding(school) 

Figuur 2: Leerlijn Werkplekleren niveau 1 per blok 
** CGI: Criterium Gericht Interview: vorm van het assessment werkplekleren niveau 1 
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5. Leerwerktaken OidS  niveau 1  
 

De leerwerktaken OidS niveau 1 zijn in nauwe samenwerking met de opleidingsscholen 
ontwikkeld.  De organisatie van de begeleiding door de schoolopleiders en het tijdpad van 
uitvoering van de LWT’s kan per opleidingsschool enigszins verschillen. Je opleidingsschool 
informeert je hierover.  

5.1 : Leerwerktaak N1D 

5.2   : Leerwerktaak N1E   
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5.1  : Leerwerktaak  1D voor OidS traject :  Adolescentiepsychologie      

Periode  Propedeuse, blok 3 en 4 
Alle OidS studenten volgen deze cursus op hun eigen opleidingsschool. 
 

Niveau  
 
Competentie 
 
 
 

Hieronder staan de indicatoren niveau 1 behorende bij de competenties 1 en 2 
  
Competentie 1 - Interpersoonlijk competent, het vermogen een sfeer van samengaan 
en samen werken met leerlingen te realiseren. 
• laat zien contact met leerlingen te kunnen maken (noemt leerlingen bij naam, maakt 

een praatje, heeft oogcontact, sluit aan bij interesses); 
• laat zien affiniteit te hebben met de doelgroep waarvoor hij wordt opgeleid 

(observeert, praat met, leest over, krijgt zo een beeld van belevingswereld) 

 
Competentie 2 - Pedagogisch competent, het vermogen te zorgen voor een veilige 
leeromgeving: 
• hanteert een positieve benadering naar leerlingen; 
• heeft respect voor de leerlingen; de leerlingen hebben respect voor de student; 
• oriënteert zich op verschillen tussen leerlingen (schooltype, gedrag, cultuur); 
• observeert klassen en herkent aspecten van een veilige leeromgeving 

• kan een sfeer scheppen waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen; 
• heeft oog voor een individuele leerling (gedrag / afkomst / pesten e.d.). 
 
Relatie met kennisbasis 
Voor de lerarenopleidingen is een kennisbasis opgesteld. Deze is opgedeeld in de 
vakspecifieke en de generieke kennisbasis. De volgende elementen uit de generieke 
kennisbasis staan tijdens adolescentiepsychologie centraal: 
 
4. Ontwikkeling van de adolescent 
 
4.1 Identiteitsontwikkeling van de adolescent 
4.2 Morele ontwikkeling van de adolescent 
4.3 Adolescent en seksualiteit 
 

Context Eerstejaars studenten oriënteren zich op het beroep van docent. Ze gaan na of het 
beroep iets is voor hen en of zij iemand zijn voor het beroep. Zich oriënteren op het 
fenomeen ‘leerling’ hoort daarbij. De cursus Adolescentiepsychologie betreft de 
ontwikkelende mens tijdens de adolescentiefase, de fase waarop de meesten van 
hen deelnemen aan het vo en mbo. 

Het woord ‘adolescent’ komt van het Latijnse adolescere, hetgeen volwassen-worden 
betekent. De adolescentieperiode is de periode uit het mensenleven tussen kind en 
volwassenheid. De meeste adolescenten hebben nog geen bron van inkomsten 
waarvan ze kunnen leven, leven dientengevolge meestal nog niet op zichzelf en zijn 
niet alleen juridisch, maar ook anderszins afhankelijk van volwassenen, meestal hun 
ouders. Toch zijn adolescenten geen kinderen meer. Veel beslissingen nemen ze zelf, 
meestal wel in overleg met hun ouders. De adolescentieperiode is dan ook echt een 
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overgangsfase. Het is de fase tussen kindertijd en volwassenheid waarin de 
adolescent zich uit oude bindingen (het gezin van herkomst) losmaakt, nieuwe 
bindingen met leeftijdsgenoten aangaat en van daaruit een nieuwe 
(leeftijdsgebonden) identiteit ontwikkelt. Het is ook de periode waarin hij of zij 
abstract gaat denken, als-dan-redeneringen gaat opzetten en nieuwe (morele) 
oriëntatiepunten zoekt en - als het goed is - vindt. Een periode van heroriëntatie dus, 
van afstand nemen en van nieuwe bindingen aangaan, een periode ook van het 
verwerven van (morele) autonomie. De jongeren waaraan docenten in het voortgezet 
onderwijs lesgeven, bevinden zich allemaal in die overgangsfase. Het is daarom van 
groot belang dat een aankomende docent kennis heeft van psychologie van deze 
cruciale ontwikkelingsfase. 

Procedure  Er is aanwezigheidsplicht. Bij ziekte of met zwaarwegende reden afmelden via 
email en een vervangende opdracht doen. 

 Voorbereid bijwonen van de lessen 
 Bestudering van de genoemde literatuur 
 Uitvoering van de opdrachten 
 Inleveren van de eindopdracht (opdracht 1D1) bij degene die de cursus verzorgt 

en in N@tschool onder cursuscode LERADP01S. 
 Inleveren CATs (opdracht 1D2) bij degene die de cursus verzorgt en in N@tschool 

onder de cursuscode. 
 De schoolopleider beoordeelt de opdracht. 

Cursussen i.r.t. 
LWT 1D 
 

LERADP01S 

Literatuur Boek 
Wal, J., van der & Wilde, J. de (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. 
Bussum: Coutinho. 
 

1 Introductie 
Beelden over jongeren 

Hoofdstuk 1, p. 17 t/m p. 41 
Paragraaf 1.1 t/m 1.4 

2 Identiteitsontwikkeling 
  

Hoofdstuk 2, p. 49 t/m p. 82 
Paragraaf 2.1 t/m 2.5 

3 Cognitieve ontwikkeling 
  

Hoofdstuk 3, p. 130 t/m p. 157 
Paragraaf 3.1 t/m 3.3 
& 
Hoofdstuk 3, p. 162 t/m p. 176 
Paragraaf 3.5 t/m 3.7 

4 Seksualiteit 
  

Hoofdstuk 4, p. 193 t/m p. 233 
Paragraaf 4.1 t/m 4.4 
Overslaan: paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 

5 Ouders en leeftijdsgenoten 
  

Hoofdstuk 2, p. 101 t/m p. 115 
Paragraaf 2.6.3 t/m 2.6.4 

6 Morele ontwikkeling 
  

Hoofdstuk 3, p. 157 t/m p. 162 
Paragraaf 3.4 
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Kennisclips 
Ter ondersteuning van de literatuur en bijeenkomsten, zijn er zes kennisclips 
beschikbaar, waarin belangrijke theorieën en begrippen worden uitgelegd. Deze 
kennisclips zijn beschikbaar via de Presentations2go player van de Mediaserver: 
https://mediaserver.hro.nl/P2G/cataloguepage.aspx Als je dan als zoekterm 
‘adolescentiepsychologie’ intypt, krijg je  zes clips te zien. Tip: in sommige clips zitten 
filmpjes verwerkt. Het werkt het beste om die af te spelen in de modus “alleen video”. 
Dat kun je selecteren in het menu rechts onder in beeld, het vierde icoontje van links 
af. 
 
Artikelen 
• Keijsers, L., Branje, S., Hawk,S., Defoe, I., Frijns, T., Koot, H., Lier, P. van & Meeus, 

W. (2013). Verboden vrienden als verboden vruchten. Kind en adolescent, 34(4) 
(182-194). doi:10.1007/s12453-013-0023-y 

• Creemers, H., Vollebergh, W., Ormel, J., Verhulst, F. & Huizink, A. (2012). 
Temperament en riskant cannabisgebruik in de adolescentie. Kind en adolescent, 
33(1) (21-34).  doi:10.1007/s12453-012-0002-8 

• Derde artikel wordt later bekend gemaakt door de contactpersoon van de 
leerwerktaak. 

Studie-
belasting 

Boek, 176 pagina’s à 9 pagina’s per uur = 20 uur 
Artikelen, 40 pagina’s à 10 pagina’s per uur = 4 uur 
CATs invullen = 4 uur 
Autobiografie = 12 uur 
Schoolspecifieke opdrachten = 4 uur 
Bijeenkomsten = 12 uur 
Totaal = 56 uur (2 EC). 

Contactpersoon 
LWT 

• Adolescentie psychologie Marielle Theunissen,  m.w.g.theunissen@hr.nl 
• Onderzoek / artikelen; Niek van den Bogart, n.j.van.den.bogert@hr.nl 

https://mediaserver.hro.nl/P2G/cataloguepage.aspx
mailto:m.w.g.theunissen@hr.nl
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  Opdrachten: LWT N1D leerdoelen 

 
1D1 
 

Eindopdracht 
 
De opbrengst van de leerwerktaak wordt door jou verwerkt in een 
autobiografie. Kwantiteit en kwaliteit van de verwerking van de theorie 
wordt beschreven in een rubric. 
Degene die de cursus verzorgt, beoordeelt het eindproduct. Inleveren 
doe je bij de cursusleider en via N@tschool. 
 
In de autobiografie verwerk je vijf informatiebronnen: 
• de theorie uit het boek van Van der Wal en De Wilde, 
• de kennis uit de bijeenkomsten (powerpoints en kennisclips), 
• de kennis uit enkele artikelen, 
• de opbrengst van de praktijkopdrachten en 
• relevante elementen uit je eigen leven. 
Met het koppelen van elementen uit je eigen leven aan dat van de 
opbrengst van de praktijkopdrachten en aan theorie, ontwikkel je een 
bredere kijk op je autobiografie, waarmee de autobiografie minder 
autobiografisch wordt. 
 
Knock-out richtlijnen: indien niet voldaan is, wordt het eindproduct niet 
beoordeeld. Zie rubric.  
• De autobiografie moet qua vorm, spelling en literatuurverwijzingen 

voldoen aan de criteria uit het document ‘Richtlijnen waar een 
schriftelijk verslag aan moet voldoen’ van Hogeschool Rotterdam, zie 
N@tschool. 

• De autobiografie is 12 à 13 pagina’s lang. 
• Je eindigt de autobiografie met een reflectie hoe je deze opdracht 

hebt ervaren. 
• Je hebt drie CATs ingeleverd. 
• Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht. 
 
Succescriteria voor de autobiografie:  
• Je besteedt aandacht aan alle hoofdonderwerpen. Per 

hoofdonderwerp werk je drie of meer begrippen uit het boek en/of 
de artikelen herkenbaar uit. Herkenbaar betekent dat je het begrip 
noemt, het bladzijdenummer uit het boek of artikel waar je het 
gevonden hebt en in eigen woorden een uitleg van het begrip geeft. 

• Per hoofdonderwerp gebruik je meerdere voorbeelden uit je eigen 
leven en meerdere voorbeelden uit de informatie die je hebt 
opgedaan tijdens de praktische opdrachten op school. 

• Daarbij is het belangrijk dat je je bevindingen uit je eigen leven en 
praktijkopdrachten duidelijk verbindt met de theorie en daarop 
reflecteert. 

 
Mogelijkheden en tips voor je autobiografie: 
• Voeg een genogram toe. 
• Lever per email een conceptversie van de autobiografie in om er 

feedback op te krijgen, de definitieve versie verbeter je in kleur. 
• Titels van de hoofdonderwerpen als hoofdstukken, de gebruikte 

begrippen als paragrafen. 
• We stellen een format ter beschikking, waarvan je gebruik mag 

maken, maar dat is niet verplicht (zie bijlage). 

 

1. Je kent de theorie van 
adolescentiepsychologie, 
zoals aangeboden in het boek 
van Van der Wal en De Wilde, 
de kennisclips en de artikelen. 
Dat betekent dat je de 
begrippen in eigen woorden 
kunt weergeven. 

2. Je (her)kent de context van de 
leerlingen uit de 
praktijkopdrachten en  brengt 
dat in verband met je eigen 
ontwikkeling als adolescent 
en met de aangeboden 
theorie. 

3. Je bent in staat opgedane 
inzichten in een goed 
leesbare autobiografie te 
verwerken. 
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• Het is toegestaan met mate beeldmateriaal te gebruiken, mits het 
functioneel en goed toegelicht is. 

• Als je weet dat je zwak bent in Nederlands, zoek iemand in je 
omgeving die je werk kan corrigeren. 

 
1D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerwerktaak (LWT) Adolescentiepsychologie maakt deel uit van de 
generieke onderzoeksleerlijn van de tweedegraads lerarenopleiding. In 
leerjaar 1 oefen je met het vinden en lezen van relevante literatuur. Je 
hebt al de cursus ‘Wegwijs In De Mediatheek’ en ‘Slim Zoeken Op Het 
Internet’ (SLC jaar 1) gevolgd.  

 

Opdracht 

1. Naast de literatuur uit het handboek lees je tijdens de LWT driemaal 
één artikel. De artikelen sluiten aan bij de thema’s die behandeld worden 
tijdens de LWT. De artikelen zijn vooraf bekend, maar worden niet 
uitgereikt. Het is de bedoeling dat je de artikelen zelf vindt door gebruik 
te maken van op de HR beschikbare databases (ERIC, WorldCAT, Google 
Scholar, etc.). 

2. Je leest de artikelen vervolgens met behulp van een CAT formulier 
(Critical Appraisal Tool) ofwel een voorgestructureerde leeswijzer voor 
sociaal wetenschappelijke artikelen gericht op educatie. De ingevulde 
CAT biedt houvast om een actieve bijdrage te leveren aan de discussie 
tijdens de bijeenkomsten. De discussie is gericht op zowel de inhoud als 
de toepassing van de bevindingen in het artikel. Je levert je CATs in bij 
degene die de LWT verzorgt.  
Inleveren van de CATs is knock-out: niet-inleveren betekent dat de 
eindopdracht niet wordt beoordeeld. In de herkansingsperiode kunnen 
de opdrachten opnieuw worden ingediend. De CATs van artikel 1 en 2 
kun je vinden in de bijlage bij deze Leerwerktaak. De 3e CAT volgt. 

Leerdoelen 

Je kunt onderzoeksliteratuur 
vinden en lezen. 

1D3   Praktische opdracht identiteitsontwikkeling 
Deze opdracht krijg je tijdens een van de begeleidingsmomenten 
uitgereikt door de begeleider van de LWT 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
over identiteitsontwikkeling van 
Erikson illustreren 

1D4   Praktische opdracht cognitieve ontwikkeling 
Deze opdracht krijg je tijdens de cursus uitgereikt 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven  en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
over cognitieve ontwikkeling van 
Piaget illustreren 

1D5 Praktische opdracht seksuele ontwikkeling 
Deze opdracht krijg je tijdens de cursus uitgereikt 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
over seksuele ontwikkeling 
illustreren 

1D6 Praktische opdracht ouders en leeftijdsgenoten 
Deze opdracht krijg je tijdens de cursus uitgereikt 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
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Het kan zijn dat jouw opleidingsschool een keuze maakt uit de opdrachten 1D3 t/m 1D8, of opdrachten deels 
samenvoegt. 

 

 Beoordeling LWT N1D  
De beoordeling van deze LWT wordt gedaan door degene die de cursus verzorgt. 
Inleveren doe je bij de cursusleider en via N@tschool 

 

over ouders en leeftijdsgenoten 
illustreren 

1D7 Praktische opdracht morele ontwikkeling 
Deze opdracht krijg je tijdens de cursus uitgereikt 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
over morele ontwikkeling van 
Kohlberg illustreren 

1D8 Praktische opdracht cultuur- en maatschappijvormen 
Deze opdracht krijg je tijdens de cursus uitgereikt 

Leerdoelen: 
Je kunt voorbeelden aandragen 
uit je eigen leven en uit de 
praktijkopdrachten, die de theorie 
over cultuur- en 
maatschappijvormen van 
Bronfenbrenner illustreren 
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LWT 1D : Format voor de autobiografie (niet verplicht) 

 

Hoofd-
stuk 

 Vragen die je aan jezelf kunt stellen 

1 Inleiding 

1.1 Adolescentie: een eerste typering 

- centrale ontwikkelingstaak: ontwikkelen 
eigen identiteit 

- leeftijdsaanduidingen: 
- vroeg adolescentie 
- midden adolescentie 
- late adolescentie 

1.2 Puberteit en adolescentie 

- geslachtsrijp worden 
- hormonale ontwikkeling 
- verschijningsvorm van adolescentie verschilt 

per cultuur 

1.3 Een moeilijke leeftijd? 

- generaliserende beelden uit de media 
- Sturm und Drang / Storm en stress 
- problematisch gedrag 

1.4 Een ontwikkelingspsychologisch 
uitgangspunt 

- interactie tussen aanleg en omgeving 
- continue en discontinue momenten 
- levensgebeurtenissen 
- passieve interactie 
- evocatieve interactie 
- actieve interactie 

1.5 Adolescentie als periode van transities 

- biologisch domein 
- cognities 
- sociale domein 

 

Hoe typeer ik mijzelf als puber? (zie de 
vragen op blz 21)  

Welke ontwikkeling maakte ik door in de 
drie fasen? 

Wat merkte ik bij mijzelf op lichamelijk 
gebied?  

Tot in hoeverre was dit door de cultuur 
bepaald (denk bij culturen behalve aan 
allochtone ook aan religieuze, stedelijke, 
dorpse) 

 

Tot in hoeverre gold voor mij dat het een 
periode van storm en stress was? Blz 32. 
Had ik problematisch gedrag? 

 

Welke invloed heeft mijn omgeving gehad 
op mijn ontwikkeling in die tijd?  

Waarop botste het met die omgeving? 
Geef voorbeeld. 

Waarop voelde ik juist steun? 

 

Welke verandering bemerkte ik bij mijzelf op 
het gebied van het lichaam (nature) en 
kennis, sociaal, deelname aan de cultuur 
(nurture) 

2 Identiteitsontwikkeling 

- Psychoanalyse van Freud: Es, Ich, Uber-ich 

2.3.2 Sociaal-culturele theorieën over de 
adolescentie 

- Storm en stress cultureel bepaald 

2.4 De identiteitstheorie van Erikson 

 

 

 

 

 

 

Hoe scoor ik op de ‘Big Five’(blz 55) 

 

Welke van de vier aspecten (blz 63) aan het 
begrip identiteit zijn op mij van toepassing? 
Zie voorbeeld op blz 65 e.v. 

Tot in hoeverre loopt mijn 
identiteitsontwikkeling parallel met die van 
Erikson en waar niet? Geef voorbeelden. 

Wat merkte je bij jezelf op het gebied van: 

• ontwikkeling van de wil 
• ontwikkeling fantasie 
• ontwikkeling constructiviteit 
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2.5.1 Identiteitsverwarring: 

- Tijdsverwarring 
- Verlegenheid 
- Rolfixatie (parentificatie) 
- Werkverlamming 
- Seksuele verwarring 
- Autoriteitsverwarring 
- Waardenverwarring 

2.5.2 Identiteitsstatussen: 

- moratorium 
- foreclosure 
- identity achievement 
- diffusion 

• ontwikkeling identiteit 
• ontwikkeling intimiteit 
• fase 7 en 8 liggen nog voor jullie 

Tot in hoeverre heb je bij jezelf iets gemerkt 
over enige vorm van verwarring. Noem ze en 
geef een voorbeeld. 

 

 

 

Tot in hoeverre kun je bij jezelf voorbeelden 
noemen bij één of meer statussen?  

 

3 Cognitieve ontwikkeling  

3.1 Rationele en emotionele intelligentie 
(Damassio) 

 

3.3.1 De Piagetiaanse benadering 

Ontwikkelingsfasen 

- sensomotorische fase 
- preoperationele fase 
- concreet-operationele fase 
- formeel-operationele fase 

- Substitutie en integratie 

 

- cognitief egocentrisme 

- imaginair publiek 
- persoonlijke fabel 
- zwart-wit denken 

 

 

3.3.2 Concreet–operationeel en formeel-
operationeel 

 

3.5 Betekenis Piaget voor het onderwijs 

- Probleemgestuurd onderwijs 
- Samenwerkingsvormen 
- Differentiëren 
- Reflecteren 
- Systematisch argumenteren 
- Overkoepelende begrippen zoeken 
- Herformuleren 
- Plannen 
- Systematisch keuzes maken 

 

 

 

Op welke basis van welke kanten van 
intelligentie neem jij beslissingen of  baseer 
jij je meningen? 

 

Wat merkte jij bij jezelf over fase 4 (formeel-
operationele fase)? Handig is bij deze vraag 
om bij je opvoeders te informeren. Je kunt 
vragen of je in vergelijking met anderen, 
achter, gelijk of voor liep (cognitief conflict 
blz 167). 

Wanneer merkte je bij jezelf iets van: 

- animistisch denken?  
- interesse in de problematiek van anderen 

(leeftijdgenoten, maar ook ‘de wereld’?)  
- Last van schaamtegevoelens 
- Onschendbaarheid (mij overkomt dat niet) 
- Zwart-wit denken 

llustreer met voorbeelden. 

 

Kun je met een voorbeeld duidelijk maken 
dat je voor het eerst de stap van concreet 
naar formeel maakte? Het kan ook zijn dat 
iemand (docent, leider, ouder) dat met je 
deed.    

Hiernaast zie je invloed van Piaget en 
Vygotsky. Bij wie van je docenten zag je één 
of meer manieren waarbij ze hun onderwijs 
aanboden? Wat leverde dat bij je op?  
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3.6 Emotionele intelligentie 

- Primaire en secundaire emoties 

 

- Evenwicht hoofd-hart 
- Salovey 
- Eigen emoties herkennen 
- Emoties reguleren 
- Jezelf motiveren 
- Emoties bij anderen herkennen 
- Emoties bij anderen reguleren 

  - CAR-model 

 

Wat is jouw meest overheersende primaire 
emotie? Van welke primaire emotie bedien 
jij je als je je bedreigd voelt? Welke 
secundaire emoties zijn kenmerkend voor 
jou? Noem hierbij situaties en voorbeelden. 

Hoe ga jij om met het beheersen van je 
impulsen? Geef een voorbeeld hoe jij met 
verlangens omgaat: uitstellen of bevredigen?  

Welke van de kenmerken van Salovey zie je 
bij jezelf?  

Welke van je opvoeders hebben (onbewust) 
het CAR-model toegepast? 

4 Seksuele ontwikkeling 

Seksualiteit in de 20e eeuw 

- Orgastisch model 
- Relatie model 
- Liefde- en voortplantingsmodel 

 

4.3.1 Inleiding 

- biologische veranderingen 

 

 

 

4.3.2 Seksueel gedrag van adolescenten 

- seksueel gedrag 

 

Wat is de seksuele moraal waarin jij bent 
opgegroeid?  

Wat heb jij overgenomen van je opvoeders 
en waarmee heb jij gebroken? Tot welk 
model voel jij je het meest aangetrokken?  

Tot in hoeverre merk jij bij jezelf het verschil 
tussen jij als persoon vóór de puberteit en 
daarna? Waar lag bij jou het scharnierpunt. 
(Beschrijf de verandering vooral op jouw 
gedrag, dus wat het met je deed. De 
lichamelijke veranderingen zijn bekend.) 
Hoe werd daar door je omgeving op 
gereageerd?  

Geef aan welke persoonlijkheidskenmerken 
voor jouw gevoel precies passen bij jouw 
gender. Welk model van leren past daarbij? 

 

4 

check 
H2 

Ouders en leeftijdgenoten 

4.4 Sekserollen en seksuele identiteit 

- Culturele variabele en de genderidentiteit. 
- Sociaal leren 
- Model leren 
- Cognitief leren 

 
- Identificatie 

Identiteitsbesef 

Op welke manier is jouw opvoeding 
rolbevestigend geweest, of juist niet? 

Voor een niet-Nederlandse opvoeding 
beschrijf je hoe de seksuele opvoeding  in 
die cultuur speelde.  

Tot welk van de ouders voel jij je het meest 
aangetrokken. Hoe komt dat?  

Hoe oordeel jij op dit moment over het 
verschijnsel homo- en biseksualiteit? 

 

 

 



18 

 

3 3.4 Morele ontwikkeling 

- Kohlberg 
- morele dilemma’s 
- categorieën van moreel redeneren: 

- pre-conventioneel (1+2) 
- conventioneel (3+4) 
- post-conventioneel (5+6) 

Beschrijf een moreel dilemma waar je als 
adolescent voor hebt gestaan.  

Als je eerlijk naar jezelf kijkt, waar zou je 
jezelf plaatsen op één van de zes genoemde 
categorieën van Kohlberg? Uiteraard zeg je 
waarom. Hoe schat je het niveau van je 
ouders in? 

2 2.6 Sociale omgeving 

 -  Bronfenbrenner 

   

 

-  Etnische identiteit 

Wat was jouw micro-, meso-,exo- en 
macrosysteem? 
Welke invloed hadden ze op jou? 
Bijvoorbeeld: Welke invloed had een 
echtscheiding? 
Welke invloed had de opvoedingsstijl? 
Welke invloed had een vriendengroep? 

Als je van niet-Nederlandse achtergrond 
bent stel je je de vraag: Waaruit bestaat mijn 
etnische identiteit of tot in hoeverre ben ik 
mij bewust van mijn achtergrond? 
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LWT 1D - Knock out criteria 

 

Criteria Niet voldaan 

 

Voldaan 

 

Waar-
dering 
zelf 

Waardering LWT-begeleider/schoolopleider 

Omvang Het document bevat 
minder dan 12 
pagina’s of meer dan 
13 pagina’s 

Het document bevat 
12 of 13 pagina’s  

  

Richtlijnen De autobiografie 
voldoet niet aan de 
criteria uit het 
document ‘Richtlijnen 
waar een schriftelijk 
verslag aan moet 
voldoen’ van 
Hogeschool 
Rotterdam, zie 
N@tschool. 

De autobiografie 
voldoet aan de 
criteria uit het 
document 
‘Richtlijnen waar een 
schriftelijk verslag 
aan moet voldoen’ 
van Hogeschool 
Rotterdam, zie 
N@tschool. 

  

Slotreflectie Ik heb geen reflectie 
geschreven hoe ik 
deze opdracht heb 
ervaren. 

Ik heb een reflectie 
geschreven hoe ik 
deze opdracht heb 
ervaren. 

  

CATs 
formulier 

De CATs zijn niet 
ingeleverd 

De CATs zijn 
ingeleverd 
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Indien niet voldaan is aan één of meer van bovenstaande punten, wordt de eindopdracht niet beoordeeld.  
 

m.b.t. 
artikelen 

Aanwezig-
heidsplicht 

Ik heb niet voldaan 
aan de 
aanwezigheidsplicht 

Ik heb voldaan aan 
de 
aanwezigheidsplicht 
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LWT 1 D : Rubric Autobiografie 

Criteria Onvoldoende 

 

Voldoende 

 

Goed 

 

Waardering 
zelf 

Waardering 
cursusleider 

De mate waarin de 
kennis over 
identiteitsontwikkeling 
is geïllustreerd met 
voorbeelden uit het 
eigen leven, met 
voorbeelden uit de 
praktijkopdrachten en 
is verbonden met de 
theorie. 

 

 

Ik heb nauwelijks 
gebruik gemaakt van de 
kennis over 
identiteitsontwikkeling. 
Dit betekent dat ik geen 
theoretisch begrippen 
noem en in eigen 
woorden uitleg, en de 
voorbeelden uit mijn 
eigen leven of uit 
schoolspecifieke 
opdrachten niet of 
nauwelijks verbind met 
de theoretische 
begrippen. 

Ik heb gebruik gemaakt 
van de kennis over 
identiteitsontwikkeling. 
Dit betekent dat ik 1 à 2 
theoretisch begrippen 
noem en in eigen 
woorden uitleg, en 
enkele voorbeelden uit 
mijn eigen leven en/of 
uit schoolspecifieke 
opdrachten beschrijf en 
verbind met de 
theoretische begrippen. 

Ik heb diepgaand 
gebruik gemaakt van de 
kennis over 
identiteitsontwikkeling. 
Dit betekent dat ik 3 of 
meer theoretische 
begrippen noem en in 
eigen woorden uitleg, 
en meerdere 
voorbeelden uit mijn 
eigen leven en uit 
schoolspecifieke 
opdrachten beschrijf en  
logisch en helder 
verbind met de 
theoretische begrippen. 

  

Idem cognitieve 
ontwikkeling  

Idem cognitieve 
ontwikkeling 

Idem cognitieve 
ontwikkeling 

Idem cognitieve 
ontwikkeling 

  

Idem seksuele 
ontwikkeling 

Idem seksuele 
ontwikkeling 

Idem seksuele 
ontwikkeling 

Idem seksuele 
ontwikkeling 
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Idem kennis over 
ouders en 
leeftijdgenoten  

Idem kennis over 
ouders en 
leeftijdgenoten 

Idem kennis over 
ouders en 
leeftijdgenoten 

Idem kennis over 
ouders en 
leeftijdgenoten 

  

Idem morele 
ontwikkeling 

Idem morele 
ontwikkeling 

Idem morele 
ontwikkeling 

Idem morele 
ontwikkeling 

  

Idem kennis over 
cultuur- en 
maatschappijvormen. 

NB: bij dit onderwerp 
en bijbehorende 
theorie gaat het er om 
dat de omgeving 
bepalend is voor de 
ontwikkeling van het 
individu. Ga daarom 
in de voorbeelden in 
op de relatie tussen 
omgeving en 
persoonlijke 
ontwikkeling. 

Idem kennis over 
cultuur- en 
maatschappijvormen 

Idem kennis over 
cultuur- en 
maatschappijvormen, 

Idem kennis over 
cultuur- en 
maatschappijvormen.  

  

Totaal waardering       

O = meer dan 1 x O 

V = alle andere gevallen dan O en G 

G = minimaal 4 X G 
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5.2  : Leerwerktaak  1E voor OidS traject :   
Vakdidactiek en docentvaardigheden ICT   

Periode Propedeuse, studiejaar 1 - blok 3-4 
Alle OidS-studenten volgen deze LWT 1E op hun opleidingsschool. 
 

Niveau  
 
Competentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder staan de indicatoren niveau 1 behorende bij de competenties 3 en 
4 
 
Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent, het vermogen 
een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken. 
De student, 
• toont zich enthousiast voor zijn vak;  
• assisteert bij verschillende lesvormen in de les;  
• beheerst de leerstof die hij/ zij moet doceren en laat zien zich hierin te 
hebben verdiept;  
• kan met begeleiding van de (vak)coach (gedeelten van) leeractiviteiten uit 
voeren in eenvoudige situaties;  
• kan een lesvoorbereiding (of een deel daarvan) maken en deze toelichten 
aan een collega docent;  
• past de geboden software (o.a. presentatieprogramma’s) en hardware (o.a. 
digibord) toe om het onderwijs vorm te geven.  
 
Competentie 4 - Organisatorisch competent, het vermogen te zorgen 
voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk, ordelijk en taakgericht 
is. 
De student, 
• heeft lesvoorbereiding in orde gemaakt (formulier);  
• is tijdig in de les;  
• heeft spullen klaar liggen; Houdt zich aan afspraken; Houdt zich aan de 
regels en vraagt dit ook van leerlingen;  
• heeft een goed overzicht over de groep;  
• kan verschillende lesovergangen waarnemen.  

Kennisbasis ICT  
 

Relatie met de kennisbasis 
Voor de tweedegraads lerarenopleidingen is een kennisbasis opgesteld. Deze 
is opgedeeld in de vakspecifieke en de generieke kennisbasis. Onderdeel van 
de generieke kennisbasis is de kennisbasis ICT. Hierin staat beschreven wat 
de eisen zijn aan ICT-competenties van startbekwame docenten. Dit 
document draagt de titel: ‘Kennisbasis ICT' en is te downloaden via de site: 
www.10voordeleraar.nl. 
Binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam 
ontwikkel je de ICT-competenties in een ICT-leerlijn die loopt van het eerste 
tot en met het vierde studiejaar. De leerlijn wordt geïntegreerd aangeboden 
met vakdidactiek. 
 
De volgende elementen uit de kennisbasis ICT staan centraal tijdens 
Docentvaardigheden ICT & vakdidactiek:  

http://www.10voordeleraar.nl/
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1. Een professionele beroepshouding ten aanzien van ICT 
enonderwijs(attitude); 

2. Digitale vaardigheden om ICT effectief in het onderwijs in te kunnen zetten; 
3. Media- en informatiegeletterdheid. 
4.Weloverwogen en doelmatig gebruik van ICT (didactisch handelen) 
 
In deze eerstejaars leerwerktaak komende volgende onderwerpen aan bod: 

• Ontwerp ICT-rijke lessen op basis van het TPACK-model; 
• Leren presenteren; 
• Doelmatig gebruik van het digibord; 
• Interactie in de klas d.m.v. web2.0 toepassingen. 

 
Context 
Vakdidactiek / ICT 

De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. In deze 
veranderende wereld verandert niet alleen de lesstof, maar ook de didactiek 
waarmee de lesstof wordt overgebracht. Door de ontwikkelingen verandert 
ook de rol van de leraar. Er wordt verwacht dat hij/zij in staat is onderwijs 
vorm te geven waarbij 21st  century skills aan bod komen en extra 
mogelijkheden door ICT gebruikt worden. Het kunnen vormgeven van leren 
en lesgeven met ICT is hierin cruciaal. 
Deze leerwerktaak (LWT) is een praktische aanzet om met leren en lesgeven 
met ICT aan de slag te gaan, vanuit jouw vakgebied en vakinhoud. Doel is om 
betekenisvol en inspirerend onderwijs te ontwerpen. 
 
We starten met oriëntatie op onderwijs in jouw vakgebied. Je onderzoekt 
welke kerndoelen voor de leerlingen van jouw vak centraal staan, welke 
lesmethoden worden gebruikt, met welke opbouw en vanuit welke 
onderwijsgedachte deze inhoud geven aan de kerndoelen. Vervolgens 
analyseer je een lesmethode die gebruikt wordt bij een klas/jaarlaag op 
samenstelling en opbouw. Daarbij besteed je specifiek aandacht aan het 
gebruik van digitale hulpmiddelen bij deze methode. Ook leer je hoe je lessen 
voorbereidt en uitvoert middels een lesvoorbereidingsformulier met 
inachtneming van de (vak)didactische en ICT eisen.  
 
Als basis voor het ontwerp van ICT-rijke leerarrangementen gebruik je het 
TPACK-model. Dit model helpt bij het maken van keuzes bij het ontwikkelen 
van een onderwijsactiviteit door je na te laten denken over wat je wilt 
overbrengen (vak inhoud), op welke manier (didactiek) en met welke 
hulpmiddelen (ICT). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de 
omgevingsfactoren, zoals doelgroep en infrastructuur. Meer informatie over 
dit model vind je hier: www.TPACK.nl 
 

Leerdoelen 
vakdidactiek 
 
 
 
 
 
 

Leerdoelen Vakdidactiek:  
 

• Je laat zien wat de kerndoelen zijn voor het vak (bijv. Nederlands, 
wiskunde) en kan deze toelichten; 

• Je legt uit wat de functie van de kerndoelen is; 
• Je analyseert de inhoudelijke opbouw van een methode die gebruikt 

wordt op de werkplek; 
• Je verantwoordt een lesvoorbereiding en -uitvoering o.b.v. 

vakdidactische eisen met behulp van een digitale presentatie. 

http://www.tpack.nl/
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Leerdoelen 
Docentvaardigheden   
ICT 
 
 
 
 
 

 
Leerdoelen specifiek gericht op Docentvaardigheden ICT& Vakdidactiek:  
 

• Je laat middels een presentatie zien welke digitale hulpmiddelen bij 
de lesmethode worden ingezet en op welke wijze de inzet hiervan het 
onderwijs kan bevorderen, 

• Je communiceert volgens de gedragsregels van mediawijsheid; 
• Je zet de aangeboden software (presentatieprogramma’s) en 

hardware(digibord) binnen de instelling doelmatig in ten behoeve van 
het eigen onderwijs; 

• Je kiest geschikte ICT tools en zet deze in binnen het eigen onderwijs 
ter ondersteuning van interactieve werkvormen in de lespraktijk;  

• Je beargumenteert op basis van het TPACK-model op welke wijze de 
inzet van ICT betekenisvol kan zijn voor zijn/haar onderwijs; 

• Je toont een onderzoekende en geïnteresseerde attitude ten opzichte 
van innovaties in onderwijs en in het eigen vakgebied. 

 

Procedure De leerwerktaak is opgedeeld in 7 opdrachten. Opdracht 1 is de 
eindopdracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van de uitwerkingen van 
opdrachten 2 tot en met 7. Je ontwikkeling laat je zien tijdens een digitale 
eindpresentatie waarin de resultaten van de opdrachten zijn verwerkt. De 
opdrachten zijn hieronder beschreven. 

Deze leerwerktaak start op Hogeschool Rotterdam met een kick-off. Op dit 
startmoment worden de eindopdracht, deelopdrachten, begeleiding en 
beoordeling toegelicht. 
Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag. Bij de opdrachten heb je bijpassende 
kennisclips tot je beschikking via N@tschool, die je vooraf bekijkt. Je kunt ze 
vinden in het mapje kennisclips van de cursus Docentvaardigheden ICT: 
LERDVI01X.  
Indien je vragen hebt over opdrachten kun je die stellen aan de begeleider 
van de leerwerktaak. Je kunt ook gebruik maken van ons 
samenwerkingsplatform dat speciaal is ontworpen voor OidS-studenten. Hier 
kun je je vragen en opmerkingen kwijt aan medestudenten en is een docent 
van Hogeschool Rotterdam actief om  feedback te geven. De 
opleidingsscholen kiezen zelf een platform of komen klassikaal bij elkaar om 
elkaar als klas live van feedback te voorzien. 
 
Aan het eind van blok 3 vindt een voortgangsbijeenkomst plaats op de 
Hogeschool waarin de opbrengsten van afgeronde opdrachten worden 
uitgewisseld. De eindpresentatie vindt plaats op de opleidingsschool en 
wordt beoordeeld door de schoolopleider en een instituutsopleider. De 
eindpresentatie wordt ingeleverd in N@tschool. 
 

Cursussen i.r.t. 
LWT 1E 
 

Voor toegang tot het lesmateriaal in N@tschool dien je je in Osiris in te 
schrijven op de cursussen (cursuscode) die op je lesrooster vermeld staan. 
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Bronnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatuur vakdidactiek: 
 
Talen 
• Frans: Staatsen, F. en Heebing, S. (2015). Moderne Vreemde Talen in de 

Onderbouw. Bussum: Coutinho. 
• Nederlands: Bonset, H., Boer, De M. en Ekens, T. (2015). Nederlands in de 

onderbouw. Een praktische didactiek. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
• Engels: Scrivener, J. (2011) Learning Teaching. MacMillan Education 
• Duits: eigen syllabus 
 
M&M en Exact 
• Artikelen vakdidactiek zijn op te vragen bij de opleiding 
 
Literatuur Docentvaardigheden ICT: 
• Bolhuis & van der Hoeff (2013). Onderwijs met ICT. Coutinho 
 
Aanbevolen: 
• Slobbe & van Ast (2015). Kleppen Dicht! Effectief leren met ICT. Pica.  
• Bijlsma & Mur (2009)Handboek Digibord & didactiek. Instruct.  
 
Kennisclips 
Ter ondersteuning van de literatuur en uitvoering van de deelopdrachten zijn 
er drie kennisclips beschikbaar, waarin belangrijke theorieën en begrippen 
worden uitgelegd. Ook worden enkele veel gebruikte webtools 
geïntroduceerd. Deze kennisclips zijn beschikbaar via N@tschool en de 
cursus: Docentvaardigheden ICT: LERDVI01X (zie code op je lesrooster) 
 
Thema’s Kennisclips:  
1. Presenteren:  multimedia theorie, eisen presentatie, feedback 

geven aan de hand van het TPACK model; 
2. Digibord:  software en hardware digitaal schoolbord; 
3. Webtoepassingen:   voor interactie,  digitaal toetsen en samenwerkend 

leren. 
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Opdrachten: LWT 1E leerdoelen 

 
1E1 
 

 
Eindopdracht en toetsing 
Deze leerwerktaak wordt afgesloten met een 
eindpresentatie  waarbij je gebruik maakt van een 
digitale presentatietool en het  digibord. Je presenteert je 
uitwerking van Leerwerktaak E2 t/m 6. In de 
leerwerktaken is genoemd welke opdrachten je maakt 
gedurende je stageperiode. De resultaten van de 
uitwerking van alle opdrachten zijn in deze presentatie 
opgenomen. De toetscriteria vind je hieronder. 
 
Procedure 

- De eindpresentatie vindt plaats op afspraak met 
de school- en instituutsopleider.  

- Je wordt hiervoor uitgenodigd (tijd, locatie, duur, 
assessoren.) door de schoolopleider. 

- De presentatie is minimaal 10 en maximaal 15 
minuten in een digitale presentatietool naar 
keuze. 

- Tevens wordt de presentatie gemaild naar 
werkplekbegeleider, schoolopleider en 
instituutsopleider en ingeleverd in N@tschool. 

- Ten behoeve van de beoordeling wordt de 
eindpresentatie 4x uitgeprint, meegenomen en 
uitgedeeld aan de beoordelaars. 

 
Voorwaarden voor het presenteren van de 
eindopdracht 

- Onderwerp en doelgroep zijn beschreven.    
- Leerdoelen zijn SMART geformuleerd.  
- Er is een duidelijke structuur (kop-kern-afsluiting). 
- Gebruik gemaakt van creative commons materiaal 

(auteursrecht).   
- Gebruik gemaakt van tekst en beeld (multimedia 

theorie). 
- Minimaal 3 medestudenten / 

werkplekbegeleider(s) hebben feedback gegeven.  
 

 

Leerdoelen ICT: 

• Je zet de aangeboden software 
(o.a. presentatieprogramma’s) 
en hardware(o.a. digibord) 
doelmatig in binnen de 
instelling ten behoeve van het 
eigen onderwijs; 
 

• Je past moderne 
onderwijstechnologie toe om 
het onderwijs effectief en 
aantrekkelijk te maken; 

 
 

1E2 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerndoelen van jouw vak 
Bij de HR heb je (wellicht) al geleerd dat er kerndoelen 
voor jouw vak zijn, het niveau waar je als (vak)docent  met 
je leerlingen/studenten naar toe werkt. 
 
Opdracht 
Zoek de kerndoelen op van jouw vak voor het schooltype/ 
de schooltypen waar je nu stage loopt.  

 

• Je laat zien wat de kerndoelen 
zijn voor je vak (bijv. 
Nederlands, wiskunde) en kan 
deze toelichten. 

 
• Je kunt beschrijven wat de 

kerndoelen voor jou als docent 
in opleiding betekenen. 
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- Als je binnen 2 schooltypes lesgeeft, waar zit het 
verschil in de kerndoelen? 

- Onderstreep daarin de woorden die je niet kent, 
zoek ze op, zet de betekenis erbij 

- Wat is nieuw voor jou? Wat verrast je en waarom? 
 

Geef in eigen woorden weer wat er van jou als docent 
verwacht wordt om de kerndoelen te bereiken. 

 

1E3   Methode 
Bij vak(didactiek)cursussen op de HR heb je al gesproken 
over vakmethodes. Je gaat nu specifiek kijken naar een 
methode die je in jouw lessen gaat gebruiken. Kies 
hiervoor één klas/ jaarlaag en vraag bij je keuze eventueel 
advies aan je werkplekbegeleider. 
 
Opdracht 
Analyseer een door jou gekozen vakmethode. 
- Noteer de naam van de gekozen vakmethode. 
- Neem de methode door en schrijf kort op hoe de 

methode opgebouwd is. Wat vind je van deze opbouw 
en waarom? 

- Zoom in op het hoofdstuk waar je werkplekbegeleider 
of een vakdocent nu mee bezig is. Neem dat 
hoofdstuk goed door, maak  per paragraaf, 1 
opdracht. 

 

• Je benoemt waarom de 
opleidingsschool voor de door 
jou geselecteerde methode 
heeft gekozen. 

 

• Je beschrijft hoe de methode in 
elkaar zit, hoe de hoofdstukken 
zijn opgebouwd, waarom en  
wat de achterliggende 
gedachte is en wat je daar zelf 
van vindt. 

1E4   Leren en lesgeven met ICT 

Om inspirerend onderwijs vorm te geven kan het gebruik 
van digitale middelen een grote meerwaarde hebben. In 
deze opdracht richt je je op het gebruik van ICT in de les 
en de mogelijke meerwaarde hiervan. 

Opdracht 

Zoom in op de ICT (paragraaf) in de methode en 
beantwoord de onderstaande vragen hierover: 
- Er zijn vast digitale hulpmiddelen die bij de methode/ 

het vak horen, bij welke onderdelen? Hoe zou je deze 
inzetten? 

- Wat zie jij als voor –en nadelen van ICT gebruik in de 
klas? 

- Wanneer zou jij ICT in een les inzetten? 
- Wat is de samenhang tussen de diverse onderdelen, 

wat leren de leerlingen (leerdoelen)? 
- Welke vak onderdelen kun je onderscheiden?               
- Welke digitale middelen heb je bij deze paragraaf 

uitgeprobeerd, bij welk onderdeel, wat voegde het 
digitale middel  toe,  wat vond jij ervan en waarom? 

- Wat viel je op bij het maken van de ICT-
oefeningen/opdrachten? 

• Je beschrijft welke digitale 
hulpmiddelen bij de methode 
horen, en beargumenteert op 
welke wijze de inzet van ICT 
betekenisvol is voor het 
onderwijs.  
 

• Je benoemt welke digitale 
hulpmiddelen er binnen de 
opleidingsschool beschikbaar 
zijn en hoe ze worden gebruikt. 
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1E5 Activerende werkvormen 
Bestudeer hoofdstuk 3 ‘Hoe zet ik leerlingen aan het 
werk?’ uit het Handboek van leraren, met name de 
onderdelen 3.1 en 3.7.  
 
Opdracht 
Ga terug naar samenvatting van opdracht 4:  

- Welke werkvormen zou je bij de diverse 
onderdelen kunnen inzetten, waarom die, welke 
groeperingsvorm zou daar bij passen? 

- Wat is je conclusie na het uitvoeren van deze  
‘hoofdstukopdracht? Beargumenteer jouw 
conclusie. 

• Je benoemt welke werkvormen 
beschikbaar zijn voor het 
uitvoeren van een les en 
wanneer deze in te zetten. 

 

1E6 Observeren* (combineerbaar met LWT 1A) 

Van observeren kun je veel leren. In deze opdracht richt 
je je observaties op de wijze waarop vakcollega’s vorm 
geven aan jouw vak. 

Opdracht 

Observeer een les bij ten minste 3 vakcollega´s : 
- Observeer hoe deze collega met jouw vak omgaat:  

o wat vindt deze collega belangrijk in het 
vak; 

o waar zie/hoor je dat aan, geef 
voorbeelden; 

o hoe gaat hij/zij om met de methode, geef 
voorbeelden; 

o hoe zet hij/zij digitale middelen in; 
o hoe worden de leerlingen aan het werk 

gezet/gestimuleerd met ICT, geef 
voorbeelden; 

o welke werkvormen gebruikt de docent en 
hoe groepeert hij de leerlingen daarbij, 
geef voorbeelden. 
 

- Bespreek  je bevindingen na de les met de docent 
- Gebruik hiervoor format observatie (zie bijlage 2) 
 

• Je doet een lesobservatie met 
gebruik van 
observatietechnieken, zoals 
observeren, interpreteren en 
concluderen. 

 
• Je herkent verschillende (ICT) 

werkvormen en 
groeperingsvormen in de 
lessen van collega’s. 

 
• Je bespreekt je lesobservaties 

bespreken met derden en daar 
conclusies uit trekken. 

1E7 Les voorbereiden en uitvoeren 
Bij de cursus inleiding in onderwijskunde heb je geleerd 
hoe je lesdoelen kunt formuleren (actiewerkwoorden, 
meetbaar, zichtbaar), wat de beginsituatie inhoudt, wat 
de rollen van de docent zijn.  LWT 1A, opdracht 5, 6 en 7, 
in deze handleiding geven je hiervoor handvatten. Dit 
alles gebruik je, samen met je inzichten opgedaan tijdens 
de opdrachten 1 tot en met 5, in je lesvoorbereiding.  

• Je maakt een lesvoorbereiding  
waarin de rollen van de docent 
zichtbaar zijn, de lesdoelen 
meetbaar, wat je zelf wil leren, 
welke werkvormen en digitale 
leermiddelen je inzet en wat je 
daarbij van de leerlingen 
verwacht.  
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Let op, voorwaarde is dat je, in het kader  van de 
voorbereiding, de oefeningen hebt gemaakt en de digitale 
middelen hebt uitgeprobeerd. 
 
Opdracht 
- Maak gebruik van het lesvoorbereidingsformulier dat 

je voor elke les invult. (zie bijlage 3 in de handleiding 
werkplekleren).  

- Zorg dat je het op tijd invult, opstuurt naar je 
Werkplekbegeleider, zodat hij /zij feedback kan geven 
en je nog een en ander kunt aanpassen. 

- Belangrijke onderdelen in het 
lesvoorbereidingsformulier (lvf) zijn: 

o Wat wil ik de leerlingen leren?( leerdoelen) 
o Beginsituatie;  
o Wat wil ik zelf leren (relatie met 

competenties en gedragsindicatoren); 
o De rollen: gastheer/presentator/ 

pedagoog/ didacticus (complete instructie) 
/ afsluiter. 

 
Bereid minimaal één hele les voor en voer deze uit met 
de focus op je vak, met gebruik van een vakmethode, de 
aangeboden software (o.a. digitale 
presentatieprogramma’s) en hardware (o.a. digibord) die 
binnen de opleidingsschool beschikbaar is. Je zorgt dat er 
in deze les een web- toepassing (toetsen, interactie of 
samenwerken) is verwerkt, waarbij iedere leerling een 
actieve bijdrage heeft. Hulp: 
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/ en 
http://ict-idee.blogspot.nl/p/bericht-1-tm-25.html 
 
De verantwoording  
Een (goedgekeurd) lesvoorbereidingsformulier in de 
handleiding werkplekleren (bijlage 3) , opname van een 
deel van de les, feedback van de werkplekbegeleider en je 
eigen reflectie) van deze les maakt een belangrijk deel uit 
van de eindbeoordeling. 

• Je past moderne 
onderwijstechnologie toe om 
het onderwijs effectief en 
aantrekkelijk te maken; 

 
• Je zetgeschikte tools in binnen 

het eigen onderwijs om 
interactieve werkvormen te 
ondersteunen;  

• Je noemt minimaal drie 
verschillende aspecten die een 
rol spelen bij het bepalen van 
de beginsituatie van een klas.  

 
• Je benoemt op welke wijze de 

leerdoelen behaald zijn, zowel 
tijdens als aan het einde van 
zijn les. 

 
• Je maakt in je lesvoorbereiding 

een  inschatting van de 
tijdsduur van verschillende 
fases in de les. 

 
• Je kunt je verantwoorden hoe 

je de lesvoorbereiding /-
uitvoering afstemt op de 
doelgroep. 

 
 

http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/
http://ict-idee.blogspot.nl/p/bericht-1-tm-25.html
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1 E  Beoordeling LWT 1E  Beoordeling 
  O  V   G 

 (Vak)didactische eisen    

 De student laat zien wat de kerndoelen zijn voor het vak (bijv. Nederlands, wiskunde) en kan deze 
toelichten. 

   

 De student legt uit wat de functie van de kerndoelen is.     

 De student licht toe hoe de methode is opgebouwd. Denk aan:  
- hoe de hoofdstukken zijn opgebouwd,  
- waarom cq wat de achterliggende gedachte is en  
- wat hij/zij daar zelf van vindt. 

   

 De student laat zien welke digitale hulpmiddelen bij de methode horen en beargumenteert op 
welke wijze de inzet van ICT betekenisvol is voor het onderwijs.  

   

 De student kan een lesvoorbereiding en -uitvoering verantwoorden. Denk aan: 
- goedgekeurd lesvoorbereidingsformulier,  
- opname van een deel van de les,  
- feedback van de werkplekbegeleider en  
- eigen reflectie 

   

 De student geeft een presentatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een digitale presentatietool 
en het gebruik van het digibord.  

   

 De student onderbouwt verantwoord gebruik van de uitgewerkte ICT toepassing: 
- sluit aan bij de doelgroep; 
- sluit aan bij de leerdoelen; 
- de webtoepassing heeft een actieve bijdrage van iedere leerling. 

   

 Totaal oordeel:    

 Handtekeningen beoordelaars en student 

 Beoordelaar 1  

 Beoordelaar 2  

 Naam en studentnummer student  
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