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Verantwoording
De geschiedenis van de eindkwalificaties van de Tweedegraads Lerarenopleidingen (Lero) aan 
Hogeschool Rotterdam (HR) gaat terug tot 2003, toen de eisen waaraan startbekwame leraren 
moeten voldoen voor het eerst beschreven zijn in de vorm van competenties. Nadat in 2005 de 
wet BIO in werking trad is een herziene druk van de Competentiegids in 2006 verschenen. De 
competenties zijn destijds in landelijk verband ontwikkeld in het project ‘Educatief Partnerschap’ 
in overleg met het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en uitgewerkt aan de 
hand van ontwikkelingsstadia. De competenties waren beschreven in algemene termen en in 
termen van gedragsindicatoren op startbekwaamheidsniveau.

Sinds de laatste, formeel vastgestelde uitgave zijn binnen de Lero diverse initiatieven 
ontplooid om de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van de gedragsindicatoren voor onderwijs 
en beoordeling te vergroten. Deze initiatieven omvatten een comprimering van het aantal 
indicatoren per competentie, vertaling van de ontwikkelingsstadia naar fase/jaardoelen, 
uitwerking van gedragsindicatoren voor de tussenniveaus van de leerjaren en verbinding met 
de onderliggende kennisaspecten. De Body of Knowledge & Skills (BoKS) is gebaseerd op de 
beschikbare kennisbases en profileringskeuzes van de opleidingen. Er zijn inhoudelijke keuzes 
ter verrijking van het programma gemaakt. Studenten worden toegerust voor het opzetten 
en uitvoeren van een praktijkonderzoek om een aspect van de (eigen) didactische praktijk 
systematisch te onderzoeken en te verbeteren. Studenten leren om te gaan met de diversiteit 
in leerlingkenmerken, zoals die samenhangt met de uitdagingen van onderwijzen en leren in 
een grootstedelijke context. Studenten beseffen dat leren en onderwijzen een internationaal 
perspectief kent. Genoemde ontwikkelingen hebben geleid tot voorliggende herziene 
Competentiegids. Deze is nog steeds gebaseerd op de landelijk gelegitimeerde competenties, 
maar nu uitgewerkt als een set gedragsindicatoren tot en met niveau startbekwaam. De 
uitwerking van de vier onderscheiden niveaus en de verbinding met de benodigde kennis maakt 
het competentieprofiel meer geschikt voor de bewaking van de niveau-opbouw en evenwichtige 
dekking van het programma1  en een ‘toetshuis’2  dat hierop is afgestemd. 

Studenten worden tijdens de opleiding getoetst op kennis en vaardigheden en beoordeeld 
op verwerving van competenties. In de stage en de werkplekken van het Opleiden-in-de-
Schooltraject (OidS) wordt competentieontwikkeling het meest zichtbaar, maar ook in de andere 
programmaonderdelen werken studenten aan competentieverwerving doordat zij in (soms 
gesimuleerde) kenmerkende beroepssituaties attitude, kennis en vaardigheden geïntegreerd 
moeten toepassen. Een student die afstudeert wordt als startbekwaam beoordeeld als hij alle 
zeven competenties in voldoende mate beheerst op het niveau startbekwaam.

Dit document is besproken met de beroepenveldcommissies van de Lero en de 
werkveldcommissie van de opleidingen van de Lero.

De samenstellers

1 John Biggs (1996). Enhancing teaching through constructive alignment.

2	 Programma	van	toetsen	dat	tezamen	de	eindkwalificaties	en	toeleidende	kennis	dekt.



Gedragsindicatoren: van ontwikkelingsstadia naar niveaus
In de gids van 2006 waren de competenties geformuleerd op startbekwaamheidsniveau. De 
ontwikkeling naar dit niveau (en een overstijgend niveau) werd voor competentie 1 tot en met 6 
onderscheiden volgens diverse ontwikkelingsstadia op basis van drie criteria met betrekking tot 
het handelen: 

 ` de mate en aard van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 ` de mate en aard van begeleiding;
 ` de mate en aard van complexiteit.

De volgende zes stadia werden onderscheiden voor competentie 1 tot en met 6:
 ` stadium 1: observerend;
 ` stadium 2: assisterend;
 ` stadium 3: begeleid;
 ` stadium 4: zelfstandig;
 ` stadium 5: startbekwaam;
 ` stadium 6: doorgroei.

Voor competentie 7 werd een andere beschrijving van stadia gebruikt, volgens de ontwikkeling 
in de beroepsidentiteit die de student doorloopt tijdens de opleiding. De trefwoorden van 
de stadia werden vervolgens toegelicht in de gids. Aangezien de stadia vertaald zijn naar 
doelen per leerjaar in termen van gedragsindicatoren per jaar is het niet meer nodig om de 
competentieontwikkeling te beschrijven met zes stadia.

De zeven competenties zijn na comprimeren en actualisatie als volgt omschreven:
a.  in een korte definitie in algemene termen;
b.  in termen van gedragsindicatoren; daarmee wordt observeerbaar gedrag beschreven waaraan 

je kunt zien of de competentie verworven is en waar opleidingsactiviteiten op gericht dienen te 
zijn. Ten behoeve van het afstudeeronderdeel waarin een beroepsproduct gemaakt wordt zijn 
prestatie-indicatoren opgesteld;

c. de gedragsindicatoren zijn beschreven op vier niveaus in relatie tot het reguliere programma: 
 ` jaar 1: afsluiting propedeutische fase; 
 ` jaar 2: afsluiting hoofdfase I; 
 ` jaar 3: afsluiting hoofdfase II/lio-bekwaam; 
 ` jaar 4: startbekwaam: afsluiting afstudeerfase. 

Het niveau na afsluiting met goed resultaat van jaar 4 markeert niveau startbekwaam. Het 
niveau na afsluiting met goed resultaat van jaar 2 van de reguliere bacheloropleiding markeert 
tevens het niveau Associate Degree (AD) bij de opleiding Onderwijsondersteuner Technisch 
Beroepsonderwijs. 
Verder wordt nu beschreven welke kennisaspecten de Body of Knowledge & Skills vormen in 
relatie tot de competenties.3  
De dekking van de generieke en vakspecifieke/vakdidactische kennisbasis en een eigen 
vakspecifieke profilering per opleiding is per competentie in tabelvorm uitgewerkt. 

Met de herziening van het afstudeerprogramma van cursusjaar 2014-2015 vormen 
het assessment startbekwaam en Afstuderen Leraar het afstudeerprogramma. Het 
afstudeeronderdeel ‘Uitstroomprofiel’, gekoppeld aan de minor, is vervallen. 

3 Dit is een analytische koppeling t.b.v. de blauwdruk van het curriculum, de koppeling van kennis aan competent gedrag is in de 

onderwijspraktijk	niet	gescheiden	maar	diffuus.



Hierbij zijn ook prestatie-indicatoren geformuleerd die het kader vormen voor vormgeving en 
beoordeling van het Afstuderen Leraar waarbij praktijkonderzoek plaatsvindt op het gebied 
van vakdidactiek. Deze zijn zichtbaar in de uitwerking van competentie 3 en 7 in het kader van 
voortdurende professionalisering en innovatie van het vakdidactisch handelen.

Hoewel de competenties zijn onderscheiden ten opzichte van elkaar zal er zelden of nooit een 
situatie in de beroepspraktijk ontstaan waarin slechts één competentie aan de orde is. Hierin 
gaat het altijd om een aantal competenties die in onderlinge samenhang in de betreffende 
situatie relevant zijn. De indicatoren kunnen niet dekkend zijn voor de volledige competentie. 
Het dient als beeld en daarmee als uitgangspunt voor kalibratie tussen collega’s, ten behoeve 
van begeleiding en beoordeling. De indicatoren hebben geen eeuwigheidswaarde maar zijn op 
dit moment passend in het huidige onderwijsconcept en meer toegesneden voor gebruik in 
(portfolio-)opdrachten en assessments.

De zeven competenties kunnen in een matrix met elkaar in verband gebracht worden.4 Op deze 
wijze ontstaat een kijkkader, een manier van kijken naar de beroepsrollen, die een leraar moet 
vervullen en de situaties (contexten) waarin hij moet werken. 

4 http://scan.onderwijscooperatie.nl/bekwaamheid/matrix.swf
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Eindkwalificaties
De Lerarenopleidingen VO/BVE leiden studenten op tot tweedegraads leraar Voortgezet 
Onderwijs (VO) en/of Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE). 

Voor de Lerarenopleidingen VO/BVE geldt een in de wet BIO vastgelegd beroepsprofiel: de zeven 
SBL-beroepscompetenties. Een competentie wordt daarin omschreven als “het vermogen om 
op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in complexe 
beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt 
worden, te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren”.

Lero HR heeft de competenties uitgewerkt in gedragsindicatoren en verbonden met de Body of 
Knowledge & Skills (BoKS) en de Dublin descriptoren voor het bachelorniveau. 

De eindkwalificaties voor de bacheloropleidingen die opleiden tot tweedegraads leraar bestaan 
uit:

 ` de zeven competenties op niveau startbekwaam (het competentieprofiel Lero HR) en
 ` de vastgestelde kennis (BokS), die omvat:

 ` de kennisbasis vak van de betreffende lerarenopleiding;
 ` de kennisbasis vakdidactiek (indien van toepassing);
 ` de generieke kennisbasis en kennisbasis ICT Tweedegraads Lerarenopleidingen. 

Als startbekwame leerkracht beschikt de student over zeven competenties, te weten:
Competentie 1 Interpersoonlijk competent

Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te 
realiseren.

Competentie 2 Pedagogisch competent
Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving.

Competentie 3 Vakinhoudelijk en didactisch competent
Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken.

Competentie 4 Organisatorisch competent
Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk orde-
lijk en taakgericht is.

Competentie 5 Competent in samenwerken met collega’s 
Het vermogen samen te werken in een team/ organisatie.

Competentie 6 Competent in samenwerken met de omgeving 
Het vermogen de relatie met ouders buurt en instellingen te realiseren en te 
versterken.

Competentie 7 Competent in reflectie en ontwikkeling
Het vermogen (nieuwe) leerinhouden, eigen opvattingen en competenties 
te onderzoeken en te ontwikkelen, zodat hij als startbekwame leraar zijn 
doorgroei ter hand kan en wil nemen.

Lero HR heeft de verschillende competenties uitgewerkt in gedragsindicatoren (bijlage 1). 

De opleidingen hebben in tabelvorm inzichtelijk gemaakt welke kennisaspecten (kennis en 
vaardigheden) voorwaardelijk zijn voor competent gedrag en die samen de Body of Knowledge 
& Skills vormen. In dit overzicht wordt duidelijk hoe de Landelijke Kennisbases en eventuele 
kennisprofilering per opleiding wordt gedekt in de verschillende leerjaren. 

De opleiding gebruikt voor de niveauverantwoording een koppeling tussen de competenties en 
de Dublin descriptoren (internationale niveau beschrijvingen van de bachelor).



De relatie tussen het competentieprofiel van de Lerarenopleidingen en de Dublin Descriptoren 
wordt inzichtelijk gemaakt met onderstaand schema.5

SBL-competenties/ 

Dublin-descriptoren

Interpersoonlijk Pedagogisch Vakinhoudelijk en 

didactisch

Organisatorisch Samenwerken met 

collega’s

Samenwerken met 

de omgeving

Reflectie en ontwik-

keling

Kennis en inzicht
Met inachtneming 
van: 
Theoretische (weten-
schappelijke, actuele) 
en methodische 
kennis m.b.t.:

communicatie,
interculturele 
communicatie,
groepsdynamica.

opvoeding, leren, 
ontwikkeling, en 
mogelijkheden/ 
belemmeringen 
daarbinnen,
identiteitsontwik-
keling en culturele 
bepaaldheid.

fundament en leer 
inhoud vakken,
didactiek (in relatie 
tot leren),
opbouw en samen-
hang schoolmetho-
des, doorlopende 
leerlijnen.

klassenmanagement,
organisatorische 
aspecten van leerom-
gevingen.

samenwerking en 
onderwijsinnovatie
kwaliteitszorg,
leerlingvolgsystemen,
organisatievormen 
voor scholen.

Infrastructuur waar 
scholen onderdeel 
van zijn:
sociaal, cultureel, 
maatschappelijk,
educatief,
economisch.

(gedrags)psychologie
loopbaan ontwik-
keling,
vormen van professio-
nele ontwikkeling.

Toepassen kennis 
en inzicht
Met inachtneming 
van:
In een specifieke 
onderwijscontext 
kunnen ontwerpen en 
‘uitvoeren en passend 
maken’ van (m.b.v. 
praktische, gesitueer-
de kennis)

…methodieken op 
basis van integratie 
tussen praktische 
kennis, methodische 
en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose van de 
eigen praktijk.

…methodieken op 
basis van integratie 
tussen praktische 
kennis (leefwereld en 
beleving), methodi-
sche en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose van de 
eigen praktijk.

…leerinhoud via 
methodieken en 
didactieken op basis 
van integratie tussen 
praktische kennis 
(schoolmethodes 
en leerinhouden), 
methodische en 
theoretische kennis 
en op basis van 
diagnose van de eigen 
praktijk.

…organisatiemodellen 
op basis van integratie 
tussen praktische 
kennis, methodische 
en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose van de 
eigen praktijk.

…innovaties, metho-
dieken en didactieken, 
in teamverband op 
basis van integratie 
tussen praktische 
kennis, methodische 
en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose van de 
schoolpraktijk.

…de complementaire 
bijdrage tussen 
school en omgeving, 
in onderling overleg, 
op basis van integratie 
tussen praktische 
kennis, methodische 
en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose.

Benutten van theore-
tische, methodische 
en praktische kennis
voor reflectie en 
zelfonderzoek 
resulterend in sterkte 
zwakte analyse en 
ontwikkelingsvragen.

Oordeelsvorming
Met inachtneming 
van:
Vanuit culturele en 
levensbeschouwe-
lijke bepaaldheid 
Beredeneerde keuzes 
maken, mede op basis 
van praktijkonderzoek 
(met inbegrip van 
diagnostiek) m.b.t.

…interactiepatronen 
en interventiemoge-
lijkheden, en gericht 
op verbetering eigen 
(school)praktijk.

…opvoeden, leren 
en ontwikkeling, en 
gericht op verbetering 
eigen (school)praktijk.

…didactiek (in relatie 
tot leren) en inhoud 
van het vak, en gericht 
op verbetering eigen 
(school)praktijk.

…klassenmanagement 
en organisatie leer-
omgeving en gericht 
op verbeteren eigen 
(school)praktijk.

…schoolontwikkeling 
en innovatie. Dit in 
onderling overleg.

…samenwerkingsre-
latie en van daaruit 
op verbeteren eigen 
schoolpraktijk. 
Dit in onderling 
overleg.

…eigen professionele 
bekwaamheid en van 
daaruit systematisch 
werken aan ontwikke-
lingsvragen.

Communicatie
Met inachtneming 
van:
Uitleggen en 
verantwoorden van 
keuzes rekening 
houdend met de 
doelgroep t.a.v.

…opvoeden, leren en 
ontwikkeling.

doelgroep 
(leerlingen)

…didactiek (in relatie 
tot leren) en inhoud 
van het vak.

doelgroep 
(leerlingen)

…didactiek (in relatie 
tot leren) en inhoud 
van het vak.

doelgroep 
(leerlingen)

…klassenmanage-
ment, organisatie en 
leeromgeving. 

doelgroep
(leerlingen)

…schoolontwikkeling 
en innovatie.

doelgroep (m.n. 
collega’s, directie, 
bestuur)

….samenwerking met 
de omgeving.

doelgroep (m.n. 
ouders, instellingen, 
bedrijfsleven)

…de eigen profes-
sionele identiteit en 
ontwikkeling en van 
daaruit vormgeving
aan het beroep.

Leervaardigheden
Met inachtneming 
van:
Systematisch 
oriënteren, plannen, 
uitvoeren van ontwik-
kel- en verbeteracties 
en reflecteren op

…eigen onderwijs-
praktijk en kunnen 
inschakelen van pro-
fessionele leervormen 
(o.a. via intervisie, 
supervisie).

…eigen onderwijs-
praktijk en kunnen 
inschakelen van pro-
fessionele leervormen 
(o.a. via intervisie, 
supervisie).

…eigen onderwijs-
praktijk en kunnen 
inschakelen van pro-
fessionele leervormen 
(o.a. via intervisie, 
supervisie).

…eigen onderwijs-
praktijk en kunnen 
inschakelen van pro-
fessionele leervormen 
(o.a. via intervisie, 
supervisie).

…gemeenschappelijke 
onderwijspraktijk en 
kunnen inschakelen 
van professionele 
leervormen (o.a. via 
intervisie, supervisie).

…samenwerkings-
relatie tussen school 
en omgeving en 
kunnen inschakelen 
van professionele 
leervormen (o.a. via 
intervisie, supervisie).

…eigen reflectie 
en ontwikkeling 
(metareflectie) en 
kunnen inschakelen 
van professionele 
leervormen (o.a. via 
intervisie, supervisie).

Toelichting bij de matrix: In de bovenste rij staan de zeven competenties en links de vijf Dublin Descriptoren. In een aantal 
gevallen zijn de bovenomschreven inhoudelijke interpretaties, verwerkt in de matrix, beperkt vanwege de beschikbare 
ruimte. Om misverstanden te voorkomen, wordt benadrukt dat het in het brede spectrum van beroepssituaties gaat 
om integratie tussen inhouden van cellen. De component (vak)kennis verdient speciale aandacht binnen de Lerarenop-
leidingen. In de matrix is dit tot uiting gebracht door accentuering van de rij ‘kennis en inzicht’. De kolom ‘vakinhoudelijk 
en didactisch’ is voor de Tweedegraads Lerarenopleidingen gebaseerd op de BoKS, waarbinnen de landelijk vastgelegde 
‘kennisbasis’ voor de schoolvakken gedekt is.

5 Bron: tabel 1 in bijlagen bij Bestuurscharter Lerarenopleidingen “Kwaliteit vergt keuzes” uit 2007.



Aanvullende kwalificaties
Honoursprogramma
Met het doorlopen van het Honoursprogramma krijgen studenten een extra aantekening op 
het diploma, de Honoursdegree. De hogeschool heeft hiertoe honourscompetenties ontwikkeld 
(zie studiewijzer van het Honoursprogramma). Studenten in dit programma leggen een 
portfolio aan om honourscompetenties te bewijzen binnen het regulier aangeboden onderwijs. 
Honoursstudenten zijn verplicht om te participeren in een leerwerkgemeenschap met docenten, 
lectoren en opdrachtgevers. Deze aantekening betekent dat de student op excellente wijze een 
bijdrage geleverd heeft aan talentontwikkeling in het onderwijs. 

Afstudeerrichtingen
Studenten vanaf cohort 2013-2014 kunnen kiezen uit een van twee afstudeerrichtingen: 
algemeen vormend onderwijs of beroepsgericht onderwijs. De afstudeerrichting staat vermeld 
op het getuigschrift. 

Eindkwalificaties Lerarenopleiding Schematisch overzicht van gedrags- en prestatie-indi-
catoren en generieke kennisaspecten

Competentie 1 - Interpersoonlijk competent
Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te realiseren
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` laat zien contact met leerlingen te 
kunnen maken (noemt leerlingen bij 
naam, maakt een praatje, heeft oog-
contact, 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).

De student:
 ` signaleert gedrags- en werkhoudings-
problemen;

 ` laat zien dat hij leiding kan geven aan 
de klas in standaardsituaties (houding, 
stem, leidinggeven);

 ` toont betrokkenheid met leerlingen 
en klassen;

 ` is in staat tot interactie met de klas.

De student:
 ` maakt persoonlijk contact;
 ` past verschillende gesprekstechnie-
ken toe;

 ` signaleert gedrag- en werkhouding-
problemen en speelt daar goed op in;

 ` geeft leerlingen overwegend op posi-
tieve wijze feedback op hun gedrag en 
benoemt daarbij waar het om gaat;

 ` werkt effectief aan een positieve 
relatie met individuen en groepen.

De student:
 ` hanteert in contacten met leerlingen 
bewust een arsenaal aan verbale en 
non-verbale middelen;

 ` maakt bewust en effectief gebruik van 
een arsenaal aan gesprekstechnieken 
(doorvragen, spiegelen);

 ` maakt bewust en effectief gebruik 
van een variatie aan strategieën en 
middelen om gedrag van leerlingen in 
goede banen te leiden;

 ` voert een proactief beleid gericht op 
inbreng van leerlingen;

 ` kan zijn gedrag vanuit theoretische 
en methodische inzichten verant-
woorden.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten per studiejaar*
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek

 ` Kennis van non-verbale communicatie; 
 ` Presenteren; 
 ` Uitdrukkingsvaardigheden benoemen 
en waarneembaar inzetten, inzicht 
hebben in eigen houding en gedrag 
als docent;

 ` Lesopbouw en basis van directe 
instructie.

Generiek 
 ` Eigen spreekgedrag observeren, 
analyseren en hierop reflecteren, 
effect aangeven van eigen spreken 
als docent.

 ` Kennis van motivatietheorieën.

Generiek 
 ` Groepsontwikkeling: typen 
leiderschap, orde en sociale relaties 
in de klas met nadruk op sociale 
beïnvloeding, kennis van groepsfasen, 
klassenmanagement, groepsdynamica 
en interactieprocessen, 

 ` Expliciet maken interculturele 
communicatie;

 ` Invloed van de thuisomgeving /wijk op 
het gedrag; 

 ` Loopbaanoriëntatie en burgerschap;
 ` Ouderbetrokkenheid en differentiatie.

Generiek
 ` Groepsontwikkeling: omgaan met 
weerstanden, conflicthantering 
en asymmetrische interactie met 
aandacht voor pestgedrag.

* Dit is een analytische koppeling t.b.v. de blauwdruk van het curriculum, de koppeling van kennis aan competent gedrag is in de onderwijspraktijk niet gescheiden maar 
diffuus.



Competentie 2 - Pedagogisch competent
Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` 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 aspec-
ten van een veilige leeromgeving.

De student:
 ` kan een sfeer scheppen waarin 
leerlingen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen;

 ` heeft oog voor een individuele leerling  
(gedrag / afkomst / pesten e.d.).

De student:
 ` benoemt achterliggende waarden en 
normen in de omgang met leerlingen;

 ` stimuleert zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid bij leerlingen;

 ` stemt zijn aanpak af op verschillen in 
onderwijsbehoeften van leerlingen; 

 ` bevordert dat leerlingen zich ge-
waardeerd voelen en weet daarbij te 
anticiperen op situaties. 

De student:
 ` schept een klimaat waarin leerlingen 
en docenten op een respectvolle ma-
nier met elkaar omgaan en expliciteert 
achterliggende waarden en normen;

 ` bevordert systematisch initiatief en 
verantwoordelijkheid van leerlingen;

 ` ontwerpt een aanpak om rekening te 
houden met allerlei verschillen tussen 
leerlingen en tussen groepen, voert 
die uit en kan die verantwoorden;

 ` werkt op basis van zijn pedagogische 
opvattingen en achterliggende con-
cepten systematisch aan het schep-
pen van een veilige leeromgeving en 
een positief klimaat;

 ` kan de gekozen pedagogische aanpak 
toelichten en verantwoorden.

Relatie kennisbases/ kennisaspecten
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek Generiek 

 ` Sociaal-economische, etnische en 
levensbeschouwelijke verschillen, 
culturele waarden en communicatie, 
de (on)gelijke kansenproblematiek 
en het (overheids)beleid omtrent 
schoolsucces, pluriforme samenleving 
en straatcultuur, veilige omgeving, 
educatief partnerschap,  burger-
schapsvorming, ouderbetrokkenheid, 
overbelaste jongeren en veerkracht, 
meritocratie en sociale ongelijkheid, 
gezinsmilieu en opvoedingsstijlen, 
peergroep, jeugdcultuur, schoolcul-
tuur, identiteit; 

 ` Adolescentie en leeftijdsgenoten, 
identiteitsontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en intelligentie, morele 
ontwikkeling, seksuele ontwikkeling, 
cultuur en maatschappijvormen, 
opvoeding.

 ` Heeft kennis van verschillen tussen 
leerlingen, schooltypen, gedragingen, 
culturen, thuissituaties en etniciteit.

Generiek
 ` Kennis van groepsontwikkeling, 
typen leiderschap, orde en sociale 
relaties in de klas met nadruk op 
sociale beïnvloeding, omgaan met 
weerstanden, kennis van groepsfasen, 
klassenmanagement, conflicthantering 
en asymmetrische interactie met 
aandacht voor pestgedrag;

 ` Veilig leerklimaat, samenwerkend 
leren, organiseren en toepassen 
activerende werkvormen;

 ` Passend onderwijs, zorgstructuur, 
leerlingvolgsystemen, planmatig 
handelen, omgaan met moeilijke 
leerlingen, mentoraat;

 ` Handelingsgericht werken en learning 
analytics.

Generiek
 ` Vergelijking internationale schoolsys-
temen wat betreft inclusive education;

 ` Opvoeding als persoonsvorming en 
cultuurinleiding, ontwikkelen en leren 
in gezin en school, opvoeding tot 
democratie, ethiek en opvoeding en 
onderwijs als ethische praktijk, ethie-
kopvattingen en een pedagogische 
beroepsethiek.



Competentie 3 – Vakinhoudelijk en didactisch competent
Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` toont zich enthousiast voor zijn vak;
 ` assisteert bij verschillende lesvor-
men 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) leeractivi-
teiten uit voeren in eenvoudige 
situaties;

 ` kan een lesvoorbereiding (of een 
deel daarvan) maken en deze toe-
lichten aan een collega docent;

 ` past de geboden software (o.a. pre-
sentatieprogramma’s) en hardware 
(o.a. digibord) toe om het onderwijs 
vorm te geven.

De student:
 ` beheerst de leerstof die hij/zij moet 
doceren en laat zien zich te hebben 
verdiept in hoe deze effectief onder-
wezen wordt;

 ` kan met begeleiding van de (vak)coach 
leeractiviteiten uitvoeren;

 ` past principes van directe instructie 
toe in hele lessen;

 ` kan in een lessituatie op verschillende 
niveaus vragen stellen.

De student:
 `  staat duidelijk ‘boven de stof’ in 
de lessen;

 ` biedt de leerstof betekenisvol 
aan passend bij de context en de 
doelgroep;

 ` hanteert een scala aan motiverende 
werkvormen mede met het oog op 
verschillen tussen leerlingen, hierbij 
onder andere gebruik makende van 
ict-middelen;

 ` geeft samenwerkend leren effectief 
vorm;

 ` begeleidt de uitvoering van leerta-
ken en geeft feedback op proces 
en product;

 ` stemt leerstof en (vak)didactiek af op 
de klas in de lesopzet en –uitvoering;

 ` monitort de verwerking van leerstof 
bij leerlingen;

 ` kan de leerling volgen in zijn/haar 
denkstappen en stelt eventuele 
misconcepties van die leerling bij;

 ` kan vaststellen of leerdoelen 
behaald zijn;

 ` past digitale didactiek toe om het 
onderwijs effectief, motiverend en 
activerend te maken.

De student:
 ` begeleidt verschillende typen leer-
processen en kan deze op basis van 
achterliggende concepten analyseren 
en bijsturen;

 ` analyseert leerproblemen en ontwikkelt 
materiaal voor de aanpak hiervan;

 ` hanteert een breed scala aan leer –en 
onderwijsstrategieën en kan de inzet 
ervan verantwoorden;

 ` ontwerpt aantrekkelijke leertrajecten 
(onderwijs en toetsing) op basis van een 
samenhangend didactisch concept en 
kan deze verantwoorden;

 ` herkent knelpunten in de leerlijn of 
aanpak, analyseert en vertaalt deze naar 
een effectievere aanpak (les- en methode 
overstijgend);

 ` ontwikkelt beoordelingsinstrumenten 
en – procedures en kan deze verant-
woorden;

 ` kiest op basis van een gedegen kennis 
van het (school)vak leerstof, maakt deze 
toegankelijk en kan zijn keuze en aanpak 
verantwoorden.

Prestatie-indicatoren Afstuderen Vak (dit is 
per 2015-2016 ‘Afstuderen Leraar’)
De student:

 ` is in staat om zelfstandig, systematisch en 
doelgericht te werken aan de innovatie 
van de eigen lespraktijk (verbeteren 
didactisch handelen, didactische werkwij-
zen en beroepsproducten);

 ` is in staat om de aanpak en het resultaat 
te laten aansluiten bij professionele stan-
daarden van het vak en de vakdidactiek;

 ` rapporteert schriftelijk volgens de norm 
cursushandleiding; 

 ` presenteert op duidelijke wijze inhoud en 
resultaten van het afstudeerproduct.

Facultatief: indien een presentatie deel 
uitmaakt van dit onderdeel:

 ` presenteert op professionele wijze (op-
bouw, structuur, overdracht, afgestemd 
op de doelgroep);

 ` Gaat op professionele wijze in op vragen 
uit het publiek.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten per studiejaar*
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek 

 ` Leertheorieën, leerlingkenmerken, 
orde- en klassemanagement, 
kenmerken van groepsprocessen, 
kennis van diverse lesvoorberei-
ding instrumenten, Nederlands 
onderwijsstelsel;

 ` Basisvaardigheden tekstverwerken, 
spreadsheet, presenteren, opzetten 
van een digitaal portfolio, opzetten 
van een weblog, ontwerpen van 
een les met behulp van een digitaal 
schoolbord, gebruik van de videoca-
mera: opname van lesfragmenten, 
het maken van een kennisclip, web 
2.0-toepassingen;

 ` Assisteren, observeren, lesvoor-
bereidingen maken, lesopening 
verzorgen;

 ` Geschikte tools kunnen inzetten bin-
nen eigen onderwijs om interactieve 
werkvormen te ondersteunen.

Generiek 
 ` Leren als duurzame gedragsverande-
ring, vormen van leren, leertheorieën, 
leerstijlen, het geheugen, problemen 
oplossen en metacognitie;

 ` (Digitale) didactiek, directe instructie, 
sleutelbegrippen kennen en 
toepassen, verschillende niveaus van 
leerdoelen, aandachtspunten voor 
het vragen stellen, niveaus van vragen 
stellen, veilig en ordelijk leerklimaat;

 ` Bewust van het effect van verbale en 
non-verbale communicatie en ontwik-
kelt effectief en gezond spreekgedrag;

 ` Ontwikkelen van digitaal leermateriaal 
vanuit TPACK-model en toetsing; 

 ` Mediawijs en informatievaardig zijn;
 ` Kritisch beoordelen van (digitale) 
programma’s op hun onderwijskundi-
ge toepassing;

 ` Programmeertalen en/of interfaces 
om het leren meer plaats- en tijdson-
afhankelijk te laten verlopen.

Generiek 
 ` Effectieve instructie, samenwerkend 
leren, organiseren en toepassen van 
activerende werkvormen;

 ` Onderwijsleergesprekken; verschil-
lende vormen van dialogen, het 
opstarten en het begeleiden ervan; 

 ` Passend onderwijs: adaptief leren 
en learning analytics.

Generiek
 ` Kunnen verantwoorden wat de didac-
tische meerwaarde is van ICT in jouw 
onderwijs.

Vak en vakdidactiek*
Profilering vak(didactiek)#

*	 Gebaseerd	op	de	landelijke	kennisbasis	(LKB),	uitgewerkt	per	opleiding,	zie	opleidingsprofiel	bijlage	2.

#	 LKB	–	overstijgend,	uitgewerkt	per	opleiding,	zie	opleidingsprofiel	bijlage	2.



Competentie 4 – Organisatorisch competent
Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk ordelijk en taakgericht is
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

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.

De student:
 ` verwoordt de doelen (en activiteiten) 
van de les/leerlijn;

 ` kan zijn tijd goed indelen (prioriteit, 
planning);

 ` zorgt voor een goede regie en duidelij-
ke regels;

 ` kan anticiperen op (orde)verstoringen;
 ` kan op langere termijn plannen (zowel 
voor zichzelf als voor leerlingen).

De student:
 `  schept een ordelijk leerklimaat bij 
samenwerkend leren en activerende 
werkvormen;

 ` weet om te gaan met (mogelijke) 
ordeverstoringen;

 ` handhaaft consequent de gemaakte 
afspraken en regels in de les;

 ` plant, organiseert en voert de 
onderwijsactiviteiten uit conform de 
lesopzet;

 ` maakt adequate lesovergangen tus-
sen lesdelen en lesfragmenten;

 ` laat de opeenvolgende lessen voor de 
groep effectief op elkaar aansluiten; 

 ` varieert binnen bandbreedte in struc-
tuur/ regels afhankelijk van de groep.

De student:
 ` hanteert in overleg met leerlingen hel-
dere afspraken, regels en procedures 
en maakt leerlingen in toenemende 
mate verantwoordelijk;

 ` weet op adequate en flexibele manier 
om te gaan met (mogelijke) ordever-
storingen en is hierbij proactief;

 ` communiceert met leerlingen over 
inhoud, structuur en relevantie van 
onderwijsactiviteiten;

 ` plant en organiseert zodanig dat het 
een effectieve bijdrage levert aan 
zelfsturing;

 ` verantwoordt de organisatie van zijn 
onderwijs en klassenmanagement.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten per studiejaar*
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek 

 ` Leertheorieën, leerlingkenmerken, 
orde- en klassemanagement, kenmer-
ken van groepsprocessen, kennis van 
diverse lesvoorbereiding instrumen-
ten, Nederlands onderwijsstelsel.

Generiek 
 ` Didactiek, directe instructie, sleu-
telbegrippen kennen en toepassen, 
aandachtspunten voor het vragen 
stellen, niveaus van vragen stellen, 
veilig en ordelijk leerklimaat;

 ` Leertheorieën, w.o. effectief lesgeven.

Generiek
 ` De student kan met de op school 
geldende administratie- en leerling-
volgsystemen werken. 

Competentie 5 – Competent in samenwerken met collega’s
Het vermogen samen te werken in een team/organisatie
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` houdt zich aan teamafspraken;
 ` toont initiatief;
 ` is zich bewust van rechten en plichten 
als werknemer en handelt daar naar;

 ` is aanwezig bij niet-lesgebonden 
activiteiten;

 ` is zich bewust van zijn/haar voor-
beeldrol;

De student:
 ` gedraagt zich als werknemer van 
de schoolorganisatie en handelt 
daarnaar;

 ` stelt zich dienstbaar op;
 ` is duidelijk over wat hij/zij wel/niet kan;
 ` neemt verantwoordelijkheid; 
 ` laat zien contact te kunnen en willen 
maken met collega’s.

De student:
 ` Communiceert effectief met collega’s;
 ` Gaat professioneel om met het geven 
en ontvangen van feedback (inhoud 
en proces); 

 ` Levert zijn bijdrage in het team;
 ` Is vanuit een team betrokken bij 
schoolontwikkelingsdoelen; 

 ` Is bewust van eigen mogelijkheden 
en grenzen;

 ` Draagt bij aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten.

De student:
 ` Werkt samen en communiceert met 
collega’s en stelt daarbij zo nodig 
knelpunten aan de orde;

 ` Ontwikkelt activiteiten op school-
niveau, bereidt ze voor en voert ze uit;

 ` Verantwoordt zijn bijdrage als teamlid 
en lid van de onderwijsorganisatie.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten 
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 

 ` Kan een beeld schetsen van de taken, 
verantwoordelijkheden en rollen die 
een docent heeft in het team.

 ` Werkt volgens de op de school 
geldende procedures



Competentie 6 – Competent in samenwerken met de omgeving
Het vermogen de relatie met ouders, buurt en instellingen te realiseren en te versterken
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` toont belangstelling voor de achter-
grond van leerlingen;

 ` kan een beeld schetsen van de taken, 
verantwoordelijkheden en rollen die 
een docent heeft in de organisatie en 
de omgeving.

De student:
 ` toont belangstelling voor de begelei-
ding van leerlingen in het algemeen 
(mogelijkheden, organisatie e.d.);

 ` toont interesse in de buurt waarin de 
school gesitueerd is en de leefomge-
ving waarin de leerlingen opgroeien.

De student:
 ` stelt zich op de hoogte van relevante 
zaken buiten de schoolsetting;

 ` kan normen en waarden van de 
school op adequate wijze represente-
ren in contacten met externen;

 ` adviseert ouders en verzorgers 
adequaat over de ontwikkelling van 
een leerling;

 ` geeft adequaat informatie over de 
samenwerking van de school met de 
omgeving.

De student:
 ` maakt zo nodig op een zorgvuldige 
wijze gebruik van instellingen en per-
sonen buiten de school voor inrichting 
van het onderwijs;

 ` houdt in contacten naar buiten 
rekening met de identiteit en pedago-
gische waarden van de school;

 ` kan in zijn contacten met ouders zo 
nodig zijn professionele opvattingen, 
werkwijze en benadering verant-
woorden.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten 
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek

 ` Oriëntatie op verschillen tussen 
scholen en schooltypen (structuur, 
kwalificatiedossiers, oriëntatie op 
beroepsgerichte en avo-opleidingen);

 ` Normen en waarden op het gebied 
van (sociale) media met een duidelijke 
scheiding tussen prive en werk.

Generiek 
 ` Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en 
allergieën onderzoeken, aanpakken 
van belemmerende overtuigingen.

Generiek
 ` Zorgstructuur, regionale samenwer-
kingsverbanden;

 ` Passend onderwijs.

Generiek
 ` Ouderempowerment.



Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling
Het vermogen (nieuwe) leerinhouden, eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen, zodat hij als startbekwame leraar zijn 
eigen doorgroei ter hand kan en wil nemen 
Niveau 1 
(voorheen stadium 1 en 2)

Niveau 2 
(voorheen stadium 2 en 3)

Niveau 3 LIO
(voorheen stadium 3 – 4) 

Niveau 4 Startbekwaam
(voorheen stadium 5) 

De student:
 ` leeft zich in, in de diverse rollen van 
leraar (beroepshouding);

 ` kan beoordelen of het beroep van 
leraar hem boeit en bij hem past en 
kan dit motiveren;

 ` onderzoekt of dit beroep bij hem/ 
haar past (d.m.v. observaties, gesprek-
ken e.d.);

 ` laat zien dat hij/ zij wil leren
 ` (is coachbaar). Kan feedback ont-
vangen en vervolgens ander gedrag 
vertonen;

 ` kent eigen sterkte en zwakte;
 ` is in staat zichzelf zowel schriftelijk als 
mondeling in correct Nederlands uit 
te drukken of laat zien zich hierin te 
bekwamen.

De student:
 ` werkt aan het eigen leerproces en kan 
leerpunten en de eigen ontwikkeling 
daarin laten zien;

 ` is in staat zichzelf zowel schriftelijk als 
mondeling in correct Nederlands uit 
te drukken (minimaal 4F).

De student:
 ` werkt methodisch aan zijn ontwik-
keling; 

 ` zet adequaat middelen in als POP, 
LWP, Portfolio en Reflectiemetho-
dieken;

 ` staat open voor en gebruikt feedback 
voor groei;

 ` heeft een onderbouwde visie op de 
rol en mogelijkheden van ICT in het 
onderwijs;

 ` communiceert adequaat over 
resultaten en acties n.a.v. evaluatie 
en reflectie;

 ` werkt aan de ontwikkeling van be-
roepshouding, beroepsbeeld en visie.

De student:
 ` werkt planmatig aan de ontwikkeling 
van zijn competenties, maakt dit 
inzichtelijk en kan dit verantwoorden;

 ` analyseert op een methodische wijze 
probleemsituaties uit de beroeps-
praktijk en werkt systematisch aan 
oplossingen;

 ` vraagt systematisch om feedback en 
gebruikt die voor zijn ontwikkeling 
maar benut ook ongevraagde 
feedback;

 ` verantwoordt zijn visie op leren en do-
centschap op basis van theoretische 
concepten;

 ` baseert zijn professioneel handelen 
op actuele kennis uit vakgebied en 
wetenschap;

 ` maakt voor de ontwikkeling van zijn 
beroepshouding en handelingsre-
pertoire bewust gebruik van ontwik-
kelingen op vak-  en onderwijskundig 
gebied.

Prestatie-indicatoren Afstuderen Vak (dit 
is per 2015-2016 ‘Afstuderen Leraar’)
De student is in staat om

 ` bij de voor hem belangrijke vragen 
uit de beroepspraktijk zelfstandig 
de juiste vak- en wetenschappelijke 
literatuur te vinden op basis van een 
zoekplan; 

 ` zelfstandig een kleinschalig praktijkon-
derzoek uit te voeren ter verbetering 
van zijn leraarschap/ relevant voor zijn 
beroep, passend in de vakdidactische 
context;

 ` kritisch te zijn bij de toepassing van 
bestaande kennis en onderzoek, 
tijdens de opzet en uitwerking van 
eigen praktijkgericht onderzoek en de 
onderbouwing van conclusies.

Relatie kennisbases / kennis-aspecten 
1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 
Generiek 

 ` De vijf docentrollen;
 ` Identiteit als docent, drijfveren;
 ` Leervragen formuleren;
 ` Kent de basisprincipes met betrekking 
tot reflecteren;

 ` Opzetten van een digitaal portfolio;
 ` Kan zijn eigen handelen beschrijven;
 ` Eigen studieloopbaan ontwikkelen 
en daarin bewuste keuzes maken, 
neemt verantwoordelijkheid voor 
studievoortgang, leert competentie-
ontwikkeling te sturen.

Generiek onderzoek
 ` Kennismaken met onderzoekscyclus;
 ` Informatievaardigheden: zoek 
strategieën;

 ` Gebruik van mediatheekcollecties.

Generiek
 ` Hanteert reflectiemethodieken om 
aan zijn eigen ontwikkeling te werken;

 ` Eigen spreekgedrag observeren; 
analyseren en hierop reflecteren, 
effect aangeven van eigen spreken 
als docent;

 ` Eigen docentgedrag analyseren en 
hierop reflecteren en het effect aange-
ven wat het met je doet als docent; 

 ` Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en 
allergieën onderzoeken, aanpakken 
van belemmerende overtuigingen;

 ` Kennis maken met mbo-werkveld.

Generiek onderzoek
 ` Adequate onderzoeksvraag 
formuleren;

 ` Probleemverkenning die leidt tot 
gerichte zoektermen en zoekstrategie 
naar de relevante literatuur;

 ` Gevonden literatuur beoordelen op 
validiteit en betrouwbaarheid;

 ` Literatuur correct refereren in de tekst 
en in een referentielijst volgens APA.

Generiek
 ` Keuze en onderbouwing van speciali-
satie- voorkeur (avo/beroepsgericht).

Generiek onderzoek
 ` Constructivistische en positivistische 
onderzoek benadering;

 ` Kernactiviteiten en ethische aspecten 
bij praktijkonderzoek;

 ` Een praktijkonderzoek op sys-
tematische wijze voorbereiden; 
onderzoeksplan schrijven, methode 
van dataverzameling selecteren en 
heldere tijdsplanning maken;

 ` Het in groepsverband uitvoeren van 
het praktijkonderzoek: probleem 
verkennen, onderzoeksdoel en –vraag 
formuleren, tekstbronnen beoordelen, 
methode van dataverzameling se-
lecteren, data analyseren, conclusies 
trekken ter beantwoording van de 
onderzoeksvraag, implicaties voor de 
onderwijspraktijk benoemen.

Generiek 
 ` Visie op passend onderwijs, ethiek, pe-
dagogisch handelen en pedagogisch 
klimaat en de rol op burgerschaps-
vorming;

 ` Pedagogische opdracht van een 
school;

 ` Reflectie en visie op onderwijsin-
novatie.
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