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Inleiding 
Eindelijk is het zover. Je bent toe aan de laatste fase van de opleiding: de lio- of afstudeerstage. In deze 
stage neem je zelf de verantwoording voor een groep op je, in samenwerking met een duocollega en een 
coach. Je zult ervaren dat er meer bij komt kijken dan alleen maar lesgeven. In eerste instantie werk je 
samen met je coach aan het leren kennen van de groep en de cultuur van de school. Binnen enkele weken 
sta je al zelfstandig voor de klas en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Al snel moet 
je aan de slag met de groepsplannen, leerlingbesprekingen en gesprekken met ouders. Met je coach heb je 
nauw contact over de groep en over jouw voortgang. De lio wordt afgerond door een afstudeerassessment 
op de pabo, waarin je aantoont dat je startbekwaam bent. Dit lioboek helpt je tijdens je lio. Er staat 
beschreven wat je moet kunnen aan het eind van de lio en helpt je met de stappen daarnaartoe.   
 
Het werken in stages en projecten in de praktijk vormt een belangrijk onderdeel van het curriculum van de 
pabo van de Hogeschool Rotterdam. Het curriculum van de Pabo HR is gebaseerd op het Rotterdams 
Onderwijs Model (ROM), dat voor alle opleidingen van de gehele Hogeschool Rotterdam (HR) geldt. 
In het curriculum van de Pabo HR zijn drie leerlijnen herkenbaar: de kennisgestuurde, de praktijkgestuurde 
en de studentgestuurde leerlijn. De praktijkgestuurde leerlijn betreft de stages en de projecten die de 
studenten van de pabo in de praktijk doen (Opleidingsmodel Pabo HR, 2012). 

 
Tijdens de opleiding doorloopt de student vier fases: de propedeusefase, de basisfase, de profileringsfase 
en de afstudeerfase. Dit stageboek geeft een beschrijving van de stage in de afstudeerfase van de opleiding: 
de liostage. Tijdens de lio loopt de student stage bij het jongere kind (groep 1-4) of bij het oudere kind 
(groep 5-8). De keuze voor deze leeftijdsgroep is al gemaakt tijdens het derde jaar van de opleiding.  

 
Hoofdstuk 1 van dit stageboek vormt een inleiding op het stagelopen in de afstudeerfase. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 2 aangegeven aan welke competenties, deelcompetenties en gedragsindicatoren 
wordt gewerkt tijdens de stage. Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatie van de stage en hoofdstuk 4 over de 
begeleiding, zowel vanuit de lioschool als vanuit de pabo. Over de opbouw en het verloop van de liostage 
handelt hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de evaluatie en beoordeling van de stage behandeld. 
Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de formulieren die in de stage gebruikt (kunnen) worden. Het laatste 
hoofdstuk handelt over het afstudeerassessment, dat het sluitstuk vormt van de liostage. Voorafgaand aan 
hoofdstuk 1 worden de algemene gegevens bij de afstudeerfase weergegeven. Alle stage- en 
beoordelingsformulieren zijn als bijlage in dit stageboek opgenomen. 
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Algemene gegevens 
 
 

Cursuscode : PABLIO14X en PABASA14X 

 
Opleiding: Pabo 

 

Cursusnaam: Liostage en afstudeerassessment 

 
Studiepunten: 21 Categorie: Praktijkgestuurd  

Cursusbeheerder: Suzanne Hofman (Robbert Hoogendijk) 

Opleidingsvorm: VT, DT, Acpa 

Leerroute: september-instroom / februari-instroom 
 
Studiefase: Afstudeerfase 

 
Collegejaar: 2017-2018 

 
Studiejaar: jaar 4 

 
OP: semester 8 

 
Resultaatschaal: Alfa numeriek 

 
Docenten: Alle docenten 

 
Soort werkvorm: Stage in een basisschool onder supervisie van een coach, gedurende meerdere dagen 
per week gedurende een langere aaneengesloten periode.  

Literatuur/ materiaal (verplicht) 
- Stageboek Afstudeerfase 2017-2018 
- Competentieprofiel Pabo HR (2015) 
- Munnik, C. de en Vreugdenhil, K. (2012). Ontwerpen van onderwijs. Groningen / 

Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Doelen: 
- De student doorloopt twee keer de stagecyclus en toont daarbij aan, doelgericht aan 

zijn competentieontwikkeling te kunnen werken, met behulp van de beschikbare 
handboeken, formulieren en begeleiders. 

- De student verzamelt kenmerkende en concrete bewijzen met betrekking tot zijn 
competentieontwikkeling en stelt hiermee een dossier samen volgens de richtlijnen 
zoals beschreven in het Stageboek Afstudeerfase om zijn startbekwaamheid aan te 
tonen. 

- De student toont aan het eind van jaar 4 aan, de competenties te beheersen op 
afstudeerniveau en daarmee in de praktijk startbekwaam te zijn. 
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- De student heeft gedurende langere periode de dagelijkse leiding in de klas, op de met 
de stageschool afgesproken dagen.  

- De student reflecteert visiegericht volgens een zelfgekozen reflectiemodel. Hij laat aan 
de hand van zijn reflecties zien dat hij in staat is na te gaan of zijn leerdoelen en 
taakuitvoering pasten bij de werksituatie en de problemen daarin en dat hij in staat is 
op basis van deze reflecties zijn handelen aan te passen. 

- De student neemt (naar rato) deel aan teamvergaderingen, bouwoverleggen, 
leerlingbesprekingen en oudergesprekken en informeert zich over de kinderen en 
onderwerpen die daarbij aan de orde zijn. 

- De student toont aan het eind van jaar 4 (DT versneld: na 2,5 jaar) aan de dublin 
descriptoren (en de daarvan afgeleide indicatoren) te beheersen.  

Toetsing: 
- De liostage wordt afgerond met het afstudeerassessment. Voor dit assessment publiceert de 

student een dossier en een film in n@tschool. Deze worden beoordeeld door twee onafhankelijke 
assessoren van de Pabo HR. Aansluitend volgt een Criterium Gericht Interview (CGI) met beide 
assessoren.  

- De student mag deelnemen aan de toets als hij bij de tussenbeoordeling een GO heeft gekregen van 
zijn studieloopbaancoach. Hierbij wordt het advies van de coach meegenomen.  

- De 21 ec’s worden toegekend als het eindoordeel voor het dossier, de film en het CGI minimaal 
‘voldoende’ is. De cesuur van het afstudeerassessment is te vinden in bijlage 8 van het Stageboek Lio.  

Bijzonderheden: 
 

De student loopt stage bij de leeftijdsgroep waar hij in jaar 3 de leeftijdspecialisatie en 
vakprofilering heeft gedaan.  
 
Overige bijzonderheden betreffende de liostage staan vermeld in dit Stageboek Lio. 
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1.Stage in de afstudeerfase: LIO  
 
Het vierde studiejaar van de opleiding staat in het teken van het afstuderen. De student loopt zijn stage als leraar in 
opleiding (lio). Gedurende een aantal maanden werkt hij zelfstandig, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een 
liocoach (de begeleider vanuit de liostageschool), in een groep in het basisonderwijs.  
De liostage op de Pabo HR is een langdurige en aaneengesloten eindstage met een studiebelasting van 30 ec’s 
(European Credits). Dit staat gelijk aan een half studiejaar of 840 uur, inclusief het afstudeeronderzoek, dat tijdens de 
liostage wordt gedaan. De lio kan bij gebleken geschiktheid en deelname aan het honoursprogramma zijn liostage ook 
op excellent niveau uitvoeren. Hiervoor is aparte informatie ontwikkeld.  
Voordat de student aan een liostage kan beginnen heeft hij in Pabo 3 een keuze gemaakt ten bate van zijn 
uitstroomprofiel. Het gaat hier om de keuze voor het jongere kind of het oudere kind en de keuze voor een 
vakprofilering in een wereldvak en een kunstvak. Tijdens de stages bij de leeftijdsprofilering heeft de student zich 
zowel in theorie als in de praktijk extra verdiept in de leeftijdsgroep van zijn keuze en is daarmee leeftijdspecialist 
geworden. 
De liostage wordt gezien als sluitstuk van de opleiding, waarin de lio laat zien dat hij aan de bekwaamheidseisen voor 
de startende leerkracht primair onderwijs voldoet (SBL, 2004). 
 

2.Doelen, competenties en bekwaamheidseisen 
 
Het meest algemene doel voor de liostage is dat de student zich ontwikkelt tot een competente leraar basisonderwijs, 
die kan voldoen aan de bekwaamheidseisen die gesteld worden aan de startende leerkracht primair onderwijs. Deze 
bekwaamheidseisen zijn geformuleerd in competenties, die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL, sinds 1 
oktober 2011 De Onderwijscoöperatie) hiervoor zijn geformuleerd. Op de Pabo HR vormen de zeven aan SBL 
ontleende competenties de basis voor het Competentieprofiel Pabo HR (2013). De competenties zijn uitgewerkt in 
deelcompetenties. Om te beoordelen of een student een deelcompetentie op het juiste niveau beheerst, zijn bij elke 
deelcompetentie per fase (propedeuse-, basis-, profilerings-, en afstudeerfase) gedragsindicatoren beschreven. In het 
competentieprofiel zijn ook gedragsindicatoren opgenomen, geformuleerd vanuit de profileringsgebieden van de 
Pabo HR: de Body Of Knowledge and Skills Lesgeven in de grote stad (Wolff e.a., 2012), de Kennisbasis ICT Pabo HR 
(2012) en het document Praktijkonderzoek in het curriculum van de pabo (Scheepers & Veltman, 2012). 
 

2.1 Doelen 
In de liostage worden individuele prestaties geleverd en gemeten. De stagedoelen voor de afstudeerfase (zie: 
Algemene gegevens) zijn afgeleid uit het competentieprofiel van de Pabo HR. De doelen beschrijven het beoogde 
eindniveau voor de afstudeerfase en de daarmee samenhangende minimale kwalitatieve en kwantitatieve eisen met 
betrekking tot de liostage. 

In het beoordelingsformulier voor het afstudeerassessment (bijlage 8) zijn de beoordelingscriteria vastgelegd en 
wordt de weging van deze criteria verantwoord. Een voldoende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de 
student is voorwaardelijk bij de summatieve stagebeoordeling: het afstudeerassessment. 
 

2.2 Competent op afstudeerniveau 
Een competentie of bekwaamheid betreft 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 het handelen worden gemaakt, te verantwoorden en erop te reflecteren (Korthagen, 2003). In het 
competentieprofiel van de Pabo HR (2015) staan de competenties en deelcompetenties die een student, volgens de 
Pabo HR, moet beheersen om een startbekwame leraar te worden. 
De student werkt vanuit zijn beginsituatie planmatig aan het verwerven van de zeven competenties (en onderliggende 
deelcompetenties): interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent, 
organisatorisch competent, competent in samenwerken met collega’s, competent in samenwerken met de omgeving 
én competent in reflectie en ontwikkeling.  
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De competenties, deelcompetenties en gedragsindicatoren zijn leidend voor de persoonlijke leerdoelen waaraan de 
student werkt. De gedragsindicatoren zijn op faseniveau opgenomen in het evaluatieformulier dat voor de stage is 
ontwikkeld, de stageontwikkelingsmeter (SOM). Dit formulier wordt zowel door de coach als door de student gebruikt 
om de voortgang in de liostage te meten. Bij de beoordeling van het afstudeerassessment vormen de 
deelcompetenties van de afstudeerfase het uitgangspunt (zie: beoordelingsformulier afstudeerassessment) 
Het geheel van competentiebeschrijvingen, deelcompetenties en gedragsindicatoren per studiefase is voor de student 
de basis om te bewijzen dat hij zich, in de praktijk en in de theorie, passend bij de studiefase ontwikkelt. De student 
stelt vanuit het competentieprofiel van de Pabo HR zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en persoonlijk actieplan 
(PAP) op. Hiermee gaat hij in de praktijk zelfstandig en doelgericht aan de slag. Op de opleiding en tijdens 
stagebezoeken wordt hij hierbij begeleid door zijn stagebegeleider/slc, maar ook de coach speelt in de begeleiding van 
de competentieontwikkeling een belangrijke rol. 
 

3.Organisatie van de stage 
 
Op de Pabo HR wordt de liostage aan het einde van de opleiding gedaan, nadat de studenten tijdens de 
profileringsfase bewezen hebben dat ze liovaardig zijn. Tijdens de liostage draait de student volledig mee in de 
basisschool en heeft min of meer zelfstandig de zorg voor een groep. De liostage bestaat voor de voltijdopleiding 
uit een voltijdvariant (de blokliostage). Voor de deeltijd is er een afstudeerstage, die verspreid kan worden over 
één of twee semesters semester. De kwantitatieve eisen wijken hierbij af van de voltijd, de kwalitatieve eisen niet.  
De lio professionaliseert zich door het opdoen van directe werkervaring in de dagelijkse praktijk van het beroep 
en wordt in de basisschool gezien als een collega, die deel uitmaakt van het team. 
Belangrijk voor de lio is dat hij wordt ondersteund en wordt begeleid en gestimuleerd om initiatieven te nemen, 
zodat hij zelfvertrouwen kan ontwikkelen.  
Het gaat niet alleen om onderwijstaken binnen de klas, maar om alle bij het beroep van leerkracht behorende 
werkzaamheden, zoals het deelnemen aan vergaderingen, het beoordelen van kinderen en het omgaan met 
ouders. 
 

3.1 Lio-aanstellingen 
De aanstelling als liowerknemer is een specifieke, voor de betaalde liostage gecreëerde, functie en aanstelling. 
De lio heeft sinds de aanvaarding van het wetsvoorstel leraren in opleiding (juli 2001) een structurele plaats gekregen 
in het onderwijs. De wet regelt dat er voor de lio gedurende de liostage kan worden afgeweken van de 
benoembaarheidseisen. Met andere woorden: aan de lio wordt gedurende de liostage ontheffing van de 
bevoegdheidseis verleend. Door de ontheffing van de bevoegdheid is er verschil in de mate van zelfstandigheid 
waarmee de lio werkzaamheden kan en mag uitvoeren, als we die werkzaamheden vergelijken met de activiteiten van 
een stagiair. Dit is direct afhankelijk van de soort aanstelling (betaald of met een stagevergoeding/niet betaald), zoals 
die is vastgelegd in het liocontract. Zowel de lio als stagiair (niet betaald) als de lio met een stagevergoeding mag 
alleen lesgeven onder directe verantwoordelijkheid en toezicht van een bevoegde leerkracht. De betaalde lio kan en 
mag zelfstandig lesgeven onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. Deze betaalde liowerknemer 
wordt voor een periode als leerling-werknemer bij een school benoemd. 
De benoeming betreft een tijdelijk dienstverband en beslaat een periode van een voltijd dienstverband van 4 dagen 
per week gedurende vijf maanden, waarbij de lio 3 dagen per week voor de klas staat. De aanstelling van de lio als 
werknemer geschiedt door het bestuur van de basisschool en wordt bekrachtigd doordat alle betrokken partijen de 
leerwerkovereenkomst ondertekenen. 
De benoeming loopt voor de tijd van de liostage, waarvan een duidelijke begin- en einddatum op de 
leerwerkovereenkomst wordt vermeld. De minister erkent alleen de betaalde lio, de lio als werknemer, waarvoor een 
ontheffing van de bevoegdheidseisen is geregeld. 
In 2000 heeft het Ministerie een brochure ontwikkeld “LIO; Goed geregeld”. Deze brochure is destijds naar alle 
scholen gezonden. Over de meest recente ontwikkelingen rondom de lio wordt in “UITLEG” regelmatig 
gepubliceerd. 
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In de brochure van het ministerie is onderstaand schema opgenomen. 
 

Omschrijving: Lio stagiair liowerknemer 

Pleinwacht lopen ja ja 

Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
* Projecten uitvoeren binnen de school (bijv. het opzetten van een 
documentatiecentrum 

ja ja 

Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
* Lesgeven aan één of meerdere leerlingen 

nee ja 

Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
* Gymnastiek geven 

nee nee 1 

Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
* Eén of meerdere leerlingen begeleiden buiten het schoolterrein (bijv. naar de 
sporthal) 

nee ja 

Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht: 
* Buitenschoolse activiteiten organiseren en begeleiden 

nee ja  

De basisschool dient de lio bij alle personele aangelegenheden te betrekken nee ja 

De lio dient zich voor alle personeel aangelegenheden ter beschikking te stellen nee ja 
1 Lio’s zijn niet bevoegd om gymnastiek te geven. Alleen specialisten jongere kind mogen in groep 1 en 2 onder begeleiding bewegingsonderwijs 

geven. 

 

Verder kunt u informatie aanvragen bij: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postadres:   
Postbus 16375 2500 BJ Den 
Haag T: 070 412 34  56 
F: 070 412 34 50 
E: ocwinfo@postbus51.nl   
www.minocw.nl  

 

3.2 De leerwerkovereenkomst en startverklaring 
De leerwerkovereenkomst is door de Pabo HR opgesteld en wordt aan de student uitgereikt. De student neemt 
deze overeenkomst mee naar de lioschool. Onderdeel van deze leerwerkovereenkomst is de liostartverklaring. 
Hierin staat dat de student aan alle eisen heeft voldaan, om met de liostage te mogen starten. De 
leerwerkovereenkomst regelt zowel het leergedeelte als het werkgedeelte (d.m.v. bijlage 2 van de 
leerwerkovereenkomst) van de liostage. Alle rechten en verantwoordelijkheden van de student, de basisschool 
en de opleiding zijn hierin beschreven. 
De volgende varianten zijn in de leerovereenkomst van de Pabo HR te onderkennen: 

1. De betaalde lio: 
De student als werknemer, aangesteld met een leerwerkovereenkomst 

2. De lio met een stagevergoeding: 
De student als stagiair met van te voren bekende stagevergoeding en een leerwerkovereenkomst 

3. De onbetaalde lio: 
De student als stagiair zonder betaling met leerwerkovereenkomst 

4. De deeltijdstudent in de afstudeerstage zonder betaling 
5. De deeltijdstudent in de afstudeerstage betaald 

 
  

mailto:ocwinfo@postbus51.nl
http://www.minocw.nl/
http://www.minocw.nl/
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3.3 Liostage en opleidingsvariant 
Er zijn drie verschillende varianten van de laatste stage van de Pabo HR. Welke variant een student volgt is afhankelijk 
van de opleidingsvariant van een student. Op alle varianten wordt hieronder nader ingegaan. 
 

3.3.1 Voltijd variant 
In de voltijd loopt de student een bloklio. Hiervoor krijgt de student een voltijd aanstelling (1 fte). Bij een blok 
liostage gaan de studenten gedurende vijf maanden, drie dagen per week zelfstandig (maar wel onder 
begeleiding) aan het werk met een groep kinderen, met een minimum aantal dagen van 64. 
De student heeft één dag voor voorbereiding en verslaglegging van de liostage en één dag voor het 
afstudeeronderzoek. Daarnaast komt de student een aantal dagen terug naar de opleiding voor de 
studieloopbaancoaching en intervisie. 
Het tijdstip waarop met de lio begonnen kan worden is na de afronding van semester 7. Voor de studenten die 
in februari zijn ingestroomd op de opleiding en voor “vertragers” is het mogelijk om na de zomervakantie met 
een bloklio te beginnen. 
Voor eventuele verlenging van de liostage moet een periode van gemiddeld drie weken worden ingecalculeerd. 
 

3.3.2 Deeltijd variant 
In de deeltijd loopt de student een afstudeerstage. Alle kwalitatieve eisen van de deeltijd afstudeerstage zijn 
gelijk aan de voltijd lio. Alles wat in dit boek beschreven wordt betreffende de inhoud van de stage is dus ook 
van toepassing voor de deeltijd afstudeerstage. De kwantitatieve eisen zijn als volgt: 50 dagen stage, 
waaronder twee keer een volledige week. De student kan zelf bepalen of hij de afstudeerstage uitspreidt over 
het hele jaar, door één dag in de week stage te lopen, of over een semester met twee dagen in de week stage. 
 

3.3.3 Academische pabo 
De studenten van de academische pabo moeten voldoen aan dezelfde eisen als de voltijdstudenten. De liodagen zijn 
echter op een andere manier gespreid over het jaar. Op deze manier kunnen de studenten hun liostage lopen en ook 
voldoen aan hun verplichtingen op de Erasmus Universiteit. Het rooster van hun lio ontvangen zij via het stagebureau 
van de pabo.  
 

3.3.4 Weekprogramma voor de liovarianten 
Hieronder wordt de organisatie van het weekprogramma van de voltijd variant (de bloklio) en de deeltijd variant 
(de lintliostage) in schema weergegeven. 
 

 Stage 
 Groep leiden en 

begeleiden 

 Andere onderwijswerk- 
zaamheden van de 
taakverdeling 

Tijd voor studie 
 Lioportfolio: Voorbereiding en 

verslag 

 Studieloopbaancoaching en 
begeleiding 

 Afstudeeronderzoek 

Minor naar keuze 

 

Voltijd Lio 
 
3 dagen (dinsdag t/m donderdag) 

 
2 dagen 

 

Deeltijd 
afstudeerstage in 
2 semesters 

1 dag per week (dinsdag) 
(semester 7 en 8)  
+ 2 volledige weken 

1 dag 2 avonden in  
semester 7 

Deeltijd 
afstudeerstage in 
1 semester 

2 dagen per week (dinsdag + ??) 
(semester 8) 
+ 2 volledige weken 

1 dag  
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3.3.5 Lioplek en liotaken 
De lio heeft in Pabo 3 gekozen voor een specialisatie in het onderwijs aan het jongere kind (groep 1 t/m 4) of 
een specialisatie in het onderwijs aan het oudere kind (groep 5 t/m 8). In deze leeftijdsgroep heeft de student 
zich extra verdiept en gaat de hij zijn liostage lopen. Tijdens of na de sollicitatiegesprekken worden met de 
directie van de school afspraken gemaakt in welke groep de student gedurende zijn liostage gaat werken. 
Voor de lio is het belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is. Dit houdt in dat de lio zich goed kan voorbereiden 
op zijn taak, doordat hij van te voren weet op welke lioschool of locatie hij terecht komt. Ook moet hij weten in 
welke vaste liogroep hij gaat werken, wie de liocoach wordt en wie de (eventuele) duopartner wordt waar hij 
mee gaat samenwerken. 

 
De hoofdtaak van de lio is het zelfstandig begeleiden van een vaste groep, gedurende een aaneengesloten 
periode en daarbij alle bijbehorende werkzaamheden uitvoeren. Voor de ontwikkeling van de lio is het belangrijk 
om een goede lioplek te bemachtigen, die aan de voorwaarden van de Pabo HR voldoet. Deze voorwaarden zijn: 

- De groep bestaat uit minimaal 15 kinderen 
- Er is een coach beschikbaar voor de student. Deze heeft de tijd om de student de begeleiden 
- De student moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn competenties te bewijzen 
- De student moet op de lioplek kunnen functioneren als startbekwame leerkracht  

De lio heeft ook de taak zijn eigen ontwikkeling gaande te houden en eventuele stagnaties zelf te signaleren. 
Structurele reflectie en daarmee het geleerde op een bewust niveau brengen en toepasbaar maken in nieuwe 
situaties, is hierbij een vereiste. De slc en coach ondersteunen de lio hierbij met als doel het niveau van de 
ontwikkeling van de lio te stimuleren en bewaken. 

 
Om de lio zoveel mogelijk te laten leren van alles wat met werken in het onderwijs te maken heeft doet de lio als 
volwaardig collega naar rato mee. Hij maakt kennis met alle werkzaamheden van een (beginnend) leerkracht, 
bijvoorbeeld: 

 
1. De begeleiding van een groep met alle daarbij behorende pedagogische en didactische activiteiten: 

- leerling besprekingen 
- rapportvergaderingen 
- begeleiding van leerlingen 
- voorbereiding van lessen, thema’s en projecten 
- opstellen, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen 

2. Een bijdrage leveren aan teamactiviteiten: 
- deelnemen aan team / bouwvergaderingen 
- een bijdrage leveren aan leerling- en rapportbesprekingen 
- deelnemen aan scholingsactiviteiten  

3. Taken binnen de schoolorganisatie in relatie tot het afstudeeronderzoek bijv.: 
- deelnemen aan één van de onderzoeksthema’s waaraan ook de school werkt. Deze moeten passen binnen 

de thema’s die de Pabo HR in samenwerking met het kenniscentrum heeft geformuleerd: de effectieve 
brede school/integrale kindcentra, doorlopende leerlijnen VVE-PO-VO, vormgeven aan passend onderwijs, 
taalontwikkeling en taalverwerving, ouderparticipatie en –empowerment, ontwerpen en implementeren 
van moderne vernieuwende pedagogische en didactische concepten, met onder meer gebruik van ICT-
toepassingen, opbrengstgericht werken  

- deelnemen aan kampen, sportdagen en andere buitenschoolse activiteiten 
4. Ontwerpen en ontwikkelen van activiteiten voor kinderen: 

- het werken met verschillende educatieve en administratieve computer programma’s 
- inrichten van speel / leerhoeken, ontwikkelen en organiseren van een project 
- verzorgen van een ouderprogramma 

5. Begeleiding van groepjes en / of individuele kinderen: 
- bij leer- en of gedragsmoeilijkheden 
- extra taal- of zorgactiviteiten 

 
In het begin van de liostage moet de student de tijd krijgen om aan de dagelijkse verantwoording voor de groep te 
wennen. Het is daarom belangrijk om de taken daarnaast te doseren. In het begin van de liostage zal de student nog 
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maar weinig taken oppakken naast het lesgeven. Gedurende de liostage moet dit uitgebreid worden.  
 

3.3.6 De verdeling van de studiepunten 
De totale liostage levert de studenten 30 ec op. Eén ec staat voor 28 uur studiebelasting. De studiepunten voor de 
liostage zijn als volgt verdeeld: 
 Afstudeeronderzoek  8 ec 
 Afstudeerassessment           21 ec 
 Studieloopbaancoaching en intervisie           1 ec 

                  30 ec 
 
3.3.7 Onderhoudsstage 
Voor alle pabostudenten is stage een verplicht onderdeel. Als een student in een bepaald leerjaar doubleert, waarbij hij 
de ec's voor de stage van dit betreffende jaar al heeft gehaald, is er sprake van een onderhoudsstage. De student loopt 
stage op één dag in de week. De student doorloopt de stagecyclus, inclusief de daaraan verbonden documenten (POP, 
Stagekaarten) en deadlines. De student wordt begeleid door een stagebegeleider vanuit de Pabo HR en de mentor van 
zijn stageklas, maar hij wordt voor deze stage niet beoordeeld. Dat betekent dat de student geen stageportfolio hoeft in 
te leveren ter afsluiting van deze stage. Dit alles in overleg met de jaarcoördinator van het desbetreffende studiejaar. 
 

4. Begeleiding in de stage 
 
Om het opleiden van de studenten in de beroepspraktijk kwalitatief te borgen hebben de Pabo HR en de 
deelnemende organisaties voor basisonderwijs (schoolbesturen) een aantal afspraken gemaakt en zijn door alle 
betrokken partijen uitgangspunten geformuleerd. Deze afspraken en uitgangspunten op het gebied van rollen en 
taken, wederzijdse contacten en communicatie, informatievoorziening, stageplekken en plaatsing van studenten, zijn 
vastgelegd in convenanten. 

 
De student wordt in de stage begeleid door twee personen die vanuit hun functie de ontwikkeling van de student 
volgen, ondersteunen en - waar noodzakelijk- bijsturen. De begeleiding vindt plaats in de basisschool en op de pabo. 
Het gaat om de coach in de basisschool, de stagebegeleider/slc vanuit de pabo. 
 

4.1 De coach in de basisschool 
De vaste begeleider op de basisschool is de coach. De coach is voor de student het eerste aanspreekpunt in de school. 
De coach verzorgt de meest directe vorm van begeleiding. Hij is ter plekke aanwezig en observeert het werk van de 
student tijdens de uitvoering. 
De coach vervult verschillende begeleidingstaken: 

- Hij introduceert de student bij de directie, het team en de ouders 
- hij helpt de student in de eerste weken bij het kiezen en plannen van de stage-activiteiten 
- hij werkt met de student samen, observeert regelmatig de activiteiten die de student uitvoert en geeft 

hier feedback op 
- hij fungeert in de eerste weken regelmatig als rolmodel, van wie de student de kunst van het onderwijzen kan 

‘afkijken’ 
- hij evalueert (mede) het leerproces van de student tijdens wekelijkse begeleidingsgesprekken 
- hij is gesprekspartner voor de stagebegeleider/slc van de Pabo HR en neemt met deze contact op bij vragen, 

onduidelijkheden of twijfels 
 

De ouders van de leerlingen van de liogroep worden door de coach/school op de hoogte gesteld van het feit dat 
een nog ‘ongediplomeerde leerkracht’, mede leiding geeft aan de groep van hun kind.  
Meestal neemt de student een aantal groepstaken van de coach over, of delen zij samen de verantwoording voor 
een groep. De vrijgekomen tijd voor de coach kan worden besteed aan andere werkzaamheden. Toch zal de coach 
op de achtergrond aanwezig moeten zijn om waar nodig ‘stand by’ te zijn. 

 

Om coaches structureel te ondersteunen bij hun begeleidingswerk wordt op de Pabo HR een cursus voor de 
liocoaches georganiseerd. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, die mogelijk, parallel lopen aan de fase waarin de 
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student verkeert. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie over de opleiding en het lioschap gegeven, 
ervaringen van de liocoaches besproken en specifieke gespreksvormen voor het begeleiden op afstand besproken 
en/of geoefend.  
Wij adviseren de coaches dan ook deze bijeenkomsten bij te wonen. Na afloop ontvangt men een certificaat bij 
voldoende aanwezigheid. 
De data van de bijeenkomsten van de liocoachcursus worden jaarlijks in het rooster opgenomen en naar de scholen 
gezonden. Ook de lio kan de liocoach over de data van de liocoachcursus informeren. Coaches die in voorgaande 
jaren de training volgden en hun kennis willen actualiseren of ervaringen met andere coaches willen delen, zijn van 
harte welkom. 
 

4.2 De stagebegeleider van de Pabo HR 
Vanuit de opleiding wordt de student in de stage begeleid en bezocht door stagebegeleider/slc van de pabo.  
De stagebegeleider/slc van de Pabo HR vervult de volgende begeleidingstaken: 
- Hij neemt aan het begin van een stageperiode per mail of telefonisch contact op met de coach 
- hij begeleidt de student bij het opstellen van het POP/PAP 
- hij bezoekt de student één keer aan het begin van de liostage en één keer halverwege, waarbij een (deel van 

een) les wordt geobserveerd en gesprekken worden gevoerd over de voortgang met de coach en de student 
- hij begeleidt de student tijdens stagebezoeken op het bereiken van het startbekwaamheidsniveau 
- hij beoordeelt halverwege de stage of de student voldoende vaardig is om toe te werken naar het 

afstudeerassessment 
- hij informeert de coördinator over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de student; 
- hij houdt contact met de coach en ondersteunt deze waar nodig 
- hij plaatst verslaglegging van stagebezoeken in Osiris, waarmee deze inzichtelijk wordt voor de student  

 

4.3 De studieloopbaancoach van de Pabo HR 
De studieloopbaancoach (slc) is voor de student het eerste aanspreekpunt op de opleiding. De student kan met al zijn 
(persoonlijke) zaken bij de slc terecht. De taak van de slc is het bewaken van de studievoortgang en ontwikkeling van 
de student (Kaders voor studieloopbaancoaching Pabo HR, mei 2008). Daarnaast begeleidt de slc bij de voorbereiding 
op het afstudeerassessment.  
 

Naast individuele studievoortgangsgesprekken met de slc vindt er intervisie plaats onder begeleiding van een docent. 
Tijdens de intervisiegesprekken helpen de studenten elkaar, onder leiding van een docent, om pedagogische- en 
onderwijskundige vragen uit de directe praktijk van de liostage te analyseren en mogelijk op te lossen. Studenten 
bepalen voor een groot deel zelf de inhoud van de gesprekken, door van tevoren (schriftelijk) de bespreekpunten en 
leer/ werkvragen door te geven. Daarnaast stelt ook de docent onderwerpen aan de orde. Omdat de gesprekken vrij 
persoonlijk van aard zijn, zijn ze uiteraard vertrouwelijk.  
De intervisiebijeenkomsten zijn op maandag en worden jaarlijks in het rooster opgenomen. Daarnaast wordt er op de 
terugkomdagen tijd gereserveerd voor de begeleiding van het afstudeeronderzoek.  

 

4.4 De assessoren van de Pabo HR 
Assessoren zijn onafhankelijke vakdeskundigen. Dit zijn personen die de student niet hebben begeleid tijdens de 
liostage. De assessoren nemen het afstudeerassessment af aan het einde van de liostage en beoordelen daarmee de 
startbekwaamheid van de student aan de hand van de landelijke startbekwaamheden (Wet BIO, augustus 2006). 
 

4.5 Maatregelen bij problemen 
Als blijkt dat de liostage niet zo voorspoedig verloopt als gewenst, is het belangrijk dat de student direct contact 
opneemt met de stagebegeleider. De stagebegeleider en de coach onderzoeken samen welke maatregelen mogelijk 
of wenselijk zijn. De stagebegeleider informeert de afstudeercoördinator, die zo nodig assisteert bij het nemen van 
onderstaande maatregelen: 

1. De student duidelijkheid geven over zijn / haar tekorten en duidelijke afspraken maken hoe deze aan te pakken 
2. Een extra tussenevaluatie inlassen ten bate van een nieuw persoonlijk ontwikkelingsplan 
3. De liotaak bijstellen (enigszins verlichten) om de student gelegenheid te geven het eigen functioneren 

te herstellen 
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4. De begeleiding weer tijdelijk in de klas brengen, waardoor de coach de student kan observeren of zelf als model 
kan fungeren 

5. De begeleider van de Pabo kan de student een keer observeren, bijvoorbeeld wanneer problemen niet helder te 
analyseren zijn 

6. Het afspreken van een specifiek begeleidingstraject met individuele gesprekken en extra bezoeken 
7. De liostage kan worden verlengd 

Alle afspraken en extra hulp zijn gekoppeld aan een tijdslimiet. Zijn de problemen na een intensieve begeleiding niet 
verholpen, dan moeten oplossingen worden gezocht in de sfeer van overplaatsing. Aan te raden is, dit waar mogelijk, 
binnen de lioschool in een andere groep op te lossen. Lukt dit niet, dan zal de leerwerkovereenkomst met deze school 
ophouden en zal de student de liostage op een andere school voortzetten. 
Voor de start op een andere school zal de lio in een schriftelijk verslag uitvoerig reflecteren op de ontstane 
problemen in de liostage en stelt vervolgens aan de hand hiervan een nieuw pop en pap op.  
Mocht de liostage, na de beoordeling van het afstudeerassessment onvoldoende zijn dan wordt door de lio onder 
begeleiding van de begeleiders van de Pabo een goede analyse gemaakt en zal de lio opnieuw een liostage moeten 
doen. 
 

5. Verloop van de liostage 
De liostage is op te delen in een aantal fases. Het betreft hier de aanloop naar de liostage, de startfase, tussenfase en 
verdiepingsfase. In dit hoofdstuk worden de fases en de daarbij behorende toetsmomenten besproken.  
 

5.1 Voor aanvang van de liostage 
Voordat een student aan de liostage mag beginnen moet hij aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast moet hij een 

liostageplek hebben.  

 

5.1.1 Liovaardigheidseisen 

Een student kan aan de liostage beginnen (en ontvangt via de slc van de Pabo HR een liostartverklaring) als hij 

bewezen heeft dat hij: 

1. De propedeuse heeft behaald. 

2. Alle stageonderdelen, voorafgaand aan de liostage, met tenminste een voldoende heeft afgerond en 

aangetoond is dat: 
- de student voldoende orde, overzicht en overwicht over een groep kinderen heeft 
- de student minimaal twee aaneengesloten dagen zelfstandig een groep kan leiden en begeleiden 
- de student met behulp van reflectie zijn eigen onderwijsgedrag kan aansturen en kan bijstellen. 

3. Op het moment van de liostartverklaring (december voor een start in februari, juni voor een start in 

augustus) niet meer dan 15 studiepunten mist van het op dat moment totaal aantal te behalen 

studiepunten. 

 

5.1.2 Solliciteren 
Een van de onderdelen van het lioschap is het zelfstandig solliciteren naar een liostageplaats. Alle studenten schrijven 
een sollicitatiebrief en houden een sollicitatiegesprek. Hieraan voorafgaand organiseert de opleiding in het derde 
studiejaar een sollicitatietraining. In principe is de sollicitatie een zaak van de school en de student. 

 
Met de bedoeling om scholen en studenten gelijke kansen te bieden, heeft de opleiding een zo open mogelijke 
sollicitatieprocedure opgesteld: 

1. De opleiding stuurt de basisscholen in de regio de informatie over liostage en een 
inschrijfformulier. 

2. Basisscholen die belangstelling hebben voor een lio vullen het inschrijfformulier in en geven aan hoeveel 
lioplaatsen er op hun school beschikbaar zijn. 

3. De school geeft informatie over: 
De groep met het aantal leerlingen, of bouw waarin de lio kan gaan werken De locatie 
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waar de lio gaat werken. De naam van de coach (als dit al bekend is). De uit te voeren 
taken op de school in relatie met het afstudeeronderzoek De onderwijsvisie van de 
school. Bijzondere kenmerken van de school. De betaling van de lio. 
Op deze wijze ontstaan liovacatures met een duidelijk schoolprofiel. 

4. Deze vacatures worden op www.hint.hr.nl gepubliceerd. 
5. De studenten maken uit dit aanbod hun keuze en sturen een aantal scholen een sollicitatiebrief vergezeld van 

een Curriculum Vitae. 
6. De directeur van de basisschool maakt een selectie uit de brieven en nodigt enkele studenten uit voor een 

sollicitatiegesprek. Met het oog op de toekomstige samenwerking is het raadzaam ook de coach bij de procedure 
te betrekken en te vragen dit gesprek bij te wonen, zodat de student en de coach elkaar in een vroeg stadium 
kunnen ontmoeten! 

7. Na het sollicitatiegesprek besluiten zowel de school als de student of ze met elkaar in zee willen gaan 
8. Bij een positief besluit worden, na het behalen van de liovaardigheid, verdere afspraken gemaakt en de 

aanstelling formeel geregeld door: 
- Het tekenen van de leerovereenkomst, het liocontract, als het gaat om een stagiair. 
- Het tekenen van de leerovereenkomst, het liocontract, als het gaat om een stagiair met een van tevoren 

bepaalde stagevergoeding. 
- Het tekenen van de leerwerkovereenkomst, het liocontract, als het gaat om een aanstelling als 

liowerknemer. 
De opleiding (stagebureau) wordt hiervan schriftelijk, op de hoogte gesteld door zo spoedig mogelijk een kopie van 
het ondertekende contract aan de student mee te geven of per post naar de Pabo te zenden. 

 
Afgewezen studenten starten een nieuwe sollicitatieronde. Waar nodig verzorgt de opleiding individuele begeleiding 
voor studenten die moeite hebben een geschikte lioplaats te vinden. 
De pabo blijft tijdens deze sollicitatieprocedure afzijdig. Incidenteel zal zij een bemiddelende rol vervullen. Daar waar 
afspraken worden gemaakt die niet stroken met de doelstellingen en de afspraken van het lioschap zal de opleiding 
met de betrokkenen in contact treden. Wanneer de sollicitatie succesvol verloopt, overlegt de lio zijn liostartverklaring 
en wordt het liocontract door alle partijen ondertekend. De liostartverklaring en het liocontract wordt door de 
afstudeercoördinator van de opleiding aan de student uitgereikt. Dit zal tussen 1 december en 1 februari plaatsvinden. 
Voor de februari-instroom zal dit tussen 1 juli en 1 september zijn. 
 

5.2 Startfase van de liostage 
Voor de start van de liostage heeft de lio zich al goed voorbereid op het werken in de liostageschool. Zo heeft hij zich 
bijvoorbeeld al verdiept in de organisatie en de visie van de liostageschool.  
Bij de start van het werk in de basisschool heeft de lio inwerktijd nodig. De lio zal de eerste tijd vooral samenwerken 
met de coach. Het is belangrijk langzaam toe te groeien naar het zelfstandig begeleiden van de groep. De student 
krijgt zo de gelegenheid zelfvertrouwen op te bouwen en de groep te leren kennen.  
De coach kan samen met de lio moeilijke onderdelen van het werk aanpakken en af en toe als model fungeren terwijl 
de student observeert. Ook kan het zinnig zijn dat de coach (gedeeltelijk) nog in de klas blijft om de student aan het 
werk te zien en te helpen af te stemmen op de groep. 
Na een inwerkperiode, van ongeveer 3 weken, zal de lio in staat zijn (meer) zelfstandig te werken. De coach zal zich 
dan terugtrekken en steeds vaker de klas uit gaan, maar blijft wel beschikbaar.  
 

5.3 Lioportfolio 
De lio start direct met het verzamelen van bewijzen. De student moet op ieder moment de coach en de slc inzicht 
kunnen geven in de ontwikkeling van zijn competenties. De student kan hiervoor verslagen van 
begeleidingsgepsrekken, de SOM, lesvoorbereidingen, reflecties, groepsplannen of andere bewijzen gebruiken. Deze 
bewijzen vormen samen het lioportfolio. Aan het eind van de stage kan de student uit deze bewijzen putten ter 
ondersteuning van de complexe praktijksituaties voor het afstudeerassessment. 
 

5.4 Tussenfase van de liostage 
In de tussenfase zal de lio vooral bezig zijn het dagelijkse ritme van de groepsbegeleiding in de vingers te krijgen. De 
betrokkenheid van de student zal vooral gericht zijn op: overzicht en overwicht krijgen over de groep, een 

http://www.hint.hr.nl/
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gestructureerd klassenmanagement voeren, de verschillen tussen kinderen goed leren kennen en goede, boeiende en 
inhoudelijke lessen geven.  
Ook de continuïteit in voorbereiding, organisatie en uitvoering van onderwijsactiviteiten zal nog veel aandacht en 
tijd vragen. Tegelijkertijd functioneert de student binnen het team, onderhoudt contacten met de ouders van de 
kinderen en ontmoet specialisten van binnen en buiten de school. 
Tussentijds kijkt de student samen met zijn coach regelmatig terug naar de startbekwaamheden.  
 

5.5 Tussenevaluatie tijdens de liostage 
Voor de start van de verdiepingsfase, vindt een tussenevaluatiegesprek plaats tussen de lio, de begeleider van de 
Pabo en de coach. Voor dit gesprek hebben zowel de lio als de coach de SOM ingevuld. Daarnaast beoordeelt de 
coach de onderdelen die zijn opgenomen in het beoordelingsformulier tussenevaluatie (bijlage 7).  
Tijdens het gesprek wordt bekeken of de student voldoende voortgang vertoont op de ontwikkeling van de 
competenties. Dit gebeurt aan de hand van de observatie van de stagebegeleider, observaties van de coach en 
de ingevulde SOM van de student en de coach.  
Indien alle onderdelen van het beoordelingsformulier tussenevaluatie voldoende zijn ingevuld, krijgt de student 
van de stagebeleider een ‘go’. Hij mag zich dan gaan voorbereiden op het afstudeerassessment.  
Wanneer de ontwikkeling van de student nog niet ver genoeg gevorderd is voor een ‘go’, krijgt de student een 
‘no go’. De lio, coach en Pabobegeleider maken een afspraak voor een nieuw tussenevaluatiegesprek. De lio 
beschrijft op welke manier hij de (deel)competenties waarin hij onvoldoende ontwikkeling heeft laten zien, gaat 
behalen. Het kan betekenen dat de student hierdoor vertraging gaat oplopen en daardoor later zijn 
afstudeerassessment kan doen en ook later afstudeert. 
 

5.6 Verdiepingsfase van de liostage 
De verdiepingsfase begint nadat de tussenevaluatie met een ‘go’ is beoordeeld. In deze fase past de lio zijn pop pap 
aan en stelt eventueel nieuwe doelen op.  
In de verdiepingsfase is de lio in staat om de dagelijkse gang van zaken in de groep draaiende te houden en krijgt hij 
meer oog voor de individuele kinderen. Hij ervaart nu beter hoe verschillend kinderen de aangeboden leerstof 
opnemen en verwerken. Een valkuil kan zijn dat de lio nu op routine gaat draaien en te weinig diepgang en nieuwe 
leermomenten gaat zoeken. Hij kan zich nu gaan ontwikkelen als die professionele leerkracht, die adaptief kan werken 
en vorm geeft aan passend onderwijs, waarin het kind centraal staat en niet het programma. De lio tracht om kinderen 
met gedrag- en leermoeilijkheden adequaat te begeleiden en daarnaast zich meer en meer bewust te worden van een 
eigen onderwijsvisie. De verdiepingsfase wordt afgesloten met het afstudeerassessment.  
 

5.7 Studieloopbaancoaching en intervisie 
Studieloopbaancoaching heeft een onderwijsprogramma dat bestaat uit intervisie en (individuele) begeleiding inzake 
de studievoortgang. Bij beide onderdelen geven studenten zelf (mede) vorm aan de inhoud. Voor de intervisie worden 
terugkomdagen gepland en in het rooster opgenomen. Deze terugkomdagen zijn op maandag en zijn voor de lio 
verplicht. Er kan op die dagen geen beroep op de lio worden gedaan. De intervisie levert de student voor het hele 
afstudeerjaar 1 ec op. De individuele begeleiding wordt gedaan door de slc. Dit kan tijdens stagebezoeken of tijdens 
de terugkomdagen. De slc en de student bespreken de studievoortgang en de voortgang in de lio. Ook de 
(schriftelijke) voorbereiding op het assessment is onderwerp van gesprek. Ook hierbij is een actieve inzet van de 
student verplicht.  
 

5.8 Liostage in het speciaal onderwijs 
Studenten kunnen er voor kiezen om hun liostage in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs te doen. 
De studenten moeten hiervoor toestemming vragen aan de afstudeercoördinator en zij moeten aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als bij de liostage in het basisonderwijs. Bij de organisatorische competentie wringt het soms op 
de groepsgrootte (minimaal 15 leerlingen) van de groep waarin de lio zal gaan werken. Gebleken is dat hiervoor altijd 
in onderling overleg adaptieve oplossingen mogelijk zijn, zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld om zich op 
alle competenties in voldoende mate te ontwikkelen. De lio moet na afronding van de studie aan de 
startbekwaamheidseisen voor het primair onderwijs voldoen en ook in de reguliere basisschool in grotere groepen 
inzetbaar zijn.  
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6. Evaluatie en beoordeling 
De ontwikkeling van de studenten in de liostage wordt halverwege en aan het einde van de stage geëvalueerd. De 
liocoach adviseert vanuit de praktijk. Daarnaast wordt ook, door twee (onafhankelijke) assessoren vanuit de opleiding, 
het afstudeerassessment afgenomen. 
De student is verantwoordelijk voor zijn eigen competentieontwikkelingen dus ook voor de planning van de 
evaluaties met de coach en de tussenevaluatie. 
 

6.1 Beoordeling afstudeeronderzoek 
Het afstudeeronderzoek wordt beoordeeld door twee docenten van het Instituut voor Lerarenopleidingen. Meer 
informatie is te vinden in de handleiding van het afstudeeronderzoek, gepubliceerd op Hint op de stagesite van de 
Pabo HR. 
 

6.2 Beoordeling tussenbeoordeling 
Tijdens het tweede stagebezoek van de stagebegeleider vindt de tussenevaluatie plaats. Hiervoor wordt het formulier 
uit bijlage 7 gebruikt. Naar aanleiding van de tussenevaluatie geeft de stagebegeleider een ‘go’ of ‘no go’ aan de lio 
om zich wel of niet te gaan voorbereiden op het afstudeerassessment. Deze beoordeling wordt vastgelegd in het 
beoordelingsformulier tussenbeoordeling. Deze wordt samen met de SOM van de mentor in natschool geplaatst bij de 
code PABLIO14X. 
 

6.3 Beoordeling afstudeerassessment 
Met het afstudeerassessment wordt door de onafhankelijke assessoren van de Pabo bepaald of de student voldoet 
aan de startbekwaamheidseisen voor de beginnende leerkracht basisonderwijs. De beoordeling vindt plaats op basis 
van het dossier, een film en een CGI. De lio bereidt zich gedurende zijn liostage al grondig voor op de verschillende 
onderdelen van het afstudeerassessment en maakt het dossier en de film. Het afstudeerassessment wordt 
afgenomen door de assessoren die gebruik maken van de beoordelingsstandaard voor het afstudeerassessment. Zie 
hiervoor bijlage 8. 
 

6.4 Diploma-aanvraag 
De student kan de opleiding afronden en zijn diploma aanvragen als alle studiepunten uit voorgaande jaren zijn 
behaald en alle inhouden van de liostage zijn afgerond. Hierbij gaat het om: 

- het afstudeeronderzoek (8 ec) 
- de studieloopbaancoaching (1 ec) 
- het afstudeerassessment (21 ec) 

Het diploma aanvragen kan vanaf 165 ec. Op Hint onder de kop examencommissie is te vinden op welke data de 
examencommissie de aanvragen in behandeling neemt tijdens de diplomavergaderingen. Wanneer de aanvraag wordt 
goedgekeurd is de opleiding officieel afgerond. 
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7. Toelichting op formulieren 
 
De student werkt tijdens de stage met de stageformulieren die het leren van de student richting geven en als 
stappenplan dienen. De stageformulieren zijn bruikbaar voor alle stageperioden en zijn als bijlage opgenomen in dit 
stageboek. Op Hint vindt de student dit stageboek en alle stageformulieren in de map 
Stagebureau/Materiaal/Stageboeken-en-formulieren. In dit hoofdstuk worden doel en werkwijze van de 
verschillende formulieren toegelicht. In de afstudeerfase gebruikt de student de stageformulieren naar eigen inzicht. 
De ingevulde formulieren kunnen worden gebruikt als bewijsvoering voor de competenties.  
 

7.1 Stagekaarten 
Zo spoedig mogelijk na aanvang van de stage bespreekt de student stagekaart 1 met de coach. Deze beschikt 
daarmee vanaf het begin van de stage over de contactgegevens van de stagebegeleider/slc van de student en heeft 
een overzicht van alle relevante gegevens (stagedagen, praktijkopdrachten, bijzondere activiteiten). 
Stagekaart 1 heeft als hoofddoel het bevorderen van een goede communicatie (student-coach, coach- 
stagebegeleider/slc). Op deze kaart staan alle contactgegevens, de algemene stage-informatie en essentiële 
bespreekpunten.  
Stagekaart 2 (bekend uit de propedeusefase en de basisfase) wordt in de afstudeerfase niet meer gebruikt. 
 

7.2 Persoonlijk ontwikkelingsplan, persoonlijk actieplan 
Onder een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) verstaat de Pabo HR: een overzicht van ‘smart’ geformuleerde 
leerdoelen voor de studenten geldend voor een bepaalde periode (in de praktijk meestal een kwartaal of 
onderwijsperiode). In het Persoonlijk Actie Plan (PAP) staan de acties geformuleerd die de student onderneemt, om 
de in het POP gestelde leerdoelen te bereiken. Deze acties worden zo concreet mogelijk aangegeven en liggen op drie 
niveaus: 

- Praktijk 
- Theorie 
- Eigen ervaringen 

Bij alle doelen verwijst de student naar relevante literatuur. Bij de acties in het PAP beschrijft de student de concrete 
bewijsstukken waarmee hij gaat aantonen dat dit doel bereikt is. 

 
De student stelt aan het begin van de liostage een POP op, dat is gebaseerd op het Competentieprofiel Pabo HR 
(2013). De basis voor het opstellen van het POP wordt gevormd door een sterkte-zwakte-analyse van de student zelf, 
waarvoor hij gebruik maakt van evaluaties/reflecties en van ontvangen feedback van mentoren van voorgaande 
stages en de stagebegeleider/slc. 
De student formuleert persoonlijke leerdoelen die stage-gerelateerd zijn. De keuze van doelen is zo, dat gestuurd 
wordt op de verwerving van alle competenties op afstudeerniveau: de leerdoelen zijn verdeeld over en gekoppeld aan 
de verschillende competenties en de leerdoelen zijn relevant in relatie tot de getoonde competentieontwikkeling. De 
vormeisen die gehanteerd worden in de propedeuse- en basisfase zijn in de afstudeerfase niet meer verplicht: binnen 
de inhoudelijke kaders kiest de student een eigen vorm of werkwijze bij het opstellen van zijn POP. 
Een POP/PAP is een dynamisch instrument: het moet regelmatig worden bijgesteld naar aanleiding van ontvangen 
feedback, stagebeoordelingen, de eigen reflecties of een veranderde situatie. 

 

7.3 Lesvoorbereiding 
De student mag bij het voorbereiden van zijn lessen gebruik maken van het lesvoorbereidingsformulier. Dit formulier 
bevat de aspecten die ondersteunend zijn bij het voorbereiden van een onderwijsactiviteit of een les. Deze 
aandachtspunten zijn ontleend aan het boek Ontwerpen van onderwijs door C. de Munnik en K. Vreugdenhil (2012), 

dat in de lessen op de pabo wordt gebruikt.  
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7.4 Lesobservatie 
Voor het geven van schriftelijke feedback aan de student kan de coach gebruik maken van twee formulieren: de coach 
kan zijn feedback op het formulier Lesvoorbereiding zetten of de coach kan gebruik maken van het formulier 
Lesobservatie, met daarop een aantal onderwijsaspecten ter ondersteuning. Op het formulier Lesobservatie 
afstudeerfase worden de gedragsindicatoren uit de afstudeerfase van het Competentieprofiel Pabo HR gebruikt. 
Daarmee kan een ingevulde lesobservatie dienen als bewijsstuk bij het aantonen van competent gedrag met 
betrekking tot een (of zelfs meerdere) deelcompetentie(s).  

 

7.5 Reflectie 
Regelmatig terugblikken is belangrijk voor de reflectieontwikkeling en de ontwikkeling van het handelen in de stage. 
Door middel van reflectie zorgt de student ervoor dat de bijzondere ervaringen betekenis krijgen voor de eigen 
ontwikkeling. Door goed te analyseren kan de student verbeteracties omschrijven en alternatieve werkwijzen 
uitproberen. De student kan voor het terugblikken op betekenisvolle gebeurtenissen tijdens de stage gebruik maken 
van het reflectieformulier.  
Voor het reflecteren heeft de Pabo HR een doorgaande lijn ontwikkeld. 
Deze reflectielijn is gebaseerd op de stappen van de reflectiecirkel of spiraalmodel voor reflectie (Korthagen e.a. 
2003). De reflectie is hierin uitgewerkt in vier stappen: 

1. Ervaring opdoen en bewustwording: 
korte omschrijving van de bijzondere en betekenisvolle ervaring. 

2. Terugblikken en consequenties overzien: 
beschrijving van jouw persoonlijke aandeel, het aandeel van de kinderen, de objectieve en subjectieve kant van 
de situatie en de beroepscontext; 
beschrijving van het effect van jouw handelen, van hetgeen je wilde en of deze situatie vaker voorkomt. 

3. Formuleren van essentiële aspecten: 
beschrijving van wat jij het belangrijkst en/of moeilijkst vindt van jouw persoonlijke aandeel; beschrijving 
van de verbinding tussen essentiële aspecten van de situatie; 
conclusie met het oog op je toekomstige handelen. 

4. Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen: 
beschrijving van alternatieve handelingen voor de toekomst. Keuze voor één alternatief voor de toekomst. 

Daarnaast maakt de student bij het reflecteren gebruik van de reflectieniveaus uit bijlage 9. De student reflecteert op 
niveau 4, dat passend is bij de afstudeerfase.  

 

7.6 Stageontwikkelingsmeter en begeleidingsgesprek 
Feedback van de liocoach is een belangrijk leerinstrument en heeft sterke bewijskracht. De coach laat de 
student als het ware in de spiegel kijken en merkt zaken op die de student zelf misschien nog niet ziet of hem 
zijn ontgaan. Het kan net die inhoudelijkheid en diepgang aanbrengen die de student nodig heeft voor zijn 
ontwikkeling naar een startbekwame leerkracht. De feedback is vooral opbouwend, positief van aard en geeft 
de student houvast om verder te gaan. Doel van het begeleidingsgesprek is om dieper in te gaan op het directe 
onderwijsgedrag van de student, gerelateerd aan de competenties. De reflecties van de student zijn hierbij een 
belangrijk middel. In de lio wordt éénmaal per twee weken samen met de student op de voorgaande weken 
teruggeblikt. 
De student draagt zelf bespreekpunten aan voor het begeleidingsgesprek en kan dit gebruiken als bewijs voor 
een van de startbekwaamheden. Vanzelfsprekend stelt ook de liocoach punten aan de orde. Achteraf maakt de 
student een korte samenvatting van deze gesprekken om bewijzen te hebben van zijn startbekwaamheden en 
neemt deze op in zijn lioportfolio. Onderwerpen zoals: werken met methoden, variatie in instructie geven, 
houding voor de klas, zelfstandig werken, leerstrategieën en differentiatie kunnen in zo´n gesprek ook aan de 
orde komen. Het formulier voor het begeleidingsgesprek kan ook gebruikt worden voor een gesprek met de 
directeur, de duopartner, de begeleider van de Pabo enz. 
 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de stageontwikkelingsmeter (SOM) (bijlage 6). De ingevulde SOM brengt aan de 
hand van kenmerkende fase-indicatoren in beeld, hoe de student zich heeft ontwikkeld binnen de verschillende 
competentiegebieden. 
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Bij de tussenevaluatie halverwege de liostage vult zowel de student als de coach de SOM in. Zij houden hierover een 
begeleidingsgesprek, waarin hun visie op de competentie-ontwikkeling van de student wordt besproken. Op basis van 
dit begeleidingsgesprek (en andere ontvangen feedback, bijvoorbeeld tijdens een stagebezoek ) stelt de student zijn 
POP/PAP bij voor de komende periode. Aan het eind van de liostage blikt de student nogmaals met de coach terug op 
de competenties aan de hand van de SOM. De student kan gebruik maken van (delen van) de SOM van de coach als 
bewijsmateriaal voor het afstudeerassessment. De SOM is een formatief instrument en speelt een adviserende rol bij 
de beoordeling door de stagebegeleider/slc van de Pabo HR.  
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8.Het afstudeerassessment 

De lio toont zowel schriftelijk, in de praktijk, als mondeling aan startbekwaam te zijn. Dit doet hij in het 
afstudeerassessment, aan het einde van de liostage. Het afstudeerassessment bestaat uit een film, dossier en 
Criterium Gericht Interview (CGI). Het afstudeerassessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren.  
 

8.1 Tussenevaluatie 
Ongeveer halverwege de liostage vindt de tussenevaluatie plaats. Deze is beschreven in paragraaf 5.5. De 
tussenevaluatie moet voldoende zijn, voordat de student het afstudeerassessment mag afleggen.  
 

8.2 Dossier 
Voor het afstudeerassessment bouwt de student gaandeweg zijn liostage aan zijn dossier. Het dossier bestaat uit de 
beschrijving van drie complexe praktijksituaties , een film van maximaal 30 minuten en een verantwoording bij de film.  
In de drie complexe praktijksituaties worden meerdere deelcompetenties aangetoond. De student beschrijft de 
praktijksituaties aan de hand van de STARR methodiek. Elke Starr moet tussen de 3 en 5 pagina’s bevatten (excl. De 

gevalideerde bewijzen). De film toont een onderwijssituatie. In de verantwoording legt de student uit welke 
deelcompetenties in de film worden aangetoond.  
De student neemt het volledige competentieprofiel (met uitzondering van deelcompetentie 5.2, 6.2 en 7.2) als 
uitgangspunt. Hij bekijkt vanuit complexe situaties welke deelcompetenties hij aan kan tonen. De student kan hierbij 
gebruik maken van de gedragsindicatoren van de afstudeerfase. Daarnaast is het belangrijk dat de student ook de 
gedragsindicatoren van de profileringsfase, wanneer deze geen vervolg hebben in de afstudeerfase, meeneemt in zijn 
handelen. De student moet altijd voor ogen houden dat de gedragsindicatoren voorbeelden zijn van gedrag dat past bij 
de betreffende deelcompetentie. De student mag ook eigen voorbeelden van gedrag toevoegen, die bijdragen aan het 
bewijzen van een deelcompetentie. Het is van belang dat de student probeert de deelcompetentie als geheel te 
bewijzen en niet een enkele gedragsindicator. Het beoordelingsformulier (bijlage 8) geeft hier mede richting aan.  
 
Naast het bewijzen van de deelcompetenties, laat de student zien dat hij functioneert op HBO-niveau (afgeleid van de 
Dublin Descriptoren)(European Commission, 2010). De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in het 
beoordelingsformulier (bijlage 8).  
 

8.2.1 Complexe praktijksituatie 
Een complexe praktijksituatie is een situatie die de complexiteit van het werken in het basisonderwijs illustreert. Deze 
situaties vereisen geïntegreerde inzet van kennis, inzicht en vaardigheden, ofwel vakmanschap en meesterschap.  
Vanaf het begin van de liostage komt de student dit soort situaties tegen. De student start direct met het verzamelen 
van dit soort situaties en de daarbij behorende bewijzen voor de STARR beschrijvingen. Pas aan het eind van de 
liostage maakt de student een definitieve keuze voor drie situaties. Deze drie situaties zullen gebruikt worden in het 
afstudeerassessment.  
 
Hieronder zijn enkele voorbeelden van complexe praktijksituaties: 
 

 Werken in een combinatiegroep 
Tijdens een instructie aan een combinatie groep kan de lio een beroep doen op veel competenties. De student moet 
twee of soms drie jaargroepen lesgeven. Hiervoor moet hij bijvoorbeeld: 

- Thuis zijn in alle methoden van de twee of drie jaargroepen  
- Makkelijk kunnen switchen van het ene niveau naar het andere niveau 
- Kinderen leren om zelfstandig te werken en te werken met uitgestelde aandacht  
- Binnen de twee jaargroepen werken met kinderen met leer-en/of gedragsproblemen 
- Enz. 

Vanuit een lessituatie kan de student deze complexiteit aan bod laten komen.  
 

 Omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas 
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Een situatie waarbij de lio een kind begeleidt met leer- en/of gedragsproblemen geeft de student gelegenheid 
meerdere competenties aan te tonen. Hiervoor moet hij bijvoorbeeld: 

- Kennis hebben van verschillende leer- en gedragsproblemen  
- Zelf op zoek gaan naar informatie en met een gerichte vraag deskundigen raadplegen  
- De cyclus van signaleren, analyseren, een plan van aanpak schrijven, uitvoeren en evalueren doorlopen  
- Kunnen communiceren met de ouders betreffende de problematiek en de aanpak hiervan  

Vanuit een concrete situatie in de klas (of op het plein, in de gang, in de kleedkamer enz.) kan de student deze 
complexiteit aan bod laten komen.  
 

 Omgaan met ouders 
Als leerkracht heb je samen met de ouders een gedeelde verantwoordelijkheid voor een kind. Iedereen heeft het beste 
met het kind voor en een goede samenwerking tussen school en ouders is daarbij belangrijk. Hiervoor moet de student 
bijvoorbeeld: 

- Gesprekken voeren met ouders over de voortgang en het gedrag van een kind  
- Contact maken (formeel en informeel) met ouders 
- Ouders betrekken bij het onderwijs en de school 

Vanuit een situatie waarbij ouders betrokken zijn, zoals een gesprek, een buitenschoolse activiteit, of een activiteit 
binnen de school, kan de student deze complexiteit aan bod laten komen. Het is belangrijk dat de student op 
afstudeerniveau laat zien dat er sprake is van wederkerigheid in de relatie met ouders.  

 
 Omgaan met groepsprocessen 

Een situatie waarin een sociaal-, emotioneel-, cultureel-, of etnisch- probleem centraal staat geeft de student 
gelegenheid meerdere competenties aan te tonen. Hierbij moet hij bijvoorbeeld:  

-  Adequaat handelen bij pesten 
- Het pedagogisch klimaat in de klas bewaken en bevorderen 
- Door zijn handelen tonen dat iedereen er mag zijn, ertoe doet en erbij hoort (Eijkeren, 2013) 

Vanuit een concrete situatie in de klas (of op het plein, in de gang, in de kleedkamer enz.) kan de student deze 
complexiteit aan bod laten komen.  
 

8.2.2 STARR 
 
De STARR-methode wordt door de student gebruikt voor het schrijven van de drie complexe praktijksituaties als 
onderdeel van het afstudeerassessment. Bij de STARR methode wordt kort en ‘to the point’ een praktijksituatie 
beschreven. De drie complexe praktijksituaties vormen samen met de film en het CGI het bewijs van de 14 
deelcompetenties (alle deelcompetenties behalve 5.2, 6.2 en 7.2) op startbekwaamheidsniveau. Per STARR kunnen 
meerdere deelcompetenties worden aangetoond. De student moet er rekening mee houden dat de assessor ook naar 
een nieuwe praktijksituatie aan de hand van een STARR-beschrijving kan vragen. De STARR methode is speciaal 
ontworpen om te toetsen of iemand aan bepaalde competenties voldoet.  
 
De letters STARR staan voor: 
 

Situatie 
 
 

Reflectie Taak 
 
 

 
Resultaat    Actie (=gedrag) 
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In onderstaand schema staan de onderdelen van de starr uitgewerkt. Aan de hand van de aanwijzingen bouw je je 
verhaal op. Achteraf kun je met behulp van de vragen kijken of je de starr goed hebt beschreven. De aanwijzingen en 
de vragen helpen je bij het schrijven van de starr. Natuurlijk moet je zelf goed kijken naar jouw situatie en daar je 
verhaal op aanpassen. De vragen kunnen helpen, maar zijn niet leidend in het schrijven van de starr.  
Bij het schrijven van het dossier gaat het om het aantonen van de startbekwaamheid. 
 

Onderdeel Aanwijzingen Vragen* 

Situatie Geef een korte beschrijving van een concrete situatie 
die je tijdens je LIO hebt meegemaakt. Dit kan een 
situatie tijdens een les zijn, maar ook tijdens een 
pauze, studiedag, oudergesprek enz.  
Het gaat hier om één situatie en niet om een reeks 
gebeurtenissen. Voeg hier (indien van toepassing) 
bewijzen toe.  

Wat was de situatie? 
Wat gebeurde er? 
Wat was de aanleiding? 
Wie waren er bij betrokken? 
Waar speelde het zich af? 
Wanneer? 

Taak Geef een korte beschrijving van jouw taak. Benader 
je taak vanuit de (deel)competenties.  
Voeg hier (indien van toepassing) bewijzen toe.   
 

Wat was je taak? 
Wat was je rol? 
Wat werd van je verwacht? 
Wat verwachtte je van jezelf in deze situatie? 
Wat vond je dat moest gebeuren? 

Actie Beschrijf hoe je gehandeld hebt naar aanleiding van 
de situatie. Hier kun je ook achtergronden 
beschrijven die nodig zijn om je handelen te 
verklaren, of acties uit het verleden. Je kunt hierbij 
denken aan eerdere situaties, informatie over een 
kind of een groepsproces, maar ook aan theoretische 
achtergronden. 
Voeg hier (indien van toepassing) bewijzen toe.   
Geef hier (indien van toepassing) duidelijk aan welke 
deelcompetenties je bewijst en onderbouw dit.  
Baseer je handelen op literatuur (Nederlandse en 
internationale literatuur)  

Wat hoorde/zei/deed/voelde je? 
Hoe pakte je het aan? 
Wat waren je overwegingen om zo te 
handelen? 
Hoe werd op jou gereageerd? 
Wat zei/dacht/voelde men volgens jou? 
Wat hoorde/zei/deed/voelde je toen? Enz. 

Resultaat Beschrijf het resultaat van je actie.  
Voeg hier (indien van toepassing) bewijzen toe.   
Geef hier (indien van toepassing) duidelijk aan welke 
deelcompetenties je bewijst en onderbouw dit. 

Hoe liep het af? 
Hoe reageerden anderen op het resultaat? 
Wat was het effect, het resultaat van de 
actie? 

Reflectie Kijk terug op je eigen handelen. Reflecteer hierbij 
minimaal op niveau 4 (bijlage 9). 
Voeg hier (indien van toepassing) bewijzen toe.   
Geef hier (indien van toepassing) duidelijk aan welke 
deelcompetenties je bewijst en onderbouw dit. 
Koppel je handelen aan wat er in (internationale) 
literatuur over is geschreven. 

Hoe vond je dat je het deed? 
Was je tevreden met de resultaten? 
Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? 
Wat zou je de volgende keer eventueel 
anders doen? 
Wat heb je daar dan voor nodig? 
Vanuit welke visie heb je gewerkt/ zou je 
willen werken?  
In hoeverre heb je je visie bijgesteld als de 
situatie zich ervoor leende en waarom? 
Welke onderwijstheorieën en opvattingen 
heb je? Kun je met wat je hiervan hebt 
geleerd ook iets in andere situaties? 

 
Eisen aan de drie STARR beschrijvingen 

1. Alle deelcompetenties die zijn opgenomen in de beoordelingsstandaard (bijlage 8) worden aangetoond in de 
drie STARR beschrijvingen en de film. Het is hierbij aan te raden om overlap te laten ontstaan. Een 
deelcompetentie die bijvoorbeeld in twee STARR-beschrijvingen voorkomt, of in een STARR-beschrijving en de 
film leveren een sterker bewijs. 

2. In iedere STARR wordt door de student uitgelegd en onderbouwd welke deelcompetenties aangetoond 
worden. Hierbij beschrijft hij duidelijk met welk concreet gedrag hij een deelcompetentie aantoont.  
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3. Iedere STARR is voorzien van bewijzen, behorend bij het verhaal van de STARR-beschrijving. Hierbij valt te 
denken aan een (deel van een) handelingsplan, foto’s van inrichting of opstelling van de klas + toelichting, 
een organogram, feedback van de coach, mailcontact met ouders, een lesvoorbereiding etc.(paragraaf 8.2.3).  

4. De bewijzen voldoen aan de volgende eisen: authentiek, actueel, relevant, gekaderd en gevarieerd (paragraaf 
8.2.3). Bewijzen van derden moeten gevalideerd zijn (datum en handtekening).  

 

8.2.3 Bewijzen 
De STARR beschrijvingen moeten ondersteund worden door bewijzen. Deze bewijzen moeten voldoen aan de volgende 
criteria: 

 
Authentiek Producten moeten van jezelf zijn. Gaat het om een groepsproduct, geef dan aan 

wat jouw bijdrage is geweest en waarom dit dus als bewijs voor jouw 
competentiebeheersing wordt opgevoerd.  
Gaat het om een beschrijvend bewijs dan moet het gaan over eigen ervaringen. 
 

Actueel Alleen bewijzen vanuit de liostage mogen worden opgenomen.  
 

Relevant Ze vormen een duidelijk bewijs voor jouw gedrag in de aangegeven 
deelcompetentie. Je geeft dus altijd aan welke deelcompetentie je met het bewijs 
aantoont.  
 

Gekaderd Je plaatst een bewijs altijd in een context. Dat wil zeggen dat je het bewijs plaatst in 
de situatie waarin je het hebt toegepast/gebruikt, hoe je het hebt 
toegepast/gebruikt en je beschrijft wat je ervan geleerd hebt.  
 

Gevarieerd Je levert verschillende soorten bewijzen. Zorg voor variatie.  
 

  

Aan jou de taak om je STARR-beschrijvingen te ondersteunen met geschikte bewijzen. Er zijn directe en indirecte 
bewijzen. Een direct bewijs gaat over gedrag dat direct waarneembaar is of een product dat je zelf gemaakt hebt. Je 
schrijft niet over jouw competentie, maar laat het zien. Een videofragment van je optreden als leerkracht is een direct 
bewijs. Een indirect bewijs is een beschrijving van jouw functioneren, geschreven door jou of door leerlingen of een 
begeleider.  
 

8.2.4 Validering 
Het is de kunst om een indirect bewijs aannemelijk te maken. Dit doe je door het bewijs in ieder geval van een heldere 
toelichting te voorzien in de STARR-beschrijving. Een indirect bewijs wordt ook aannemelijker als het geschreven is in 
de ik-vorm, en als concrete ervaringen worden beschreven. Een voorbeeld van een indirect bewijs is een 
zelfgeschreven reflectieverslag.  
Let erop dat je niet alleen zelfgeschreven bewijzen opneemt, maar ook bewijzen die door belangrijke betrokkenen zijn 
geschreven. Zo laat je zien dat jij niet alleen vindt dat je competent bent, maar de leerlingen, ouders, directeur, ib-er 
en/of coach ook. Daar versterk je het bewijs mee. De betrokkenen valideren het bewijs door ondertekening, waardoor 
het bewijs geldig wordt. Denk hierbij aan het paraferen en dateren van door hen geschreven verslagen of notities. 
Hieronder een zeker niet uitputtend overzicht van bewijzen waar je aan kunt denken.  
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Indirecte bewijzen  Directe bewijzen 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

8.2.5 Film 
 
Het laatste onderdeel van het dossier is de film en de toelichting op de film. Hiermee levert de student een direct 
bewijs van zijn startbekwaamheid. De student voert een onderwijsactiviteit uit in de stageklas en maakt hiervan een 
video-opname. Als de student niet tevreden is over het niveau van de gegeven les of de gemaakte opnamen, herhaalt 
hij deze procedure. Met het inleveren van de gemaakte opnamen geeft de student aan, dat het hier om een goede 
impressie gaat van het door hem bereikte niveau. De student toont onderwijs waarin hij zichzelf uitdaagt en de lat 
hoog legt.  
 
Eisen 
1. De student voert een onderwijsactiviteit uit in zijn lio-klas.  
2. De student toont in ieder geval deelcompetentie 2.2 en 3.2 aan in de film.  
3. De uitgevoerde onderwijsactiviteit wordt door de student zelfstandig uitgevoerd (zonder hulp van de coach). 

Tijdens de opnamen is fysieke afwezigheid van de coach of andere collega’s verplicht.  
4. De student is vrij in de keuze van de onderwijsactiviteit en in het moment waarop hij de camera aanzet. Er kan 

bijvoorbeeld een les spelling of aardrijkskunde gefilmd worden, maar ook beeldende vorming, een rekenpracticum, 
bewegingsonderwijs, een practicumles techniek, een excursie of een dramales is mogelijk. De student kan de les 
filmen vanaf de start van de les, maar bijvoorbeeld ook het laatste stuk van een les, de lesovergang en de start van 

Zelf geschreven 
(reflectie)verslag

Feedback en 
observatie van 

anderen

Lesmateriaal, 
lesvoorbereiding

Videofragment

STARR beschrijving.

Inventarisatie van 
toegepaste 
gesprekstechnieken + 
reflectie daarop.

Bewijs dat voortgang 
van de groep is 
bijgehouden

Toegepast sociogram+ 
reflectie

Verslag van  een 
gesprek met een 
leerling of ouder.

Notulen van een 
vergadering met daarbij 
duidelijk  de eigen rol 
als 
leerkrachtbeschreven.

Beschrijving van 
contact met ib-er/ 
zorgcoördinator.

.........

Lesobservatie coach of 
stagebegeleider of...

Uitslag 
leerlingennquête  (bijv. 
Roos van Leary of 
sociogram)

Leerlingeveluatie van 
de lessen

Feedback door derden 
op zelf aangegeven 
punten

Foto's inrichting klas of 
opstelling klas + 
toelichting

...........

Voorbereiding les, 
lessenreeks of periode.

Uitgewerkte 
voorbeelden van 
samenwerkend leren of 
zelfstandig leren.

Visie op.... en een 
toepassing daarvan in 
de praktijk 
(Bijvoorbeeld een visie 
op opbrengstgericht 
werken en een 
handelingsplan).

Methodisch ontworpen 
lesmateriaal.

Lesmateriaal vanuit 
drieslag voorbereiden, 
uitvoeren, evalueren.

.........

Fragment: toepassen 
directe instructie

Fragment:  toepassen 
van coöperatieve 
werkvormen. 

Fragment: gesprek met 
een leerling of een 
ouder

Fragment: optreden bij 
lesverstoring

Fragment informeel 
contact met een of 
enkele leerlingen

Fragment: opening / 
afsluiting van de les 

....... 
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een nieuwe les of juist alleen de verwerking en de nabespreking van een les. Dit zijn allen slechts voorbeelden. De 
student is geheel vrij in zijn keuze.  

5. De camera staat dusdanig opgesteld dat de student, maar ook (een deel van) de leerlingen, goed in beeld zijn. 
Opnamen waarop de student langere tijd niet in beeld is, zullen worden afgekeurd.  

6. De videobeelden worden aangeleverd als één lang shot waarin niet is geknipt of gemonteerd. Ze hebben een 
lengte van maximaal 30 minuten en worden ingeleverd op n@tschool. Een handleiding hiervoor is beschikbaar op 
n@tschool. 

7. De student beschrijft welke deelcompetenties aangetoond worden tijdens de film. De student beschrijft hierbij het 
tijdstip/de tijdstippen waarop een bepaalde deelcompetentie op de video zichtbaar is. Hij onderbouwt, mede 
vanuit literatuur, waarom hij met dit gedrag deze deelcompetentie aantoont. De student mag deze beschrijving in 
de vorm van een STARR-beschrijving gieten, maar dit hoeft niet.  

8. Als bewijs voegt de student in ieder geval de (les)voorbereiding van de onderwijsactiviteit toe.  
 

8.3 Criterium Gericht Interview 
Het afstudeerassessment bestaat uit een eindgesprek over de drie STARR-beschrijvingen en de film door middel van 
een Criterium Gericht Interview (CGI). Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren die de 
lio niet hebben begeleid tijdens de liostage of bij het afstudeeronderzoek. Door de combinatie van gesprek, film en 
geschreven dossier heeft de student de ruimte om op meerdere manieren zijn bekwaamheid te tonen.  
 

8.3.1 Procedure 
Voorafgaand aan het gesprek beoordelen de assessoren het dossier en selecteren (deel)competenties waarvan de 
bewijsvoering toelichting of aanvulling nodig heeft. De assessoren beoordelen alleen de deelcompetenties die de 
student expliciet benoemd heeft in zijn STARR-beschrijvingen of in de toelichting bij de film. (Deel)competenties die 
beoordeelbaar zijn op basis van het dossier of de film, worden voorafgaand aan het afstudeerassessment reeds 
beoordeeld. 
Het assessment wordt opgenomen op een geluidsdrager zodat voor de assessoren de mogelijkheid bestaat om bij 
het vaststellen van het cijfer delen van het gesprek terug te luisteren als twijfel ontstaat. 
 

8.3.2 De opbouw van het gesprek: 
Minuut 0 tot 10 Presentatie door de lio. De student presenteert zich als 

startbekwame leerkracht basisonderwijs op basis van de 
competenties en zijn visie op goed onderwijs. De student 
kiest zelf een geschikte vorm voor deze presentatie.  

Minuut 10 tot 40 Criterium Gericht Interview door de assessoren. De 
assessoren bevragen de lio onder andere aan de hand van de 
STARR methodiek over competenties waar nog twijfel of 
onduidelijkheid over bestaat. Ook kan er twijfel bestaan over 
onderdelen van het HBO-niveau afgeleid van de Dublin 
Descriptoren. De student wordt gevraagd naar situaties 
waarmee hij dit kan aantonen. 

Minuut 40 tot 50 Afronding: samenvatting van wat is gezegd en besproken. De 
student verlaat kort de ruimte en de assessoren overleggen 
over het eindoordeel. Indien zij het eens zijn krijgt de 
student direct te horen of het assessment is behaald of niet. 
De precieze beoordeling en het formulier volgen binnen vijf 
werkdagen. Indien de assessoren het niet snel eens zijn, 
volgt extra overleg en eventueel terugluisteren van het 
gesprek.  
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Bijlagen 
In de bijlagen zijn de formulieren en handleidingen opgenomen die de student kan gebruiken bij het invullen van de 
stagecyclus en het aantonen van competent gedrag in het stageportfolio. Ook de (voor de afstudeerfase) niet-
verplichte formulieren (stagekaart 1, pop/pap, lesvoorbereiding, reflectie en lesobservatie) zijn hierin opgenomen. De 
student bepaalt in hoge mate zelf of hij gebruik maakt van de beschikbare formulieren of dat hij op eigen wijze zijn 
ontwikkeling in kaart brengt. De student schrijft bijvoorbeeld nog steeds een pop/pap, maar hoeft dit niet meer 
verplicht op het formulier te doen.  

 

1. Formulieren voor de stage 
 

1. Stagekaart 1 
2. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en persoonlijk actieplan (PAP) 
3. Lesvoorbereiding 
4. Lesobservatie 
5. Reflectie 
6. Stageontwikkelingsmeter 

 

 

2. Beoordelingsformulieren 
 

7. Beoordelingsformulier tussenevaluatie 
8. Beoordelingsformulier afstudeerassessment 

 

3. Overige informatie 
 

9. Reflectieontwikkeling 
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Student 

 
Studentnummer 

 
Studentmail 

 

Mobiel student 
 

Stageschool 
Stageklas +

Aantal leerlingen 

Adres
stageschool /
dependance 

 
 

Naam coach 

 
Mail en/of

telefoon coach 
 
Werkdagen

coach 

 
Stagecoördinator

stageschool 
 

 

Stagedag(en) 

 

 

Lestijden 

 

Vakantiedagen 

 
Overige

afspraken 

 
Punten ter

bespreking: 

Bijlage 1, Stagekaart 1 
 
 
 
 

Gegevens stagebegeleider HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefoon 
stageschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stagekaart 1 invullen 

 Liostageboek 

 Stagesite Pabo HR 

 Bezoek stagebegeleider Pabo HR 

 Pop/pap 

 Tussenevaluatie 

 

 
 

 
PABO Rotterdam 

 

www.hogeschoolrotterdam.nl/ivl 

 
 

 
PABO Dordrecht 

Museumpark 40  Achterom 103 
3015 CX Rotterdam  3311 KB Dordrecht 
010-7944111 
(stagebureau-Angelique de Bruin) 

 078-6112600 
(stagebureau) 

http://www.hogeschoolrotterdam.nl/ivl
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Bijlage 2: Pop/pap 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

 

Afstudeerfase 

Semester 8 

POP en PAP 
(Persoonlijk ontwikkelingsplan en Persoonlijk 
actieplan) 

Jongere kind - Oudere kind* 

Datum: 

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider/slc: Coach: 

Groep: 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
(met vermelding van competenties, deelcompetenties en 
gedragsindicatoren) 

Persoonlijk actieplan 
(omschrijf de acties zo concreet mogelijk; verwijs bij 
minimaal twee doelen naar de gebruikte literatuur en 
onderbouw met welke concrete bewijsstukken je dit doel 
aantoont) 
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Persoonlijke doelen die bij deze activiteit extra aandacht hebben: 
(zie je POP, reflecties e.d.) 

Aspecten van onderwijs: 
 

1. Verantwoording 
 

2. Leerstof 
 

3. Beginsituatie 
 

4. Leefwereld 
 

5. Leerdoelen 
 

6. Onderwijstijd 
 

7. Spel/leeractiviteiten 
 

8. Werkvormen 
 

9. Groeperingsvormen 
 

10. Samenwerking 
 

11. Leer- en hulpmiddelen 
 

12. Ict 
 

13. Klassenmanagement 
 

14. Differentiatie 
 

15. Adaptief werken 
 

16. Pedagogisch klimaat 
 

17. Evaluatie 
 

18. Introductie 
 

19. Leerlingbegeleiding 
 

20. Afsluiting en overgang 

 

Bijlage 3: Lesvoorbereiding 
 

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

Afstudeerfase 

Semester 8 

LESVOORBEREIDING 
 

 

Jongere kind - Oudere kind* 

Student:  Studentnummer: 

Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider:  Coach: Groep: 

Vak:  Onderwerp: 

* omcirkelen wat van toepassing is 
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Didactische route 

Tijd Leerstof Leerling Leefwereld 

Inleiding    

Kern    

Afsluiting    

Bron: Ontwerpen van onderwijs, C. de Munnik en K. Vreugdenhil 

 
 

 
 
 

 

Lesevaluatie 
Zijn je lesdoelen behaald? 
Zijn je persoonlijke doelen behaald? 

Welke actiepunten stel je op n.a.v. deze les? 

Feedback coach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie: 
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Bijlage 4: Lesobservatie 

 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

 

LESOBSERVATIE 

 

Afstudeerfase Jongere kind - Oudere kind* 

Student: Studentnummer: 
Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider: Groep: Coach: 
Vak: Onderwerp: 
* omcirkelen wat van toepassing is 
+   zichtbaar tijdens deze les  +/- enigszins zichtbaar tijdens deze les     - niet zichtbaar tijdens deze les 

 

Interpersoonlijk competent + +/- - 

1 De student respecteert iedere culturele achtergrond en draagt dit uit in de communicatie- en 
groepsprocessen binnen en buiten de klas. 

   

2 De student geeft uiting aan een positieve grondhouding: hij laat in zijn handelen zien dat elk gedrag 
te beïnvloeden is. 

   

3 De student toont een persoonlijkheid waarmee hij een stabiele factor in de groep is en hij ook in 
lastige of ingewikkelde situaties de rust kan bewaren. 

   

4 De student schept een klimaat en bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn 
interactie met hen een goede balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren 
en verzoenen, corrigeren en stimuleren.  

   

5 De student voert allerlei soorten gesprekken met kinderen, waaronder dieptegesprekken; hij kan 
luisteren, meedenken en meevoelen; hij durft waar nodig ook te confronteren. 

   

6 De student geeft kinderen op zoveel mogelijk manieren ruimte om eigen kennis, opvattingen, 
ervaringen en ideeën in te brengen, initiatieven te ontplooien en vragen te stellen. 

   

Pedagogisch competent    

1 De student doorbreekt de statusorde in de klas door gericht een beroep te doen op verschillende 
dimensies (intelligenties, talenten en niveaus) zodat elk kind op zijn eigen wijze kan excelleren en 
zich gerespecteerd voelt.  

   

2 De student leidt en begeleidt zelfstandig een groep kinderen op een zodanige manier, dat er een 
ordelijke en op samenwerken gerichte sfeer is. 

   

3 De student ondersteunt de kinderen in de ontwikkeling van waarden en normen in 
overeenstemming met de grondslag van de school.  

   

Vakinhoudelijk en didactisch competent    

1 De student integreert de vakdidactische vaardigheden en de daarbij voorwaardelijke kennis in zijn 
handelen.  

   

2 De student ontwerpt en verantwoordt zijn wijze van onderwijs vanuit zijn eigen visie en binnen de 
kaders van de stageschool.  

   

3 De student ondersteunt kinderen bij hun leerproces door doelgericht hulpmiddelen aan te reiken.    

4 De student past bij de leeftijd passende en gevarieerde didactische werkvormen toe.    

5 De student bevordert dat kinderen reflecteren op hun eigen gedrag, werkhouding en op de 
leerprocessen die zij doormaken 

   

6 De student past zijn onderwijs aan op vragen en suggesties van kinderen. Hierbij daagt hij de 
kinderen uit om doelen te stellen en daar gericht aan te werken.  

   

Organisatorisch competent    

1 De student creëert met de kinderen een uitdagende speel/ leeromgeving waarbinnen hij 
organisatievormen, middelen en materialen gebruikt die leerdoelen en –activiteiten ondersteunen. 

   

2 De student levert (samen met de kinderen) een bijdrage aan de inrichting en het schoon en veilig 
houden van de klas en de directe omgeving daarvan. 

   

3 De student maakt en hanteert op een consequente manier concrete en functionele en door de 
kinderen gedragen procedures en afspraken 

   

Opmerkingen algemeen en/of bij persoonlijke leerdoelen van de student / conclusie: 

 
Handtekening coach:  

Zo nodig achterzijde gebruiken.  
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Bijlage 5: Reflectie 
 

 

 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

Afstudeerfase 

Semester 8 

REFLECTIE 
 
 

Jongere kind – Oudere kind* 

Student:  Studentnummer: 

Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider/slc:  Coach: Groep: 

 

1. Ervaring opdoen en bewustwording (korte omschrijving van de bijzondere ervaring.) 

2. Terugblikken en consequenties overzien 
(Beschrijving van jouw rol in deze situatie: wat wilde je, wat deed je (niet), wat dacht je en wat voelde je, hoe 
reageerden de kinderen? Beschrijving van het effect van jouw handelen; komt deze situatie vaker voor?) 

3. Formuleren van essentiële aspecten 
(Hoe kijk je terug op de situatie/gebeurtenissen. Beschrijving van wat jij het belangrijkst en/of moeilijkst vindt van jouw 
persoonlijke aandeel. Conclusie met het oog op je toekomstige handelen: wat wil je leren?) 

4. Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen 
(Beschrijving van alternatieve handelingen voor de toekomst: wat zou je anders kunnen doen? Hoe? Wat ga je als 
eerste uitproberen?) 

* omcirkelen wat van toepassing is 



   
 

 

Bijlage 6: Stageontwikkelingsmeter 
 
 
 
 

 
Aankruisen wat van toepassing is: 
O  meting 1 door de student    

datum: 
 
O  meting 2 door de student    

datum: 
 
O meting 3 door de student    

datum: 
 
O  tussenevaluatie door de coach   

datum:    oordeel:  
 
O  eindevaluatie door de coach 
 datum:    oordeel:  

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM                                              
PABO 

 
Afstudeerfase 

                     
Semester 8 

STAGE-ONTWIKKELINGSMETER  
AFSTUDEERFASE 
           
Jongere kind - Oudere kind*  
 
  

Student: Studentnummer: 

Paboklas:  Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider: Coach:                                                  Groep: 

 
Handtekening coach: 
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Uitleg stage-ontwikkelingsmeter  
 
De stageontwikkelingsmeter (SOM) brengt per datum / meetmoment in beeld hoe de student die u begeleidt zich heeft ontwikkeld in de verschillende 
competenties (aan de hand van kenmerkende fase-indicatoren).  
Tweemaal per stageperiode wordt de stageontwikkelingsmeter ingevuld. De eerste keer als tussenevaluatie en de tweede keer als eindevaluatie. De 
stageontwikkelingsmeter wordt door de student ingevuld en door de coach ingevuld of aangevuld. In een begeleidingsgesprek worden overeenkomsten en 
verschillen met betrekking tot de invulling van de stageontwikkelingsmeter met elkaar besproken. Uit de invulling van stageontwikkelingsmeter wordt 
duidelijk of de student zich voldoende heeft ontwikkeld in de afgelopen periode.  
 
De stagebegeleider/slc van de pabo zet het oordeel van de coach om in een beoordeling van de competentieontwikkeling van de student voor de 
tussenevaluatie.  
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Handleiding bij het invullen van de SOM: 
 
 
Voorbeeld: 
Afname1: 13-09-16   
Afname 2: 26-11-16 Etc. 
 
        13-09-16    26-11-16  

            

Propedeusefase   
 
   
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

1. De indicatoren die behoren bij de fase waarin de student zit, zijn vetgedrukt. Lees deze fase eerst, bekijk de indicatoren. 
 

2. Geef elke indicator een waardering van 0, 1, 2, 3 of 4.  
             Deze refereert aan de mate waarin de ontwikkeling wordt waargenomen, zie: Norm van de arcering van de hokjes per fase. 
 

3. Arceer het gemiddelde van deze waarderingen in de hokjes op de meter.  
 

4. Zet bij het invullen (aan het einde van de stageperiode) na het arceren van de lijn een verticale streep, de datum en een paraaf. Dit om fraude te 
voorkomen. 

 
Norm van arcering van de hokjes per deelcompetentie is: 

 Evaluatie door de mentor 

0. Geen arcering: deze ontwikkeling wordt nog niet waargenomen 
 

1. Een hokje 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt incidenteel waargenomen  

2. Twee hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in dezelfde situatie 

3. Drie hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in verschillende situaties 

4. Vier hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling is op verschillende momenten waargenomen in verschillende situaties, de indicatoren zijn bij deze fase geheel 
van toepassing 
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1. Interpersoonlijk competent  
 
1.1 De leraar is zich bewust van zijn identiteit, houding en gedrag en de invloed daarvan op de kinderen en handelt hiernaar. 

            

Basisfase  Profileringsfase Afstudeerfase 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 De leraar beïnvloedt de sociale interactie, groepsprocessen en de communicatie in zijn groep om een goede samenwerking van en  met de kinderen 

te bewerkstelligen. 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De student stelt zich open en kwetsbaar op naar de 
kinderen toe; hij maakt fouten en tekortkomingen van 
zichzelf ook bespreekbaar. 

 De student respecteert iedere culturele achtergrond en 
houdt daar rekening mee in de communicatie- en 
groepsprocessen binnen de klas. 

 De student geeft uiting aan een positieve grondhouding: 
hij laat in zijn handelen zien dat hij uitgaat van de 
leerbaarheid van elk kind. 

 De student laat zijn eigen stijl zien in het lesgeven.  
 De student past bewust ‘effectieve leraarcommunicatie’ 

toe als ‘grote signalen’, stem, mimiek, lichaamshouding, 
oogcontact en positie in de groep. 

 De student toont een persoonlijkheid waarmee hij een 
stabiele factor is in de groep. 

 

 De student respecteert elke culturele achtergrond en houdt 
daar rekening mee in de communicatie- en groepsprocessen 
binnen en buiten de klas.  

 De student geeft uiting aan een positieve grondhouding: hij laat 
in zijn handelen zien dat elk gedrag te beïnvloeden is en kijkt 
hierbij naar de oorzaken van gedrag. 

 De student is creatief in het opzetten en uitvoeren van zijn 
onderwijs. De student experimenteert op verantwoorde wijze 
met nieuwe inhouden en activiteiten. 

 De student toont een persoonlijkheid waarmee hij een stabiele 
factor in de groep is en hij ook in lastige of ingewikkelde 
situaties de rust kan bewaren. 

 

 De student respecteert iedere culturele 
achtergrond en draagt dit uit in de 
communicatie- en groepsprocessen binnen en 
buiten de klas. 

 

  De student verdiept zich in de persoonlijkheid, 
karakter en geschiedenis van opvallende kinderen, om 
hun gedrag beter te kunnen duiden. 

 De student heeft zicht op het groepsproces binnen de 
groep en beïnvloedt dit proces positief. 

 De student schept een klimaat en ontwerpt lessen 
waarin interactie plaatsvindt tussen leraar en kinderen 
en tussen kinderen onderling. 

 De student overlegt met de mentor hoe hij omgaat 
met de invloed van de digitale (leef)wereld van 
kinderen op groepsprocessen. 

 De student toont belangstelling voor wensen, talenten 
en mogelijkheden van ieder kind. 

 De student voert verschillende soorten gesprekken in 
de praktijk, bijv. kringgesprekken, leergesprekken, 
evaluatiegesprekken. 

 De student geeft leiding en geeft kinderen ruimte voor 
eigen verantwoordelijkheid, inbreng, initiatieven en 

vragen. 

 De student verdiept zich in de risico- en beschermende 
factoren van de kinderen en speelt vervolgens doelgericht in 
op het vertoonde gedrag.  

 De student observeert en stuurt groepsprocessen, 
communicatiepatronen en het gedrag van elk kind (m.b.v. 
observatie-instrumenten) om een goede samenwerking met 
en van de kinderen tot stand te brengen. Op basis van een 
grondige analyse lost hij problemen op binnen de groep. 

 De student schept een klimaat en bevordert de zelfstandigheid 
van de kinderen en zoekt in zijn interactie met hen een goede 
balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, 
confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren.  

 De student voert allerlei soorten gesprekken met kinderen, 
waaronder dieptegesprekken; hij kan luisteren, meedenken en 
meevoelen; hij durft waar nodig ook te confronteren. 

 De student geeft kinderen op zoveel mogelijk manieren ruimte 
om eigen kennis, opvattingen, ervaringen en ideeën in te 
brengen, initiatieven te ontplooien en vragen te stellen. 

 

 De student verdiept zich in de persoonlijkheid, karakter en 
geschiedenis van alle kinderen, om hun gedrag beter te 
kunnen duiden. 

 De student observeert in overleg met de mentor 
groepsprocessen, communicatiepatronen en het gedrag van 
elk kind m.b.v. observatie-instrumenten. Hij lost in 
samenwerking met de mentor problemen op binnen de 
groep, op basis van een grondige analyse. 

 De student schept een klimaat en ontwerpt lessen 
waarbinnen kinderen elkaar kunnen helpen en regelmatig 
met elkaar kunnen samenwerken in wisselende 
samenstellingen. 

 De student toont belangstelling voor wensen, talenten en 
mogelijkheden van ieder kind en leert de kinderen zo ook 
belangstelling voor elkaar te hebben. 

 De student past bewust verworven kennis en vaardigheden 
toe t.a.v. verschillende soorten gesprekken en 
gesprekstechnieken met zowel individuele en groepen 
kinderen.  

 De student geeft kinderen ruimte om eigen kennis, 
opvattingen, ervaringen en ideeën in te brengen, 
initiatieven te ontplooien en vragen te stellen. 

 
Opmerkingen: 
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2. Pedagogisch competent 
 
2.1. De leraar kent de kinderen 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. De leraar kan orde houden.  

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
  

 De student heeft kennis van werk, spel en 
culturele achtergrond van de kinderen. Hij stelt 
waar nodig de negatieve werking van stereotypen 
aan de orde, kan deze doorbreken en ombuigen 
naar constructieve leersituaties. 

 De student interpreteert informatie over kinderen 
uit observaties, methodegebonden toetsen, het 
leerlingvolgsysteem en externe rapporten en 
gebruikt zijn bevindingen bij het opstellen 
van(groeps)handelingsplannen en bij de inrichting 
van zijn onderwijs. 

 De student doorbreekt de statusorde in de klas 
door gericht een beroep te doen op verschillende 
dimensies (intelligenties, talenten en niveaus) 
zodat elk kind op zijn eigen wijze kan excelleren en 
zich gerespecteerd voelt.  

 

 De student heeft kennis van werk, spel en culturele 
achtergrond van de kinderen. Hij stelt waar nodig 
de negatieve werking van stereotypen aan de 
orde.  

 De student interpreteert onder supervisie van de 
mentor informatie over kinderen uit observaties, 
methodegebonden toetsen en het 
leerlingvolgsysteem. 

 De student kent de statusorde van de klas en 
probeert de status van de kinderen te verhogen 
door de verschillende talenten van de kinderen te 
verkennen en te benoemen. 

 

 De student heeft kennis van werk, spel en 
culturele achtergrond van de kinderen die in de 
groep aanwezig zijn en gebruikt die kennis voor 
zijn lessen en handelen in de groep.  

 De student kent de (zorg)kinderen in zijn groep en 
kan hun specifieke onderwijsbehoeften 
benoemen 

 De student kent de statusorde van de klas. Hij 
kent zowel de mogelijkheden en talenten als de 
beperkingen van elk kind 

 

 De student leidt en begeleidt zelfstandig een 
groep kinderen op een zodanige manier, dat 
er een ordelijke en op samenwerken gerichte 
sfeer is. 

 De student ondersteunt de kinderen in de 
ontwikkeling van waarden en normen in 
overeenstemming met de grondslag van de 
school.  

 

 De student laat kinderen 
verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 
gedrag en spreekt hen daarop aan als het 
nodig is.  

 De student stelt samen met een groep 
procedures, regels en afspraken vast en laat 
deze ook naleven. 

 De student leidt en begeleidt een groep 
kinderen op een zodanige manier, dat er een 
ordelijke en op samenwerken gerichte sfeer 
is. 

 De student oriënteert zich samen met de 
kinderen op waarden en normen, zoals die 
zich in hun leefwereld voordoen. 

 

 De student stimuleert kinderen tot gewenst 
gedrag en spreekt hen aan door middel van 
een ik-boodschap op ongewenst gedrag. Hij 
verantwoordt waarom hij kinderen aanspreekt 
op gewenst en ongewenst gedrag.  

 De student gaat consequent om met de 
afspraken en regels die gemaakt zijn in de klas, 
rekening houdend met de mogelijkheden en 
beperkingen van ieder kind. 

 De student leidt en begeleidt een groep 
kinderen op een zodanige manier, dat er een 
ordelijke en op samenwerken gerichte sfeer is. 

 

Opmerkingen: 
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  2.3. De leraar is zich bewust van zijn pedagogische verantwoordelijkheid en handelt hiernaar door op professionele wijze een veilige leeromgeving 
en pedagogisch klimaat tot stand te brengen, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen.  
 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
 

 De student vormt zich een goed beeld van het 
sociale klimaat in een groep, van het individuele 
welbevinden van de kinderen en van de 
vorderingen die zij maken op het gebied van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

 

 De student laat de kinderen waar mogelijk zelf 
kiezen, zelf bepalen en zelf werken. 

 De student leert kinderen hoe ze van en met 
elkaar moeten leren om daarmee onder andere 
hun zelfstandigheid te bevorderen.  

 De student heeft hoge verwachtingen van de 
ontwikkeling en het leren van elk kind en dat laat 
hij op vele manieren merken aan de groep als 
geheel en de kinderen individueel. 

 De student is betrokken bij de ontwikkeling en 
omgeving van kinderen, maar kan ook op een 
professionele wijze afstand nemen 

 De student signaleert en analyseert gedrag- en 
leerproblemen, met behulp van verschillende 
instrumenten, in samenspraak met de intern 
begeleider. 

 De student stelt een groepsplan op om de sociaal 
emotionele en morele ontwikkeling te 
bevorderen. Hij voert dit uit analyseert en 
evalueert en stelt zo nodig bij, in samenspraak 
met de intern begeleider of collega’s. Op deze 
manier begeleidt hij kinderen naar een veilig en 
harmonisch leef- en werkklimaat.  

 

 De student bevordert dat kinderen individueel 
kunnen werken, dat kinderen met elkaar 
samenwerken, samen spelen en elkaar 
ondersteunen. Daarbij zorgt hij voor voldoende 
afwisseling 

 De student laat kinderen merken dat hij 
beschikbaar is voor hen en dat hij naar ze wil 
luisteren, maar maakt ook voldoende en 
verantwoord gebruik van “uitgestelde aandacht”.  

 De student bouwt situaties in zijn lessen in, 
waarin kinderen zelfstandig problemen kunnen 
oplossen 

 De student houdt in zijn onderwijs rekening met 
de basisbehoeften (relatie, competentie en 
autonomie) van de kinderen 

 De student kiest doelgericht de momenten 
waarop hij op een gelijkwaardige wijze met de 
kinderen omgaat en die waarop hij zijn 
verantwoordelijkheid als opvoeder neemt 

 De student begeleidt de (zorg)kinderen uit de 
groep op een gepaste manier. 
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3. Vakinhoudelijk en didactisch competent 
 

3.1. De leraar kan onderwijs voorbereiden. 

 
            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren. 

 
            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
2    Pedagogisch competent 
 
 

 De student toont aan te beschikken over vakdidactische 
vaardigheden op basisniveau en de daarbij voorwaardelijke 
kennis. 

 De student bereidt lessen voor op basisniveau met behulp 
van het lesvoorbereidingsformulier en de bijbehorende 
literatuur. 

 De student bereidt één dag onderwijs voor. 
 De student bepaalt de beginsituatie van de kinderen en 

gebruikt deze informatie bij het voorbereiden van zijn 
lessen. Deze lessen zijn voor kinderen uitvoerbaar en zetten 
hen aan tot zelfwerkzaamheid.  

 De student ontwerpt geïntegreerd onderwijs en voert dit uit. 
Hij verbindt lessen inhoudelijk met elkaar.  

 De student gebruikt voor het ontwerpen van zijn onderwijs 
verschillende (digitale) bronnen naast de methodes voor de  
schoolvakken.  

 

 De student toont aan te beschikken over 
vakdidactische vaardigheden op profileringsniveau en 
de daarbij voorwaardelijke kennis. 

 De student bereidt zijn lessen voor op persoonlijke 
wijze met als uitgangspunt de aspecten uit het 
lesvoorbereidingsformulier en de bijbehorende 
literatuur en beargumenteert de gemaakte keuzes.  

 De student bereidt twee aaneengesloten dagen 
onderwijs voor. 

 De student stemt doelen af op de vermogens van de 
kinderen en kan adequate keuzes maken ten aanzien 
van differentiatie, zodat elk kind zich aangesproken en 
betrokken weet. 

 De student kan passende leerstof kiezen in relatie tot 
doorlopende leerlijnen.  

 De student houdt bij de voorbereiding rekening met de 
specifieke kenmerken en belangstelling van het 
jongere, dan wel het oudere kind. 

 De student maakt in zijn voorbereidingen gebruik van 
specifieke didactische mogelijkheden voor het jongere- 
dan wel het oudere kind. 

 

 De student integreert de vakdidactische 
vaardigheden en de daarbij voorwaardelijke kennis in 
zijn handelen.  

 De student bereidt voor een langere aaneengesloten 
periode zijn onderwijs voor.  

 De student ontwerpt en verantwoordt zijn wijze van 
onderwijs vanuit zijn eigen visie en binnen de kaders 
van de stageschool.  

 

 De student draagt de dagelijkse verantwoording 
voor de groep tijdens de LIO-stage. 

 

 De student leidt de groep gedurende één dag. 
 De student hanteert verschillende instructiemodellen. 
 De student gebruikt aanwezige middelen en methodes 

en verrijkt de lessen naar eigen inzicht. 
 De student gebruikt gevarieerde en uitdagende 

didactische werkvormen, waaronder in ieder geval 
vormen van coöperatief leren 

 De student zet de beschikbare ict en media doelgericht 
in bij de uitvoering van zijn onderwijs. 

 De student differentieert in zijn lessen intuïtief naar het 
(taal)niveau van de kinderen in de klas 

 De student stelt tijdens instructie en leergesprekken 
vragen, geeft beurten, zorgt voor interactie en bewaakt 
de voortgang en samenhang tijdens een gesprek.  

 De student begeleidt de leerlingen bij het zelfstandig 
(ver)werken op planmatige wijze. 

 

 De student leidt twee aaneengesloten dagen de groep. 

 De student ondersteunt kinderen bij hun leerproces 
door doelgericht hulpmiddelen aan te reiken.  

 De student past bij de leeftijd passende en gevarieerde 
didactische werkvormen toe. 

 De student kent de (taal)achtergronden en 
(taal)niveaus van de leerlingen en differentieert 
daarnaar.  
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3.3 De leraar kan onderwijs evalueren 

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 De leraar kan onderwijs afstemmen op de kinderen. 

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
2    Pedagogisch competent 
 
 
 

  

 De student evalueert met de kinderen het proces bij 
het samenwerken en het zelfstandig werken. 

 De student geeft kinderen mondelinge en schriftelijke 
feedback, rekening houdend met de mogelijkheden van 
ieder kind. Hij laat regelmatig de kinderen elkaars werk 
bekijken en bespreken en etaleert het werk in de klas. 

 De student beoordeelt door de kinderen gemaakt 
werk, ten opzichte van de leerlijnen.  

 

 De student evalueert zijn onderwijs mede naar 
de opvattingen van de school en zijn eigen 
visie en gebruikt de resultaten om 
verbeteringen aan te brengen.  

 
 

 De student bevordert dat kinderen reflecteren op hun 
eigen gedrag, werkhouding en op de leerprocessen die 
zij doormaken 

 De student geeft aan op welke plaats binnen een 
bepaalde leerlijn de groep en het individuele kind zich 
bevindt. Hij beoordeelt door de kinderen gemaakt 
werk, rekening houdend met de leerlijnen, 
ontwikkelingsfasen en individuele mogelijkheden.  

 De student evalueert zijn activiteiten en de effecten 
daarvan en stelt ze zo nodig bij, voor de hele groep 
maar ook voor individuele kinderen 

 

 De student past zijn onderwijs aan op 
vragen en suggesties van kinderen. Hierbij 
daagt hij de kinderen uit om doelen te 
stellen en daar gericht aan te werken.  

 De student past ortho-didactisch 
verantwoorde leermiddelen toe. 

 

 De student stelt zijn les direct bij wanneer deze niet 
blijkt aan te sluiten bij de kinderen 

 De student differentieert in het kader van de etnisch 
culturele diversiteit naar het taalniveau van kinderen, 
met behulp van onderwijsmodellen en werkvormen. Hij 
differentieert en stemt didactische werkvormen af op 
de behoeften en mogelijkheden van de kinderen. Hij 
stemt het gebruik van de aanwezige middelen en 
methodes af, op de kenmerken en specifieke 
behoeften van de kinderen. 

 De student signaleert leerproblemen en –
belemmeringen en stelt eventueel samen met collega’s 
een passend plan van aanpak of benadering op. Hij 
overlegt met de intern begeleider over ortho-didactisch 
verantwoorde leermiddelen en past deze toe. 

 

 De student biedt de leerstof aan op een manier die 
de kinderen aanspreekt en die past in hun 
leefwereld. 

 De student stemt zijn uitleg af op de behoeften van 
de kinderen. 

 De student biedt gericht hulp aan kinderen die dat 
nodig hebben 

 

Opmerkingen: 
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4 Organisatorisch competent 
 
4.1. De leraar levert door middel van zijn organisatie een bijdrage aan het leef- en werkklimaat in de klas.  

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. De leraar levert een constructieve bijdrage aan de schoolorganisatie 

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 

Opmerkingen: 
 
 
 
 

 De student zorgt voor gebruiksklare leermiddelen en 
leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten 
ondersteunen.  

 De student zorgt voor gestructureerde overgangen 
tussen de verschillende activiteiten en lessen. 

 De student verwerkt in de planning van zijn lessen 
individuele-, groeps- en klassenactiviteiten.  

 De student reageert adequaat op onvoorspelbare 
situaties. 

 De student zorgt er (samen met de mentor) voor dat de 
leeromgeving schoon en veilig is. 

 De student zorgt in zijn planning voor evenwicht tussen 
inspanning en ontspanning en gaat daarbij adequaat om 
met tijd. 

 De student maakt en hanteert op een consequente 
manier concrete en functionele procedures en 
afspraken. 

 

 De student gaat constructief om met beperkingen 
die elke school als geheel heeft en de lokalen in het 
bijzonder hebben. 

 De student houdt een geordende, voor collega’s 
toegankelijke administratie en registratie van 
leerlinggegevens bij. 

 De student levert (samen met de kinderen) een 
bijdrage aan de inrichting en het schoon en veilig 
houden van de klas en de directe omgeving daarvan. 

 De student improviseert in onverwachte situaties op 
een professionele manier en stelt daarbij duidelijke 
prioriteiten. Hij kan het programma op elk gewenst 
moment aanpassen en dat beargumenteren. 

 De student creëert met de kinderen een uitdagende 
speel/ leeromgeving waarbinnen hij 
oganisatievormen, middelen en materialen gebruikt 
die leerdoelen en -activiteiten ondersteunen. 

 De student zorgt voor evenwicht in zijn dag- en 
weekplanning door verschillende speel- werk- en 
instructievormen toe te passen. 

 
 
 

 De student creëert een uitdagende speel/ leeromgeving 
waarbinnen hij organisatievormen, middelen en 
materialen gebruikt die leerdoelen en -activiteiten 
ondersteunen. 

 De student zorgt voor evenwicht in de planning van twee 
aaneengesloten lesdagen door verschillende speel- werk- 
en instructievormen toe te passen.  

 De student improviseert in onverwachte situaties en stelt 
daarbij prioriteiten. 

 De student verwerkt in zijn dagplanning individuele-, 
groeps- en klassenactiviteiten. 

 De student zorgt er (samen met de kinderen) voor dat de 
leeromgeving schoon en veilig is. 

 De student bespreekt zijn planning met de kinderen, zorgt 
voor een evenwicht tussen inspanning en ontspanning en 
gaat daarbij adequaat om met tijd. 

 De student maakt en hanteert op een consequente manier 
concrete en functionele en door de kinderen gedragen 
procedures en afspraken. 

 

 De student heeft een actieve rol binnen en draagt mede 
verantwoordelijkheid voor de (organisatie en) 
uitvoering van schoolactiviteiten. Hij participeert in 
werkgroepen en vergaderingen en voert 
werkzaamheden uit in samenwerking met collega's. 

 

 De student heeft een actieve rol binnen de organisatie en 
uitvoering van schoolactiviteiten.  

 

 De student denkt mee over en neemt deel aan 
activiteiten die de school organiseert.  
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5 Competent in het samenwerken met collega’s 
 
5.1  De leraar werkt constructief samen met collega’s.  

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 De leraar levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de school.  

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 

 

 
 

 
  

Opmerkingen: 
 
 

 De student deelt constructief informatie die voor 
de voortgang van het werk van belang is met 
collega’s en hij maakt gebruik van de informatie 
die hij van collega’s krijgt.  

 De student geeft en ontvangt collegiale 
consultatie en neemt deel aan intervisie. Hij 
werkt hierbij constructief samen. 

 De student kan in samenwerking met collega’s 
zorgvragen voor extern deskundigen formuleren, 
de gesprekken met hen voorbereiden en 
uitvoeren. Hij levert een constructieve bijdrage 
aan leerlingenbesprekingen, bouw- en 
teamoverleg, en informeert zich goed over de 
kinderen en de onderwerpen, die daar aan de 
orde zijn. 

 

 De student houdt persoonlijke en zakelijke aspecten 
voortdurend goed van elkaar gescheiden. 

 De student voert constructief overleg met zijn 
mentor(en) en andere betrokkenen op de basisschool, 
zoals de intern begeleider om zijn onderwijs zo 
waardevol en succesvol mogelijk te maken.  

 De student leert van en samen met peers en overlegt 
met leraren om onderwijs te ontwerpen en uit te 
voeren. Hij werkt hierbij constructief samen. 

 De student interpreteert en bespreekt met zijn mentor 
de toetsing en beoordeling van zijn leerlingen.  

 

 De student gaat bij het samenwerken constructief om met 
verschillen tussen mensen. 

 De student leert van en samen met leraren, ontwerpt met 
hen onderwijs en activiteiten en voert deze uit. Hij werkt 
hierbij constructief samen. 

 De student is aanwezig bij leerlingenbesprekingen en 
bouwoverleg en informeert zich goed over de kinderen en 
de onderwerpen, die daar aan de orde zijn. 

 

 De student voert samenhangende lessen en/of 
activiteiten uit, gebaseerd op relevante, actuele 
kennis en inzichten uit diverse bronnen en met 
een innovatief karakter. 

 De student werkt aan de ontwikkeling en 
verbetering van zijn onderwijs en het onderwijs 
in zijn school(omgeving) door middel van een 
zelfstandig opgezet en uitgevoerd praktijkgericht 
onderzoek. Hij zet een gesignaleerd probleem 
binnen zijn school(omgeving) om in 
onderzoeksvragen. 

 
 

 De student voert lessen en/of activiteiten uit, gebaseerd 
op relevante, actuele kennis en inzichten uit diverse 
(inter)nationale (vak)literatuur. 

 De student voert samen praktijkgericht onderzoek uit ter 
ontwikkeling en verbetering van het onderwijs binnen de 
gekozen leeftijdsspecialisatie. 

 

 De student houdt vakliteratuur bij en voert lessen en/of 
activiteiten uit, gebaseerd op relevante, actuele (vak) 
literatuur.  

 De student werkt volgens de cyclus praktijkgericht 
onderzoek samen bij de beantwoording van een 
praktijkvraag uit de basisschool of aan het 
basisonderwijs gerelateerde instelling.  
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6 Competent in het samenwerken met de omgeving  
 
6.1 De leraar werkt samen met ouders. 

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De student hanteert een positieve toon en houding in alle 
contact met ouders en kent van alle leerlingen een ouder 

en/of andere begeleider. 
 De student gaat op constructieve wijze om met de 

omstandigheden, cultuur, waarden en normen van 
ouders. Hij is toegankelijk voor ouders, ongeacht hun 
opvoedstijl en opleidingsniveau en verbindt de 
leefwerelden thuis en op school met elkaar. 

 De student voert verschillende informele en formele 
gesprekken met ouders,(o.a. kennismakings,- voortgangs-, 
en adviesgesprekken), Hij voert een dialoog gestuurd 
gesprek in formeel en informeel contact met ouders. Hij 
verantwoordt zijn professionele opvattingen en 
werkwijze met betrekking tot een leerling aan ouders en 
past in gezamenlijk overleg zo nodig zijn begeleiding van 
de leerling aan.  

 De student heeft aandacht voor het nader ontwikkelen 
van de kwaliteiten, interesses en ambities van de leerling. 
De student bespreekt met ouder en leerling ieders 
verwachtingen en eventuele teleurstellingen t.a.v. de 
leerling en diens ondersteuning thuis en op school. Hij 
formuleert met ouder en leerling concrete afspraken en 
suggesties voor de aanpak van ontwikkelpunten en voor 
eventueel nieuw perspectief. Hij benoemt ieders aandeel 
daarin en maakt vervolgafspraken. 

 De student informeert ouders (schriftelijk) op een 
professionele manier over relevante zaken en gebruikt de 
informatie die hij van hen krijgt. De student betrekt 
ouders in de klas bij het leren van hun eigen kind en bij de 
ondersteuning van door hem georganiseerde activiteiten.  

 Hij doet ouders suggesties voor het informele leren thuis. 
Hierbij kiest hij stimulerende activiteiten waarbij ouders 
een bemoedigende rol aannemen. Zo verbindt de student 
het leren op school en thuis en faciliteert hiermee het 
onderwijsondersteunende gedrag van ouders.  

 De student informeert ouders in zijn eigen klas over de 
wijze waarop hij met hen communiceert, samenwerkt, 
onderwijsondersteunend gedrag faciliteert en 
ouderparticipatie vorm geeft. Dit alles passend bij de visie 
en het beleid van de school. 

 

 De student toont een open, vriendelijke, sensitieve 
proactieve en professionele houding naar ouders in 
zowel formeel als informeel contact. 

 De student verdiept zich in de verschillende 
omstandigheden, culturen, waarden en normen van 
ouders en in de omstandigheden in het gezin. 

 De student neemt onder leiding van de mentor, deel 
aan verschillende soorten gesprekken met ouders, 
o.a. informele gesprekken en 
voortgangsgesprekken. Hij is in staat in 
samenwerking met een mentor een (gesimuleerd) 
dialoog gestuurd driegesprek met ouder en leerling 
voor te bereiden en waar mogelijk te voeren. 

 De student is in de voorbereiding van een 
voortgangsgesprek gericht op de kwaliteiten van de 
leerling en het geven van positieve feedback. Hij 
formuleert concrete afspraken voor de aanpak van 
ontwikkelpunten. Hij onderscheidt in de afspraken 
zijn eigen rol, die van de leerling en die van de 
ouders.  

 De student informeert ouders in de klas over het 
leren van hun eigen kinderen en over de 
ondersteuning van door hem georganiseerde 
activiteiten en kan daarbij zijn onderwijs 
verantwoorden. Hij doet leerlingen en /of ouders 
suggesties om het informele leren thuis hierop aan 
te laten sluiten. 

 De student beschrijft de wijze waarop de school met 
ouders communiceert en samenwerkt, 
onderwijsondersteunend gedrag faciliteert en 
ouderparticipatie vorm geeft. 

 

 De student toont een open, vriendelijke, 
sensitieve en proactieve houding naar ouders. Hij 
hanteert een positieve toon in informeel contact 
met ouders. Hij toont een actieve houding om 
zoveel mogelijk ouders te leren kennen. 

 De student toont interesse in de cultuur, waarden 
en normen van ouders. 

 De student voert in dialoog een incidenteel 
gesprek met ouders en past hierbij 
gesprekstechnieken toe.  

 De student is in incidenteel contact met ouders 
positief over de leerling en heeft aandacht voor 
diens kwaliteiten. 

 De student kan zijn eigen lessen en activiteiten 
naar ouders verantwoorden. Hij heeft een 
luisterend oor voor vragen van ouders en verwijst 
zo nodig de ouders door naar de mentor. 
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6.2 De leraar werkt samen met externen.  

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 

 

 

  

 
Opmerkingen: 
 
 

 
 De student neemt op een constructieve manier deel aan 

voor hem en/of zijn taak relevant overleg met extern 
deskundigen en instanties en communiceert hier waar 
nodig over met ouders. 

 De student onderzoekt welke mensen en/of organisaties 
en activiteiten een aanvulling kunnen vormen op de 
interesses van zijn leerlingen en verbindt, in overleg met 
ouders, de werelden thuis, op school en buitenschools. 

 

 De student neemt deel aan overleg met externen. 
 

 De student voert (indien de kans zich voordoet) 
oriënterende gesprekken met externen die direct 
betrokken zijn bij de kinderen van zijn klas. 
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7 Competent in reflectie en ontwikkeling 
 
7.1 De leraar werkt procesmatig aan zijn professionele ontwikkeling. 

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2 De leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het onderwijs  

 

            

Basisfase Profileringsfase Afstudeerfase 
 
   
 
 
 
 
 
 

 De student gaat op constructieve wijze om met feedback 
van coach, stagebegeleider, peers, externen, ouders en 
kinderen en verwerkt dit in zijn handelen. 

 De student stuurt zelfstandig en planmatig de 
ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op basis van een 
goede analyse van zijn competenties, de laatste 
ontwikkelingen binnen het onderwijs en het beleid van 
de school.  

 Hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van 
kinderen en collega’s en ook van collegiale hulp in de 
vorm van bijvoorbeeld intervisie en supervisie.  

 De student legt een dossier aan waarin zijn persoonlijke 
ontwikkeling op lange termijn wordt bijgehouden, ten 
behoeve van de registratie in het lerarenregister. 

 De student toont in zijn handelen en communicatie aan 
inzicht te hebben in zijn positie als beginnend 
beroepsbeoefenaar binnen de geldende 
organisatiestructuur en –cultuur.  

 De student maakt zo mogelijk gebruik van 
scholingsmogelijkheden binnen de werkkring.  

 De student verdiept zich zelfstandig in een nieuw 
onderwerp/aandachtsgebied door middel van 
literatuuronderzoek. 

 
 

 De student gaat op constructieve wijze om met 
feedback van mentor, stagebegeleider, peers, 
externen en kinderen en verwerkt dit in zijn 
handelen. 

 De student stuurt zelfstandig en planmatig zijn 
ontwikkeling, waarbij hij rekening houdt met 
zijn competenties en de laatste ontwikkelingen 
binnen de gekozen profilering.  

 De student werkt op basis van een goede 
analyse van zijn competenties aan persoonlijke 
leerdoelen door doelgerichte activiteiten m.b.t. 
zijn leeftijds- en vakkenprofilering te plannen, 
uit te voeren, te evalueren en waar nodig bij te 
stellen. 

 De student neemt waar mogelijk op stagedagen 
deel aan het scholingsaanbod op de 
stageschool. 

 De student gaat op constructieve wijze om met feedback van 
mentor, stagebegeleider, peers en kinderen en verwerkt dit 
in zijn handelen. 

 De student stuurt zelfstandig en planmatig zijn ontwikkeling, 
waarbij hij rekening houdt met de laatste ontwikkelingen om 
een breed inzetbare basisbekwame leraar te worden.  

 De student analyseert zijn eigen gedrag en het gedrag van 
anderen en kan op basis van deze analyse kiezen voor een 
passende wijze van handelen. 

 De student werkt op basis van een goede analyse van zijn 
competenties aan persoonlijke leerdoelen door doelgerichte 
activiteiten te plannen, uit te voeren, te evalueren en waar 
nodig bij te stellen. 

 De student onderzoekt ICT-mogelijkheden om het onderwijs 
te verrijken. 

 

 De student geeft waar mogelijk onderwijs, 
passend bij zijn eigen visie en die van de school. 

 De student baseert zijn professioneel handelen 
op actuele kennis uit vakgebied en wetenschap.  

 
 
 

 De student verwoordt zijn visie op onderwijs (in 
relatie tot de profilering) en verwerkt deze in 
overleg met zijn mentor in zijn lespraktijk.  

 De student baseert zijn professioneel handelen 
binnen de gekozen profilering op up-to-date 
kennis uit vakgebied en wetenschap. 

 

 De student geeft aan wat hij belangrijke aspecten 
vindt in zijn eigen en andermans lessen en kan dit 
verantwoorden aan de hand van theorieën en 
modellen.  

 De student baseert zijn professioneel handelen op 
de verworven kennis uit de opleiding. 

 

Opmerkingen: 
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Algemene indruk 
 
Taalvaardigheid 
 
Mondelinge taalvaardigheid: De student spreekt op niveau 4F van de landelijke niveaubeschrijvingen van de Expertgroep (2008) en het Europees 
Referentiekader, nl.: 
- De woordenschat is uitgebreid en gevarieerd 
- De teksten vertonen een zeer goede grammaticale beheersing 
- De onderwerpen situeren zich binnen de professionele sfeer waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante vaktermen 
- Het taalgebruik is aangepast aan spreekdoel, spreeksituatie en het publiek waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante vaktermen 
- De informatie wordt op een duidelijke, goed gestructureerde en samenhangende manier weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duidelijke 
tekstopbouw en verbindingswoorden 
- De uitspraak is duidelijk en correct met bijna een natuurlijke intonatie 
- Het tempo is vlot. Pauzes en aarzelingen komen zelden voor. 
 
Schriftelijke taalvaardigheid: De student schrijft op niveau 4F van de landelijke niveaubeschrijvingen van de Expertgroep (2008) en het Europees 
Referentiekader, nl.: 
- De woordenschat is uitgebreid en gevarieerd  
- De teksten vertonen een zeer goede grammaticale beheersing 
- De spellingsregels worden overwegend correct toegepast. De informatie wordt op een duidelijke, goed gestructureerde en samenhangende manier  
 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indruk van de taalvaardigheid van de student: 
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Schrijfvaardigheid  
De student heeft een leesbaar en duidelijk handschrift en kan zijn eigenvaardigheid op het bord en op papier en met daarvoor bestemde middelen inzetten 
en bijstellen. 
 
  Indruk van de schrijfvaardigheid van de student: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Advies van de coach met betrekking tot de startbekwaamheid van de lio 
 
 
 
 
 
 
 

Aankruisen wat van toepassing is:      Vervangen door nieuwe SOM 
 
O  meting 1 door de stude

Semester 8: 
 
 
 
 
 
 
 
             Handtekening coach: 
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Bijlage 7: Beoordelingsformulier tussenevaluatie 

Alle onderdelen moeten voldoende zijn om een Go te krijgen.  

 Advies coach Oordeel stagebegeleider 
Competentie-ontwikkeling 
(Op basis van de ingevulde SOM. Alle 
deelcompetenties moeten minstens voor de helft 
van de afstudeerfase zijn behaald. Dit betekent 
dat het gedrag regelmatig wordt waargenomen in 
dezelfde situatie. Het oordeel van de 
stagebegeleider is op basis van het advies van de 
coach en de twee stagebezoeken inclusief 
lesobservatie.) 

 
 
 

 

De student heeft minimaal één starr geschreven. 
De stagebegeleider heeft deze voorzien van 
feedback en de student heeft deze op adequate 
wijze verwerkt.  
De stagebegeleider ziet voldoende potentie om 
aan het eindniveau te kunnen gaan voldoen.  

  

De student houdt een geordende, voor collega’s 
toegankelijke administratie en registratie van 
leerlinggegevens bij.  

  

De student deelt constructief informatie die voor 
de voortgang van het werk van belang is met 
collega’s en hij maakt gebruik van de informatie 
die hij van collega’s krijgt.  

  

De student neemt op een constructieve manier 
deel aan voor hem en/of zijn taak relevant overleg 
met extern* deskundigen en instanties.  

  

De student onderzoekt welke mensen en/of 
organisaties een aanvulling kunnen vormen op zijn 
onderwijs en maakt gebruik van hun expertise. Hij 
legt contact en werkt op basis van gelijkheid 
samen met partners in de wijk, bijvoorbeeld 
bibliotheek, voor- en naschoolse opvang en 
buurthuizen.  

  

De student gaat op constructieve wijze om met 
feedback van coach, stagebegeleider, peers, 
externen, ouders en kinderen en verwerkt dit in 
zijn handelen.  

  

Go / No Go   
* Extern alleen indien dit van toepassing is. Anders kan er onder deskundigen ook de ib en rt worden verstaan.   

IVL- PABO 

BEOORDELINGSFORMULIER Tussenevaluatie  

PABLIO14X 

Student:  Studentnummer:  

Coach:  Datum:  

Stagebegeleider:  Oordeel: Go / No Go 
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Bijlage 8 Beoordelingsformulier Afstudeerassessment 

 
Beoordelingsprocedure 

- De assessor bekijkt het dossier en de film.  

- De assessor geeft in het formulier aan welke deelcompetenties reeds zijn aangetoond 

(aangetoond/niet aangetoond).  

- De assessor beoordeelt de algemene onderdelen A t/m E. Deze moeten in het dossier voldoende zijn 

(onvoldoende/voldoende).  

- De assessor beoordeelt welke onderdelen van HBO-niveau afgeleid van de Dublin Descriptoren 

reeds zijn aangetoond (onvoldoende/voldoende/goed).  

Vervolgens heeft de student het Criterium Gericht Interview (CGI) met twee onafhankelijke assessoren.  

- De assessoren vullen de beoordeling van de deelcompetenties en het HBO niveau afgeleid van de 

Dublin Descriptoren aan met de bevindingen vanuit het CGI.  

- De assessoren komen tot een eindoordeel. Alle deelcompetenties, onderdeel A t/m E en het HBO 

niveau afgeleid van de Dublin Descriptoren moet minimaal voldaan/aangetoond/voldoende zijn.  

 

De beoordeling wordt door de assessor ingevoerd in Osiris. Dit volledig ingevulde document wordt door 

de assessor gepubliceerd in natschool. Herkansing geschiedt volgens de OER.  

 
Criteria betreffende opmaak 
1. Het dossier is opgeslagen als “Afstudeerassessment Achternaam Voornaam Studentnummer 

Cursuscode” en ingeleverd via natschool.  
2. De film is opgeslagen als “Film Afstudeerassessment Achternaam Voornaam Studentnummer 

Cursuscode” en ingeleverd via natschool.  
3. Het dossier bevat een voorblad waarop Afstudeerassessment, cursuscode, naam, studentnummer, 

klas, stageschool, plaats, groep, naam van de coach, versie, opleiding en inleverdatum staan 
vermeld.  

4. Het dossier bevat een inhoudsopgave en paginanummering. 
5. Het dossier omvat maximaal 50 pagina’s (Lettergrootte 11 of 12), inclusief bijlagen, exclusief 

titelpagina, inhoudsopgave en literatuurlijst. 
6. Het dossier omvat drie STARR-beschrijvingen met onderliggende bewijzen en de toelichting bij de 

film.  
 

  

IVL- PABO 

BEOORDELINGSFORMULIER Afstudeerassessment 

PABASA14X 
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Criteria betreffende opmaak 
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Voldaan       

Niet voldaan       

 
Inhoud 

IVL- PABO 

BEOORDELINGSFORMULIER Afstudeerassessment  

PABASA14X 

Student:  Studentnummer:  

Beoordelaar 1:  Datum:  

Beoordelaar 2:  Aanbieding: 1/2/3/4 

Deelcompetentie Oordeel Onderbouwing 

1.1 De leraar is zich bewust van zijn identiteit, houding en gedrag en de invloed daarvan op de kinderen en 
handelt hiernaar. 
De student toont 
deelcompetentie 1.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij het goede 
voorbeeld geeft. Hij benoemt zijn 
eigen waarden en normen en 
geeft zelf in gedrag aan wat hij 
ook van kinderen verlangt.  

Kies een item De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student:  

1.2 De leraar beïnvloedt de sociale interactie, groepsprocessen en de communicatie in zijn groep om een 
goede samenwerking van en met de kinderen te bewerkstelligen.  
De student toont 
deelcompetentie 1.2 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij  
in zijn interactie een balans zoekt 
tussen leiden en begeleiden, 
sturen en volgen, confronteren 
en verzoenen, corrigeren en 
stimuleren.  

Kies een item. 
 

De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

2.1 De leraar kent de kinderen.  
De student toont 
deelcompetentie 2.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij: de statusorde 
in de klas doorbreekt door 
gericht een beroep te doen op 
verschillende dimensies 
(intelligenties, talenten en 
niveaus) zodat elk kind op zijn 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 
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eigen wijze kan excelleren en zich 
gerespecteerd voelt.  

2.2 De  leraar kan orde houden. 
De student toont 
deelcompetentie 2.2 aan. Hij laat 
daarbij tenminste in de film zien 
dat hij de lioklas zelfstandig leidt 
en begeleidt op een zodanige 
manier, dat er een ordelijke en 
op samenwerken gerichte sfeer 
is.  

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

2.3  De leraar is zich bewust van zijn pedagogische verantwoordelijkheid en handelt hiernaar door op 
professionele wijze een veilige leeromgeving en pedagogisch klimaat tot stand te brengen, waarin kinderen 
zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen. 
De student toont 
deelcompetentie 2.3 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij de sociaal 
emotionele en morele 
ontwikkeling analyseert, 
bevordert en evalueert. Op deze 
manier begeleidt hij kinderen 
naar een veilig en harmonisch 
leef- en werkklimaat.  

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

3.1 De leraar kan onderwijs voorbereiden.  
De student toont 
deelcompetentie 3.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij zijn wijze van 
onderwijs ontwerpt en 
verantwoordt vanuit zijn eigen 
visie en binnen de kaders van de 
stageschool.  

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren.  
De student toont 
deelcompetentie 3.2 aan. Hij laat 
daarbij tenminste in de film zien 
dat hij vakdidactische 
vaardigheden en de daarbij 
voorwaardelijke kennis in zijn 
handelen integreert. 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

3.3 De leraar kan onderwijs evalueren.  
De student toont 
deelcompetentie 3.3 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij aangeeft op 
welke plaats binnen een 
bepaalde leerlijn de groep en het 
individuele kind zich bevindt. Hij 
beoordeelt door de kinderen 
gemaakt werk, rekening houdend 
met de leerlijnen, 
ontwikkelingsfasen en individuele 
mogelijkheden. Hij evalueert zijn 
onderwijs mede naar de 
opvattingen van de school en zijn 
eigen visie en gebruikt de 
resultaten om verbeteringen aan 
te brengen.  

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

3.4 De leraar kan onderwijs afstemmen op de kinderen.  
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De student toont 
deelcompetentie 3.4 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij differentieert 
in het kader van de etnisch 
culturele diversiteit naar het 
taalniveau van kinderen, met 
behulp van onderwijsmodellen 
en werkvormen. Hij differentieert 
en stemt didactische 
werkvormen af op de behoeften 
en mogelijkheden van de 
kinderen. Hij stemt het gebruik 
van de aanwezige middelen en 
methodes af, op de kenmerken 
en specifieke behoeften van de 
kinderen. 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

4.1 De leraar levert door middel van zijn organisatie een bijdrage aan het leef- en werkklimaat in de klas 
De student toont 
deelcompetentie 4.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij een 
uitdagende speel/ leeromgeving 
creëert met de kinderen 
waarbinnen hij 
organisatievormen, middelen en 
materialen gebruikt die 
leerdoelen en -activiteiten 
ondersteunen. 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

4.2 De leraar levert een constructieve bijdrage aan de schoolorganisatie 
De student toont 
deelcompetentie 4.2 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij een actieve rol 
heeft binnen en mede 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de (organisatie en) uitvoering van 
schoolactiviteiten. Hij participeert 
in werkgroepen en vergaderingen 
en voert werkzaamheden uit in 
samenwerking met collega's. 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s 
De student toont 
deelcompetentie 5.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij in 
samenwerking met collega’s 
zorgvragen voor extern 
deskundigen (indien van 
toepassing) kan formuleren, de 
gesprekken met hen 
voorbereiden en uitvoeren. Hij 
levert een constructieve bijdrage 
aan leerlingbesprekingen, bouw- 
en teamoverleg, en informeert 
zich goed over de kinderen en de 
onderwerpen, die daar aan de 
orde zijn. 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

6.1 De leraar werkt samen met ouders 
De student toont 
deelcompetentie 6.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij toegankelijk is 

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 
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voor ouders, ongeacht hun 
opvoedstijl en opleidingsniveau. 
Hij voert verschillende informele 
en formele gesprekken met 
ouders. Hij verantwoordt zijn 
professionele opvattingen en 
werkwijze met betrekking tot een 
leerling aan ouders en past in 
gezamenlijk overleg zo nodig zijn 
begeleiding van de leerling aan. 

 

7.1 De leraar werkt procesmatig aan zijn professionele ontwikkeling. 
De student toont 
deelcompetentie 7.1 aan. Hij laat 
daarbij zien dat hij zelfstandig en 
planmatig de ontwikkeling van 
zijn bekwaamheid stuurt, op 
basis van een analyse van zijn 
competenties, de laatste 
ontwikkelingen binnen het 
onderwijs en het beleid van de 
school.  
Hij maakt bij die ontwikkeling 
gebruik van informatie van 
kinderen en collega’s en van 
collegiale hulp in de vorm van 
intervisie en supervisie.  

Kies een item. De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

Algemeen  Onderbouwing 

A. Bewijskracht 
Het dossier is authentiek, 
actueel, relevant, gekaderd, 
gevarieerd opgesteld en 
gevalideerd. 

Kies een item 
 

 

 

B. Taalniveau 
De student schrijft op niveau 4F 
van de landelijke 
niveaubeschrijvingen van de 
Expertgroep (2008) en het 
Europees Referentiekader. De 
informatie wordt op een 
duidelijke, goed gestructureerde 
en samenhangende manier 
weergegeven. De woordenschat 
is uitgebreid en gevarieerd. De 
teksten vertonen een zeer goede 
grammaticale beheersing. De 
spellingsregels worden 
overwegend correct toegepast. 

Kies een item 
 

 

C. Verwijzingen in de tekst 
De student verwijst in de tekst 
volgens apa-normen. 

Kies een item 
 

 

D. Literatuurlijst 
De student heeft de literatuurlijst 
opgesteld volgens apa-normen. 

Kies een item 
 

 

E. Aansluiting bij het publiek 
De student sluit in zijn 
taalgebruik aan bij een publiek 
van leerkrachten. Het taalgebruik 

Kies een item 
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HBO-niveau afgeleid van de Dublin Descriptoren 

O V G Oordeel en onderbouwing 
De student gebruikt bij 
de STARR 
beschrijvingen 
achterhaalde of niet 
passende kennis uit 
vakgebied en 
wetenschap.  

De student gebruikt bij 
de STARR 
beschrijvingen 
passende, actuele 
kennis uit vakgebied en 
wetenschap. 

De student gebruikt bij 
de STARR 
beschrijvingen 
passende, actuele 
internationale kennis 
uit vakgebied en 
wetenschap. Of hij 
gebruikt 
wetenschappelijke 
literatuur, buiten de 
verplichte literatuur uit 
de lessen van de pabo.  

Kies een item. 
 
Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
Daarmee bewijst de student: 
 

De student gebruikt 
geen actuele kennis uit 
vakgebied en 
wetenschap om zijn 
professioneel handelen 
mee te verbinden.  

De student verbindt 
zijn professioneel 
handelen met actuele 
kennis uit vakgebied en 
wetenschap.  

De student baseert zijn 
professioneel handelen 
op actuele kennis uit 
vakgebied en 
wetenschap.  

Kies een item.  
 
Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
Daarmee bewijst de student: 
 

De student presenteert 
de film en het dossier 
zonder voldoende 
bewijzen van 
startbekwaamheid te 
leveren en zonder zijn 
visie op onderwijs 
helder te maken.  

De student presenteert 
zich als startbekwame 
leerkracht 
basisonderwijs op basis 
van de competenties.  

De student presenteert 
zich als startbekwame 
leerkracht 
basisonderwijs op basis 
van de competenties 
en zijn visie op goed 
onderwijs.  

Kies een item.  
 
Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

De student baseert zijn 
onderwijs niet duidelijk 
op een eigen visie of 
de visie van de school.  

De student geeft waar 
mogelijk, onderwijs 
passend bij zijn eigen 
visie en die van de 
school. De student 
onderbouwt zijn visie 
vanuit concrete 
observaties van het 
eigen professioneel 
handelen.  

De student geeft waar 
mogelijk, onderwijs 
passend bij zijn eigen 
visie en die van de 
school. De student 
onderbouwt zijn visie 
vanuit concrete 
observaties van het 
eigen professioneel 
handelen, en 
passende, theoretisch 
valide argumenten. 

Kies een item.  
 
Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

De student reflecteert 
op niveau 3 of lager.  

De student kijkt 
kritisch terug op het 
eigen handelen en 
ontwikkelt 
alternatieven. Hij 
reflecteert visiegericht 
(niveau 4).  

De student kijkt 
kritisch terug op het 
eigen handelen en 
ontwikkelt 
alternatieven. Hij 
reflecteert visiegericht 
en integreert hierbij 
de vier 
reflectieniveaus 
(niveau 5). 

Kies een item.  
 
Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

De student voert louter 
uit wat de stageschool 

De student levert een 
bijdrage aan het 

De student levert een 
innovatieve bijdrage 

Kies een item.  
 

is professioneel en vaktaal is 
correct gebruikt.  
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en de methodes 
voorschrijven.  

beroep. Hij durft in zijn 
eigen praktijk ideeën 
uit te proberen en deze 
te evalueren en bij te 
stellen.  

aan het beroep. Hij 
doet voorstellen die 
niet alleen in de eigen 
klas, maar ook in de 
school uitgeprobeerd, 
geëvalueerd en 
bijgesteld worden.  

Onderbouwing: 
De assessor heeft gelezen/gezien: 
 
 
Daarmee bewijst de student: 

 
 

Eindoordeel 
Onderdeel Beoordeling Toelichting 

Deelcompetenties Kies een item. 
 

 

Algemeen Kies een item. 
 

 

HBO-niveau afgeleid 
van de Dublin 
Descriptoren 

Kies een item. 
 

 

Opmerkingen  
 

Eindoordeel   

 
Het eindoordeel komt als volgt tot stand: 
- Aan de voorwaardelijke criteria moet zijn voldaan. 
- Alle deelcompetenties uit het formulier moeten zijn aangetoond. 
- De algemene onderdelen moeten voldoende zijn.  
- Alle criteria op basis van de Dublin Descriptoren moeten voldoende zijn.  
- Het cijfer komt als volgt tot stand:  

o 6x een V, 0x een G → 6 
o 5x een V, 1x een G → 6 
o 4x een V, 2x een G → 7 
o 3x een V, 3x een G → 7 
o 2x een V, 4x een G → 8 
o 1x een V, 5x een G → 9 
o 0x een V, 6x een G → 10 

- Als aan één van de eisen niet voldaan is, is het eindcijfer een NA.  
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Bijlage 9: Reflectieontwikkeling 
 

 

Hieronder worden de verschillende niveaus van reflectie weergegeven, gevolgd door een schema 
waarin studiefasen en niveaus van ontwikkeling en betrokkenheid worden weergegeven. 

 

1. Reflecteren en reflectieniveaus 
 

De dingen die goed gaan in de stage moet de student vasthouden en daarmee kan het 
zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Reflectie is hierbij een belangrijk middel. Reflectie leidt tot 
ontwikkeling en is tevens een kernactiviteit bij het ontwikkelen van een eigen visie en persoonlijk 
werkconcept. Letterlijk betekent reflectie: beschouwing, overdenking (Bosch & Jansen, 2005). 
Korthagen, e.a. (2003) omschrijven reflectie als volgt: ‘Reflecteren is een mentaal proces, waarbij 
geprobeerd wordt een ervaring, probleem of bestaande kennis en inzichten te (her)structureren. 
Systematische reflectie is het vermogen gestructureerd terug te blikken op een ervaring met als 
doel daar conclusies uit te trekken voor toekomstig handelen’. Binnen de reflectieontwikkeling zijn 
vier niveaus te onderscheiden, namelijk: 

 

1. Intuïtieve reflectie 
Studenten hebben tijdens hun studie of praktijkwerk net als iedereen losse invallen, flitsen, 
ideetjes, vermoedens. De eerste stap in reflectie is hen daarvan bewust te maken, die te 
laten benoemen en te vragen wat ze er mee zouden kunnen doen. 

2. Taakgerichte reflectie 
Of het nu een studie- of een praktijktaak is, de tweede stap in reflectie kan zijn dat de 
begeleider met de student nagaat of de doelen zijn gehaald, of het resultaat klopt met de 
verwachtingen, en of de inhouden, middelen en de werkmethodiek bruikbaar zijn 
gebleken. 

3. Contextgerichte reflectie 
Dit derde niveau van reflectie is nodig als studenten via stage of door praktijkopdrachten met 
bijvoorbeeld een externe opdrachtgever in aanraking komen met een bepaalde, reële 
werksituatie. Je kunt dan met hen nadenken over de vraag of de leerdoelen en de 
taakuitvoering pasten bij de werksituatie en de problemen erin. Als dat niet zo is, wat moet je 
dan doen om er de volgende keer beter mee om te gaan? 

4. Visiegerichte reflectie 
Op Hbo-niveau moeten studenten uiteindelijk een eigen visie ontwikkelen over hoe zij later in 
het beroep willen staan. Dan gaat het om ideeën over hoe bepaalde onderdelen van het werk 
door hem of haar, gezien zijn of haar beste krachten, moeten worden uitgevoerd. Eigen 
profileringen en sterke interesses voor aspecten van het werk horen daar ook bij. De vierde 
stap in reflectie is dat zij die eigen visie op het werk kunnen toetsen aan wat er kan en nodig is 
in een bepaalde werksituatie. Zij moeten dan ook de vraag kunnen beantwoorden wat ze gaan 
doen als in de werksituatie geheel of gedeeltelijk vanuit een andere visie wordt gewerkt 
(Hogeschool Rotterdam (2007) Hbo-niveau in de Pabo) 

 

Aan het begin van de afstudeerfase is het reflectievermogen van studenten al meer ontwikkeld. Zij 
kunnen nu reflecteren op een hoger niveau en zitten in een hoger niveau van ontwikkeling en 
betrokkenheid. Het reflectieniveau zal meer contextgericht en uiteindelijk visiegericht zijn. 
De vragen die de student zichzelf stelt, passen bij de fase van ontwikkeling en betrokkenheid en zijn 
nu meer gericht de (school)organisatie en uiteindelijk op integratie van alle fasen. Dit zal vooral 
tijdens de stage als lio bereikt kunnen worden. 

 

2. Reflectieniveaus, studiefasen en niveaus van ontwikkeling en betrokkenheid 
 

De interesse van studenten en in het bijzonder hun vaardigheden, veranderen naar mate zij verder 
komen in de opleiding. Voor de volledigheid en om te zien in welke richting de gewenste 
ontwikkeling gaat, is hier ook een overzicht weergegeven van de niveaus van ontwikkeling en 
betrokkenheid: 
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Studiefase Niveau van 
ontwikkeling en 
betrokkenheid: 

Vragen Aandachtsgebieden 

Propedeusefase: 
Niveau 1 

 
De student is gericht op zichzelf (ik) 

 
 

 
 

Lukt dit me? 
Kan ik me handhaven? 
Is dit werk iets voor mij? 
Hoe ervaar ik de kinderen? 
Hoe ga ik met de mentor om? 
Kan ik orde houden? 
Hoe sta ik voor de klas? 

 
 

Beelden en verwachtingen van 
het beroep 
Taken en rollen van de leerkracht 
Samenwerken 
Lesgeven 

 
 

 

Basisfase:    

Niveau 2 

Ik, 
De taak (lesgeven) 

Hoe wordt een les opgebouwd? 
Wat schrijft de methode voor? 
Hoe organiseer ik mijn klas? 
Hoe houd ik de klas rustig?  Welke 
regels hanteert de mentor? Hoe 
worden toetsen opgesteld? 

Verzorgen van lessen 
Klassenmanagement 
Orde 
Overwicht en overzicht 
Omgang met problemen 
Plannen van onderwijs 

Profileringsfase: 
Niveau 3 

 
Ik, 
de taak, 
de leerling. 

Hoe komt mijn instructie op kinderen 
over? 
Welke kinderen hebben moeite, 
welke kinderen niet? 
Hoe geef ik extra hulp? 
Hoe breng ik verschillende niveaus 
aan? 
Wat is er aan de hand met dit kind? 
Hoe werk ik aan een goede sfeer? 

Observeren en signaleren 
Verschillen in leren 
Individualiseren 
Differentiëren 
Omgang met problemen 
Opbouwen van een pedagogisch 
klimaat 

Afstudeerfase: 
Niveau 4 

 
Ik, 
de taak, 
de leerling, 
de organisatie (klassen/school) 

 
Niveau 5 

 
Ik, taak, leerling, organisatie …en 
integratie 1 t/m 4 

Vanuit welke onderwijsvisie werkt 
de school? 
Hoe is de vertaling naar de 
praktijk? 
Hoe werkt men aan ontwikkeling? 
Wat kan ik (al) waarmaken van 
visie? 

Onderwijs theorieën en 
opvattingen 
Concretisering in organisatie en 
werkvormen 
Pedagogische opdracht 
Doorgaande lijn 
Visie en werkconcept 
Fasering en stappen 

(Korthagen, e.a. , 2003). 

 


