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Inleiding  
 
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 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 stages in het tweede jaar van de opleiding: de 
stage bij het jongere kind (groep 3/4) en bij het oudere kind (groep 7/8) in de basisfase.  
 
Het stageboek is bedoeld om pabostudenten en werkplekbegeleider in de basisscholen te informeren over 
de stages van de opleiding tot leraar basisonderwijs aan de Pabo HR. De werkplekbegeleider en de student 
beschikken hiermee over relevante informatie, doelen, richtlijnen en formulieren voor het handelen in de 
stage. De werkplekbegeleider vindt in dit stageboek ook de antwoorden op veel gestelde vragen, zoals: 
 

- Hoe is de stage inhoudelijk opgebouwd?  
- Wat zijn de doelen van de stage? 
- Hebben de studenten praktijkopdrachten? 
- Wanneer begint de student met lesgeven? 
- Wat kan ik van de student verwachten? 
- Wat doe ik als ik ontevreden ben over mijn student? 
- Wat doe ik bij onvoldoende (mondelinge en/of schriftelijke) taalvaardigheid van de student? 
- Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? 
- Hoe weet ik welke eisen ik kan stellen aan een tweedejaarsstudent? 

 
 
In hoofdstuk 1 en 2 van dit stageboek wordt de essentie van het stagelopen in de basisfase toegelicht. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven aan welke doelen, competenties, deelcompetenties en 
gedragsindicatoren wordt gewerkt tijdens de stage. Hoofdstuk 4 gaat in op de organisatie van de stage. 
Over de inhoud en de opbouw van het stageportfolio en de stagemap en het gebruik van de 
stageformulieren handelt hoofdstuk 5. De begeleiding van de student in de stage staat beschreven in 
hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden de evaluatie en beoordeling van de stage behandeld. Voorafgaand aan 
hoofdstuk 1 worden de algemene gegevens en belangrijke data bij de twee stagecursussen voor jaar 2 
weergegeven. Alle stageformulieren en handleidingen zijn als bijlage in dit stageboek opgenomen. 
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Algemene gegevens 
 
Het stageboek van de basisfase bevat informatie over twee ‘stagecursussen’, namelijk de stage bij het 
jongere kind (PABSJ314X), de stage bij het oudere kind (PABSO714X).  
 

Cursuscode : PABSJ314X 
 

Cursuscode: PABSO714X 
                        
 

Cursusnaam:  Stage jongere kind basisfase 
 
Studiepunten:  5 
 
Opleidingsvorm:  VT/AcPa/ DT/DT versneld 
 
Studiefase: Basisfase 
 
Studiejaar: jaar 2 
 
OP: semester 3 
 

Cursusnaam:  Stage oudere kind basisfase 
 
Studiepunten:  5  
 
Opleidingsvorm:  VT/AcPa/DT  
 
Studiefase: Basisfase  
 
Studiejaar: jaar 2  
 
OP: semester 4  

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 bewijzen met 
betrekking tot zijn 
competentieontwikkeling en stelt hiermee 
een stageportfolio samen volgens de 
richtlijnen zoals beschreven in het 
Stageboek Basisfase. 

- De student toont aan het eind van jaar 2 
aan de competenties te beheersen op 
basisfaseniveau (basisbekwaam).  

- De student voert elke stagedag minimaal 
één les uit, die is voorbereid op het 
lesvoorbereidingsformulier, waarbij alle 
aspecten van onderwijs behorend bij de 
basisfase zijn ingevuld. 

- De student voert alle lessen van één 
dagdeel aaneengesloten uit (inclusief 
lesovergangen en dagritmemomenten), 
zonder dat de werkplekbegeleider daarbij 
een sturende rol speelt. 

- De student toont in zijn 
lesvoorbereidingen en in de 
uitvoering van de beroepsgerichte 
opdrachten aan, de verbinding te 
kunnen leggen tussen de aangeboden 

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 bewijzen met 
betrekking tot zijn 
competentieontwikkeling en stelt een 
hiermee stageportfolio samen volgens de 
richtlijnen zoals die zijn beschreven in het 
Stageboek Basisfase. 

- De student toont aan het eind van jaar 2 
aan de competenties te beheersen op 
basisfaseniveau (basisbekwaam).  

- De student voert elke stagedag minimaal 
één les uit, die is voorbereid op het 
lesvoorbereidingsformulier, waarbij alle 
aspecten van onderwijs behorend bij de 
basisfase zijn ingevuld. 

- De student voert alle lessen van twee 
aaneengesloten dagdelen (één dag) uit 
(inclusief lesovergangen en 
dagritmemomenten), zonder dat de 
werkplekbegeleider daarbij een sturende 
rol speelt. 

- De student toont in zijn lesvoorbereidingen 
en in de uitvoering van de beroepsgerichte 
opdrachten aan, de verbinding te kunnen 
leggen tussen de aangeboden theorie op 
de opleiding en de beroepspraktijk. 
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theorie op de opleiding en de 
beroepspraktijk. 

- De student reflecteert taakgericht 
volgens de vier stappen van 
Korthagen. Hij laat aan de hand van 
zijn reflecties zien dat hij in staat is na 
te gaan of zijn doelen zijn behaald, het 
resultaat klopte met de 
verwachtingen, en of inhouden, 
middelen en werkvormen bruikbaar 
zijn gebleken. 

 

- De student reflecteert taakgericht volgens 
de vier stappen van Korthagen. Hij laat aan 
de hand van zijn reflecties zien dat hij in 
staat is na te gaan of zijn doelen zijn 
behaald, het resultaat klopte met de 
verwachtingen, en of inhouden, middelen 
en werkvormen bruikbaar zijn gebleken. 
 

Toetsing:  
- Aan het eind van deze stage publiceert de 

student een stageportfolio in N@tschool. 
Het stageportfolio wordt beoordeeld door 
de stagebegeleider van de Pabo HR. Bij het 
beoordelen van het stageportfolio wordt 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
competentieontwikkeling van de student 
en anderzijds het administratieve deel van 
het stageportfolio. Beide onderdelen 
moeten met minimaal een voldoende 
worden afgesloten. Per stage worden bij 
de beoordeling onderstaande richtlijnen 
gehanteerd:  

o semester 3: voldoende = 
ontwikkeling wordt regelmatig 
waargenomen in dezelfde situatie 
/ goed = ontwikkeling wordt 
regelmatig waargenomen in 
verschillende situaties. 

o semester 4: voldoende = 
ontwikkeling wordt regelmatig 
waargenomen in verschillende 
situaties / goed = ontwikkeling 
wordt op verschillende momenten 
waargenomen in verschillende 
situaties. 

De 6 ec’s worden toegekend als het 
eindoordeel voor het stageportfolio 
minimaal ‘voldoende’ is. Indien de 
mondelinge en/of schriftelijke 
taalvaardigheid van de student wordt 
beoordeeld met een onvoldoende, is dat 
tevens het eindoordeel van het 
stageportfolio (en daarmee dus van de 
volledige stage). 

 

Toetsing:  
- Aan het eind van deze stage publiceert de 

student een stageportfolio in N@tschool. Het 
stageportfolio wordt beoordeeld door de 
stagebegeleider van de Pabo HR. Bij het 
beoordelen van het stageportfolio wordt 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
competentieontwikkeling van de student en 
anderzijds het administratieve deel van het 
stageportfolio. Beide onderdelen moeten met 
minimaal een voldoende worden afgesloten. 
Per stage worden bij de beoordeling 
onderstaande richtlijnen gehanteerd:  

o semester 3: voldoende = ontwikkeling 
wordt regelmatig waargenomen in 
dezelfde situatie / goed = ontwikkeling 
wordt regelmatig waargenomen in 
verschillende situaties. 

o semester 4: voldoende = ontwikkeling 
wordt regelmatig waargenomen in 
verschillende situaties / goed = 
ontwikkeling wordt op verschillende 
momenten waargenomen in 
verschillende situaties. 

De 5 ec’s  worden toegekend als het 
eindoordeel voor het stageportfolio minimaal 
‘voldoende’ is. Indien de mondelinge en/of 
schriftelijke taalvaardigheid van de student 
wordt beoordeeld met een onvoldoende, is dat 
tevens het eindoordeel van het stageportfolio 
(en daarmee dus van de volledige stage). 

 

Bijzonderheden: 
Studenten mogen, conform de 
hogeschoolgids, nooit in een volgende 

Bijzonderheden: 
Studenten lopen nooit twee stages tegelijk. De 
stage van groep 3/4 dient eerst met een 
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stage starten indien een stage uit een vorig 
leerjaar niet met een voldoende is 
afgesloten.  
 
Studenten lopen nooit twee stages tegelijk. 
De stage van groep 3/4 dient eerst met een 
voldoende te worden afgesloten, voordat 
de student met de stage in groep 7/8 mag 
starten.  

Voor alle ingeroosterde stagedagen geldt 
een verplichte aanwezigheid. Het aantal 
stagedagen kan enigszins variëren per 
semester en/of per opleidingsvariant. 
Bij het vaststellen van de 
studielastnormering van deze stage wordt 
de richtlijn van 25 stagedagen gehanteerd. 
De uiteindelijke invulling is afhankelijk van 
het aantal geroosterde stagedagen in het 
betreffende semester en van de individuele 
competentieontwikkeling.  

 

voldoende te worden afgesloten, voordat de 
student met de stage in groep 7/8 mag starten.  
 
Voor alle ingeroosterde stagedagen geldt een 
verplichte aanwezigheid. Het aantal stagedagen 
kan enigszins variëren per semester en/of per 
opleidingsvariant. 
Bij het vaststellen van de studielastnormering 
van deze stage wordt de richtlijn van 20 
stagedagen gehanteerd. De uiteindelijke 
invulling is afhankelijk van het aantal 
geroosterde stagedagen in het betreffende 
semester en van de individuele 
competentieontwikkeling.  

 
 
 
 

 
 

Literatuur/ materiaal (verplicht) 
- Stageboek Basisfase  
- Competentieprofiel Pabo HR (2015) 
- Basisboek jaar 2  
- Munnik, C. de en Vreugdenhil, K. (2012). Ontwerpen van onderwijs. Groningen / Houten: 

Noordhoff Uitgevers. 
Contact: 
Stagebureau Pabo HR (organisatie):  

- Stagebureau – Angelique de Bruin 
Museumpark 40 
3015 CX Rotterdam 
T :010-7944107 / 010-7944111 
M: Stagebureau.pabo@hr.nl 
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1. Stage in de basisfase: basisbekwaam worden 
 
In het tweede studiejaar ontwikkelt de student zich tot een basisbekwame leraar die breed inzetbaar is en 
bekwaam is in het verzorgen van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hij beheerst de 
competenties op basisfaseniveau waarbij specifieke aandacht is voor het omgaan met verschillen in de klas 
op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Indien de student het tweede studiejaar met succes 
afrondt, is hij klaar om zich vanuit deze brede basis te gaan profileren. 
 
De opleiding gaat uit van de niveaus van ontwikkeling en betrokkenheid. In de basisfase gaat het om de 
taak en de leerling. Daarnaast staan gedurende het tweede studiejaar een viertal beroepsthema’s centraal: 
 
Onderwijsperiode 1  Adaptief onderwijs 
Onderwijsperiode 2  Vernieuwend onderwijs  
Onderwijsperiode 3  Multidimensionale klas 
Onderwijsperiode 4  Geïntegreerd onderwijs 
 
 
De werkplekbegeleider en de stagebegeleider van de Pabo HR sturen de stagebegeleiding. Zij begeleiden 
en bewaken de ontwikkeling van de student in de stage, waarbij de competenties, deelcompetenties en 
gedragsindicatoren voor de basisfase steeds leidend zijn. Na zijn gegeven lessen en tijdens een stagebezoek 
ontvangt de student tops en tips en worden gezamenlijk leerdoelen geformuleerd en afspraken gemaakt. 
De Pabo HR ziet de begeleiding en beoordeling van studenten in de stage als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van opleiding en werkveld. Het oordeel van de werkplekbegeleider in de stage-
ontwikkelingsmeter speelt een adviserende rol bij de uiteindelijke stagebeoordeling van de student. 
 
Bij de stagebezoeken staan coaching en begeleiding centraal. Daarnaast kan de stagebegeleider een 
formatieve beoordeling geven. De kern van de uiteindelijke summatieve beoordeling is het bepalen van de 
competentieontwikkeling van de student op basisfaseniveau. De eerste beoordeling vindt plaats na de 
eerste stageperiode in groep 3-4, de tweede na de stageperiode in groep 7-8. Deze beoordelingen worden 
gegeven door de stagebegeleider van de Pabo HR. 
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2. Stage in de leeftijdsgroepen  
 
In het tweede studiejaar loopt de student het eerste half jaar stage bij het jonge kind (groep 3/4) en het 
tweede half jaar bij het oudere kind (groep 7/8). De studenten lopen allemaal in hetzelfde semester stage 
in dezelfde leeftijdsgroep.  
 
De student draait gedurende de stages als leraar in spé mee in de basisschoolklas en is aan het eind van 
jaar 2 in staat twee aaneengesloten dagdelen (één dag) onderwijs te verzorgen op basisfaseniveau. Hij 
doorloopt binnen elke stageperiode de stagecyclus en werkt doelgericht aan het ontwikkelen van zijn 
competenties met behulp van een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Daarnaast werkt hij in de stage 
aan beroepsgerichte opdrachten die door de opleiding zijn geformuleerd. Deze beroepsgerichte 
opdrachten zijn geformuleerd vanuit de BOKS Lesgeven in de grote stad, ICT of het thema dat binnen de 
desbetreffende onderwijsperiode centraal staat. De beroepsgerichte opdrachten hebben onder andere als 
doel om toepassing van opgedane kennis in de praktijk te bevorderen. De student maakt zelf een keuze uit 
deze opdrachten op basis van nog te ontwikkelen competenties. Gedurende de stages legt de student een 
portfolio aan waarin hij zijn competentieontwikkeling vastlegt en opdrachten en evaluaties verzamelt. 
In de stage wordt de student begeleid door een werkplekbegeleider van wie hij feedback ontvangt op het 
handelen in de praktijk. De werkplekbegeleider evalueert de stage halverwege en aan het eind van iedere 
stageperiode. Vanuit de opleiding wordt de stage van de student begeleid door de stagebegeleider die de 
student minimaal twee keer per studiejaar in de stage bezoekt en de beroepsontwikkeling van de student 
monitort.  
Elke student loopt minimaal een halfjaar stage op een onderwijskansenschool. Dit vindt plaats in de 
propedeusefase of in de basisfase. De student is hierdoor in staat de aangereikte kennis uit de BOKS 
Lesgeven in de grote stad te koppelen aan praktijkervaringen. 
Naast de ‘reguliere’ stage oriënteert de student zich tevens op een speciaal onderwijsschool of een speciaal 
basisonderwijsschool. Deze oriënterende stage is gericht op het kennismaken met andere vormen van 
onderwijs. 
 
2.1 Het jongere kind  
Beroepsthema’s: Adaptief onderwijs en Vernieuwend onderwijs 
Tijdens de stage jongere kind in de basisfase werkt de student met de leeftijdsgroep 6 - 9 jarigen, die in 
groep 3/ 4 van de basisschool zitten. Dit is een leeftijdsperiode waarin kinderen zich sterk ontwikkelen en 
veranderen. Deze groei van kleuter naar schoolkind kan gezien worden als de overgang van een speelse 
wereld naar een steeds zakelijker, realistischer en ook begrijpelijker wereld. Spel en ernstsituaties lopen nu 
minder door elkaar heen, worden meer gescheiden ervaren. Er ontstaat een verschil tussen fantasie en 
werkelijkheid, gebeurtenissen hebben een oorzaak. De kinderen weten dat ze spelen: “Ik doe alsof…”  
Meestal komt er een periode van lengtegroei. De lichamelijke veranderingen hebben een relatie met de 
behoefte aan spelen waarin het kind bewegingen oefent en leert beheersen, zoals zwemmen, schaatsen en 
fietsen. De ervaringswereld van kinderen breidt zich uit en krijgt meer orde: wat ze meemaken op straat of 
op school heeft meer structuur. Geleidelijk aan wordt de ingewikkelde wereld overzichtelijker en 
begrijpelijker. Kinderen weten steeds beter hoe een situatie in elkaar zit en verloopt. 
Hun nieuwsgierigheid, hun vermogen kleine details te zien en de symboolwaarde van tekens te begrijpen, 
hun gevoelens voor wetmatigheden en regels, maken hen rijp om in deze periode te leren lezen, schrijven 
en rekenen. Daarmee gaat een heel nieuwe wereld voor hen open. De student ziet in toenemende mate in, 
dat de ontwikkeling bij elk kind op een andere manier verloopt. Hij leert hoe verschillen tussen kinderen 
het uitgangspunt kunnen vormen van zijn onderwijzend handelen. 
  
2.2 Het oudere kind  
Beroepsthema’s: Multidimensionale klas en Geïntegreerd onderwijs 
In het tweede semester van de basisfase maakt de student kennis met de leeftijdsgroep 10 -12 jarigen in 
groep 7/ 8 van de basisschool. In de bovenbouw zijn kinderen zeer geïnteresseerd in de volwassen wereld, 
de manier waarop volwassenen met de dingen omgaan, maar vooral hoe ze met elkaar omgaan en welke 
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zaken daarin een rol van betekenis spelen. Leerlingen van groep 7- 8 zijn steeds beter in staat grotere 
verbanden te zien en ze worden gevoelig voor een maatschappelijke context. Begrippen als vriendschap, 
ruzie, vrede en vrijheid krijgen betekenis.  

 De aandacht voor de realiteit komt centraal te staan. Ze stellen vragen als: “Is het echt gebeurd, meester?” 
De kinderen zijn niet tevreden met oppervlakkige antwoorden op vragen; ze willen het naadje van de kous 
weten, bijvoorbeeld over hoe mensen in andere landen leven. Bovenbouwkinderen zijn steeds beter in 
staat om het standpunt van een ander te begrijpen en om een eigen standpunt in te nemen. Daardoor is 
het voor hen interessant om de betekenis en achtergrond van bijvoorbeeld een kunstwerk of ontwerp te 
doorgronden. Ze gaan ook meer eigen voorkeuren uitspreken.  

 De invloeden van social media, popmuziek, mode en tv-programma’s beperken het kind in een eigen 
zingeving en eigen ontwikkelde vormgeving. De norm ligt al vast, je doet mee of je ligt eruit. Je moet daar 
als leerkracht nogal wat tegenover kunnen stellen. 

 Voor de motivatie van bovenbouwkinderen is het van groot belang ze voldoende uitdaging te bieden, zodat 
ze kunnen functioneren op het niveau dat past bij hun leeftijd. Het ‘prestatie-denken’, de toetsen, de 
komende schoolkeuze spelen een belangrijke rol. Rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, gelijkwaardigheid, 
verdraagzaamheid, solidariteit, sportieve rivaliteit en dergelijke hebben bij deze leeftijdsgroep vaak de 
pedagogische aandacht van de leerkracht. 
De student ervaart dat de diversiteit van onze samenleving ook in zijn stageklas is terug te vinden. Hij werkt 
met kinderen met verschillende culturele en economische achtergronden, met verschillende leerstijlen, 
interesses en talenten. De student zet samenwerkend leren in als een manier om de sociale cohesie in zo’n 
multidimensionale klas te versterken.  
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3. Doelen, competenties en bekwaamheidseisen 
 
Het meest algemene doel voor de stage is dat de student zich gedurende de opleiding 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 (2015). 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).  
 
3.1  Doelen 
In de stages voor het jongere en oudere kind in de basisfase worden individuele prestaties geleverd en 
gemeten. De stagedoelen voor de basisfase (zie: Algemene gegevens) zijn afgeleid uit het 
competentieprofiel van de Pabo HR. De doelen beschrijven het beoogde eindniveau voor de basisfase en 
de daarmee samenhangende minimale kwalitatieve en kwantitatieve eisen met betrekking tot stagelopen 
zoals vastgelegd in de stagecyclus (zie paragraaf 4.4) en het samen te stellen stageportfolio (zie paragraaf 
5.1). Bij doelen die betrekking hebben op de competentieontwikkeling zijn richtlijnen aangegeven voor de 
beoordeling van deze doelen in semester 3 en 4, waarbij sprake is van een aanscherping van de 
beoordelingscriteria in semester 4. In de beoordelingsformulieren voor het stageportfolio 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 stagebeoordelingen: de twee stageportfolio’s. 
 
3.2 Competent op basisfaseniveau 
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 (Snoek, 
2005). 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 eigen 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. 
 
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 stage-ontwikkelingsmeter (SOM). Ook bij de beoordeling van het 
stageportfolio vormen de gedragsindicatoren van de basisfase het uitgangspunt . 
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 doelgericht aan 
de slag. Op de opleiding en tijdens stagebezoeken wordt hij hierbij begeleid door zijn stagebegeleider, 
maar ook de werkplekbegeleider speelt in de begeleiding van de competentieontwikkeling een belangrijke 
rol. Aan de persoonlijke leerdoelen zijn kwalitatieve en kwantitatieve eisen verbonden. De borging hiervan, 
die moet leiden tot verwerving van de competenties op basisfaseniveau wordt beschreven in paragraaf 
5.3.2. 
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4. Organisatie van de stage  
 
4.1 Inhoud  
De student sluit aan bij de dagelijkse gang van zaken in de stagegroep. Hij doet aan zoveel mogelijk 
activiteiten met kinderen mee en geeft zoveel mogelijk les. Belangrijk is dat de student kennis maakt met 
alle teamleden en zich behulpzaam opstelt bij allerhande teamzaken. Als het mogelijk is, woont de student 
teamvergaderingen, overleggen en/of ouderavonden bij. 
De student bespreekt zijn observaties en ervaringen met de werkplekbegeleider en vraagt zo veel mogelijk 
naar 'het waarom' van een bepaalde aanpak, werkwijze of organisatievorm. De student en de 
werkplekbegeleider bespreken de doelen van leermaterialen en methoden en de betekenis die deze 
middelen hebben voor de ontwikkeling van kinderen.  
Elke stagedag bereidt de student schriftelijk één of meerdere lessen voor op het 
lesvoorbereidingsformulier en voert deze les(sen) uit. De keuze van de activiteit(en) wordt gemaakt in 
overleg met de werkplekbegeleider. Daarnaast werkt de student gedurende de stage aan de 
praktijkopdrachten. De werkplekbegeleider en de student bepalen samen hoe de stagedagen verder van 
inhoud worden voorzien.  
 
4.2 N@tschool 
De student plaatst regelmatig een update van zijn POP/PAP én van elke stagedag een lesvoorbereiding in 
N@tschool, zodat de stagebegeleider deze van feedback kan voorzien. Dat gebeurt minimaal drie keer per 
semester. In N@tschool is voor elke student een mappenstructuur ingericht, waaronder een map Stage. De 
student plaatst zijn formulieren in de juiste deelmap. Aan het eind van een semester plaatst de student zijn 
stageportfolio in N@tschool onder de juiste code.  
 
4.3 Opdrachten en suggesties vanuit de vakgebieden 
De inhoud van de stage wordt mede vormgegeven door de verschillende vakgebieden. Sommige vakken 
kiezen namelijk voor een praktijktoets of portfolio als toetsvorm binnen de kennisgestuurde leerlijn. Dit 
betekent dat de student in de stage (deel)opdrachten voor deze vakken dient uit te voeren. Een overzicht 
van alle verplichte opdrachten is te vinden op stagekaart 2 (zie stageformulieren). Met behulp van deze 
kaart kan de student zijn stage plannen en heeft de werkplekbegeleider inzicht in de totale hoeveelheid 
opdrachten per stageperiode. Omdat de verplichte opdrachten dienen als summatieve toetsing van de 
betreffende vakken, zijn de doelen bij deze opdrachten opgenomen in de cursusbeschrijvingen van deze 
vakken (en worden deze niet expliciet als stagedoel genoemd). 
Daarnaast geven de docenten vanuit de verschillende vakgebieden suggesties mee voor de stage. De lessen 
op de pabo dienen daarmee ook als inspiratiebron voor de student. De student laat zien dat hij het 
onderwijsprogramma van de pabo kan vertalen naar de praktijk en dat hij groeiend inzicht krijgt in de basis 
van het lesgeven aan de leeftijdsgroep, in relatie tot de studiefase waarin de student zit. In het 
opleidingsmodel van de Pabo HR is de transfer tussen de kennisgestuurde leerlijn en de praktijkgestuurde 
leerlijn verder uitgewerkt.  
 
4.4 De stagecyclus  
De student doorloopt tijdens de stageperiode een aantal stappen in een stagecyclus. Om deze stappen 
systematisch te doorlopen wordt bij de stages gebruikgemaakt van de stageformulieren (als bijlage in dit 
stageboek opgenomen). Hieronder worden de stappen in de stagecyclus weergegeven: 
 
Stage semester 3 
1. De student gaat stage-ervaring opdoen. 
2. De student stelt na vijf stagedagen een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) / persoonlijk actieplan 

(PAP) op naar aanleiding van de eerste stage-ervaringen en plaatst zijn POP/PAP (1) in N@tschool. 
3. De student bespreekt zijn persoonlijke leerdoelen uit zijn POP op de zesde stagedag met de 

werkplekbegeleider en werkt doelgericht aan zijn competentieontwikkeling. 
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4. Tussenevaluatie met de stage-ontwikkelingsmeter (SOM). 
- De student en de werkplekbegeleider vullen de SOM halverwege de stage in (ongeveer na 10 

stagedagen). 
- De student en de werkplekbegeleider hebben een begeleidingsgesprek waarbij ze de competenties 

en gedragsindicatoren uitvoerig bespreken (aan de hand van concrete voorbeelden). 
- De student maakt een verslag van het gesprek, overhandigt het verslag aan de werkplekbegeleider 

en plaatst het in N@tschool. 
- De stagebegeleider houdt een tussenevaluatie met de student (naar aanleiding van een 

stagebezoek). 
- De student formuleert (nieuwe) leerdoelen en stelt (direct na het begeleidingsgesprek) zijn 

POP/PAP (2) nogmaals bij en plaatst dit in N@tschool. 
5. De student doet verdere stage-ervaring op en werkt doelgericht aan zijn competentieontwikkeling. 
6. Eindevaluatie met de SOM. 

- De student en de werkplekbegeleider vullen de SOM aan het einde van de stage in. 
- De student en de werkplekbegeleider hebben een begeleidingsgesprek waarbij ze de competenties 

en gedragsindicatoren uitvoerig bespreken (aan de hand van concrete voorbeelden). 
- De student maakt een verslag van het gesprek, overhandigt het verslag aan de werkplekbegeleider 

en plaatst het in N@tschool. 
7. Stageportfolio samenstellen 

- De student schrijft een periodereflectie.  
- De student formuleert (nieuwe) leerdoelen en stelt het POP/PAP (3) bij voor de stage van semester 

4. 
- De student stelt zijn stageportfolio samen en publiceert het in N@tschool. 
- De stagebegeleider van de Pabo HR beoordeelt het stageportfolio. 
 

Stage semester 4 
1. De student gaat stage-ervaring opdoen. 
2. De student stelt na vijf stagedagen een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) / persoonlijk actieplan 

(PAP) op naar aanleiding van de eerste stage-ervaringen en plaatst zijn POP/PAP (1) in N@tschool. 
3. De student bespreekt zijn persoonlijke leerdoelen uit zijn POP op de zesde stagedag met de 

werkplekbegeleider en werkt doelgericht aan zijn competentieontwikkeling. 
4. Tussenevaluatie met de stage-ontwikkelingsmeter (SOM). 

- De student en de werkplekbegeleider vullen de SOM halverwege de stage in (ongeveer na 10 
stagedagen). 

- De student en de werkplekbegeleider hebben een begeleidingsgesprek waarbij ze de competenties 
en gedragsindicatoren uitvoerig bespreken (aan de hand van concrete voorbeelden). 

- De student maakt een verslag van het gesprek, overhandigt het verslag aan de werkplekbegeleider 
en plaatst het in N@tschool. 

- De stagebegeleider houdt een tussenevaluatie met de student (naar aanleiding van een 
stagebezoek). 

- De student formuleert (nieuwe) leerdoelen en stelt (direct na het begeleidingsgesprek) zijn 
POP/PAP (2) nogmaals bij en plaatst dit in N@tschool. 

5. De student doet verdere stage-ervaring op en werkt doelgericht aan zijn competentieontwikkeling. 
6. Eindevaluatie met de SOM. 

- De student en de werkplekbegeleider vullen de SOM aan het einde van de stage in. 
- De student en de werkplekbegeleider hebben een begeleidingsgesprek waarbij ze de competenties 

en gedragsindicatoren uitvoerig bespreken (aan de hand van concrete voorbeelden). 
- De student maakt een verslag van het gesprek, overhandigt het verslag aan de werkplekbegeleider 

en plaatst het in N@tschool. 
7. Stageportfolio samenstellen 

- De student schrijft een periodereflectie.  
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- De student formuleert (nieuwe) leerdoelen en stelt het POP/PAP (3) bij voor de eerste stage van de 
profileringsfase. 

- De student stelt zijn stageportfolio samen en publiceert het in N@tschool. 
- De stagebegeleider van de Pabo HR beoordeelt het stageportfolio. 

 
 
4.5 Stagedagen 
De student loopt op vaste dagen stage. Tijdens de stage lopen voltijdstudenten ook hele weken stage, die 
jaarlijks worden gepland en in het jaarrooster zijn opgenomen.  
De deeltijdstudenten lopen bij voorkeur op dinsdag stage. Als dat niet mogelijk is, bepalen ze zelf hun 
stagedag in overleg met de school, mits bezoek door de stagebegeleider mogelijk is. Daarnaast plannen zij 
een volledige stageweek gedurende semester 3 of 4. Ook de planning van deze week is in overleg met de 
stagebegeleider. Studenten van de Academische Pabo lopen stage op maandag en dinsdag, maar alleen 
binnen hun pabolesweken. De weken waarin deze studenten colleges volgen op de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR) lopen ze geen stage. De stageweken van de studenten van de Academische Pabo zijn 
opgenomen in het jaarrooster. 
De stageperioden duren een semester, dit is ongeveer een half jaar. De student loopt alle beschikbare 
dagen stage. In bijzondere situaties, zoals ziekte, neemt de student contact op met de stageschool en de 
stagebegeleider en bespreekt of er dagen moeten worden ingehaald. 
Elke stagedag bereidt de student schriftelijk één of meerdere lessen voor op het 
lesvoorbereidingsformulier en voert deze les(sen) uit. 
De Pabo HR stimuleert de studenten ook aan andere activiteiten van de basisschool deel te nemen. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan informatieavonden, feesten en schoolreizen.  
Montessoristudenten lopen stage op een montessoribasisschool. Naast de minimaal 20 groepslessen 
verwachten we dat montessoristudenten minimaal 20 individuele lessen voorbereiden, uitvoeren en op 
reflecteren. Het lesvoorbereidingsformulier voor individuele lessen is te vinden als bijlage in dit stageboek. 
Van Yellow Brick Road-studenten wordt verwacht dat ze 25% van hun stagetijd en stageactiviteiten (passief 
en actief) deelnemen aan het Engelstalige educatieve proces. 
 
4.6 Projecten 
Naast de stagedagen voert de student een project uit op een basisschool. In jaar 2 wordt het project 
uitgevoerd in groepen van drie of vier studenten. Dit betekent dat dit project niet altijd op de eigen 
stageschool gedaan wordt. Het project is wel opgenomen als praktijkopdracht op stagekaart 2, zodat de 
student en de werkplekbegeleider dit kunnen opnemen in de planning van de stage. Projecten maken deel 
uit van de praktijkgerichte leerlijn, maar nemen daarbinnen een aparte plaats in. Meer informatie over het 
project (doelen, competenties, uitvoering) is te vinden in het hiervoor ontwikkelde projectboek. 
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5.  Stageportfolio, stagemap en stageformulieren 
 
5.1 Stageportfolio 
Om de student doelgericht en gestructureerd te leren werken in de stage en de ontwikkeling te kunnen 
volgen en deze te kunnen begeleiden/beoordelen, wordt gewerkt met stageformulieren, een digitaal 
stageportfolio en eventueel een stagemap (zie 5.2). De student verzamelt bewijzen met betrekking tot zijn 
competentieontwikkeling (POP, lesvoorbereidingen, reflecties, evaluaties, opdrachten etc.). De student is 
zelf verantwoordelijk voor het creëren van situaties waarin hij deze competenties kan inzetten. Een selectie 
uit de verzamelde bewijsstukken wordt aan het eind van elke stageperiode gepubliceerd in N@tschool als 
Stageportfolio. Vooruitlopend op de stage van de profileringsfase wordt in de basisfase een begin gemaakt 
met het zelf kiezen van relevante bewijsstukken voor het aantonen van competentie. In de bijeenkomsten 
voor studieloopbaancoaching jaar 2 ontvangt de student informatie met betrekking tot het kiezen van 
relevante bewijsstukken (werkwijze, eisen, mogelijkheden, voorbeelden). Het stageportfolio wordt aan het 
eind van de stage beoordeeld door de stagebegeleider. 
 
5.1.1  Bewijzen voor het aantonen van competentie. 
In de propedeusefase (jaar 1) heeft de student ervaring opgedaan met het verzamelen van bewijzen met 
betrekking tot zijn competentieontwikkeling bij het samenstellen van een portfolio en bij de afname van 
het propedeuseassessment. De aard van de bewijslast stond daarbij vast: een POP, de SOM, evaluaties van 
beroepsgerichte opdrachten, lesvoorbereidingen voorzien van feedback door de werkplekbegeleider, een 
video-opname van twee aaneengesloten lessen met een zelfbeoordeling, een peerbeoordeling etc. 
In de profileringsfase (jaar 3) is de ontwikkeling van de student zelfgestuurd: de student verzamelt nog 
steeds bewijzen die zijn competentieontwikkeling aantoonbaar maken, maar de student bepaalt zelf bij 
elke deelcompetentie welke bewijzen hij gaat verzamelen en gebruiken. 
De basisfase (jaar 2) vormt de schakel tussen deze twee fases. De bewijzen die de student verzamelt zijn 
deels vastgesteld, maar voor het aantonen van competent gedrag met betrekking tot een aantal 
deelcompetenties bepaalt de student zelf welke bewijzen hij gaat gebruiken. Het gaat hierbij om:   

- competentie 2 (pedagogisch competent), deelcompetentie 2.2: De leraar kan orde houden; 
- competentie 2 (pedagogisch competent), deelcompetentie 2.3: De student 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. 

In de handleiding van het stageportfolio (zie bijlage) zijn hierbij de doelen, eisen en werkwijze beschreven.  
 

5.2 Stagemap 
Een stagemap is een map waarin de stageformulieren op een overzichtelijke manier worden verzameld. De 
functie van de stagemap is het inzichtelijk maken van het leerproces in de stage voor de student zelf, de 
werkplekbegeleider en de begeleider van de pabo. Tijdens het stagebezoek door de stagebegeleider van de 
pabo wordt ook begeleid op het doorlopen van de stagecyclus en de kwaliteit van de ingevulde 
stageformulieren. De stagemap moet daarom altijd ter inzage aanwezig zijn. In overleg met de 
werkplekbegeleider kan de student ervoor kiezen om deze documenten in digitale vorm beschikbaar te 
stellen. De student zorgt er in dat geval voor dat de werkplekbegeleider en de stagebegeleider op verzoek 
en bij elk stagebezoek toegang hebben tot het digitale portfolio van de student. Het gaat hierbij om de 
volgende documenten (in fysieke of digitale vorm): 

1. Stagekaarten (overzicht en planning) 
2. POP/PAP 
3. Lesvoorbereidingen van de gegeven lessen met een eigen lesevaluatie en feedback van de 

werkplekbegeleider 
4. Reflecties 
5. Beroepsgerichte opdrachten 
6. Stage-ontwikkelingsmeters (voor zover deze al zijn ingevuld) 
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5.3 Stageformulieren 
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 beide 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. 
 
5.3.1 Stagekaarten  
Zo spoedig mogelijk na aanvang van de stage bespreekt de student stagekaart 1 en stagekaart 2 met de 
werkplekbegeleider. Deze beschikt daarmee vanaf het begin van de stage over de contactgegevens van de 
stagebegeleider 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-
werkplekbegeleider, werkplekbegeleider-stagebegeleider). Op deze kaart staan alle contactgegevens, de 
algemene stage-informatie en essentiële bespreekpunten. De student vult in overleg met de 
werkplekbegeleider de belangrijke data bij de stagecyclus in (zie paragraaf 4.4).  
* Yellow Brick Road-studenten noteren bij ‘Overige afspraken’ de contactgegevens van de VVTO/Engels-  
   coördinator, specialist en/of native speaker.  
Als de kaart digitaal volledig is ingevuld, plaatst de student deze in N@tschool voor zijn stagebegeleider. Dit 
gebeurt uiterlijk na drie stagedagen. Een geprinte versie van stagekaart 1 is gedurende de gehele stage in 
de stageklas aanwezig.  
Stagekaart 2 wordt gebruikt om de stage te plannen. Hierop maakt de student een overzicht van alle 
verplichte activiteiten en opdrachten waaraan de student gedurende de stage gaat werken. Daarnaast is er 
ruimte voor een overzicht van de andere voorbereide en uitgevoerde lessen. De student bepaalt in overleg 
met de werkplekbegeleider hoe hieraan invulling wordt gegeven. De student houdt deze lijst zorgvuldig bij. 
Zo wordt na een aantal weken duidelijk of de student voldoende ‘in de breedte’ heeft gewerkt en aan 
welke vak- en vormingsgebieden veel of weinig aandacht is besteed. Het overzicht vormt de basis voor de 
verdere activiteitenplanning. In de vaklessen op de Pabo HR krijgt de student regelmatig oriënterende 
opdrachten die een rol kunnen spelen in de volgende les(sen) en waarvan verwacht wordt dat de student 
ze uitvoert. Deze niet-verplichte opdrachten zijn niet opgenomen op stagekaart 2. De student draagt zorg 
voor het invullen, bijhouden en laten ondertekenen van Stagekaart 2. Voor het invullen van de verplichte 
opdrachten maakt de student gebruik van de cursusbeschrijvingen in Osiris. 
* Yellow Brick Road-studenten en Sportroutestudenten voegen de daarvoor specifieke opdrachten ( zie 
bijlagen Placemat/ Sportroutedocument) toe aan de Beroepsgerichte opdrachten.  
De student draagt zorg voor het invullen, bijhouden en laten ondertekenen van stagekaart 2. In dit 
stageboek is een leeg format opgenomen van Stagekaart 2. De ingevulde versie vindt de student op Hint in 
de map Stagebureau/Materiaal/Stageboeken-en-formulieren. 
 
 
5.3.2 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 concrete 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: 

1. eigen acties (thuis oefenen, uitproberen in de praktijk) 
2. werkplekbegeleider (observeren, vragen aan…) 
3. theoretische achtergronden (literatuur, wat heb ik erover geleerd op de pabo) 

 
De student stelt een POP op, dat is gebaseerd op het Competentieprofiel Pabo HR (2015). De basis voor het 
POP wordt gevormd door een sterkte-zwakteanalyse van de student zelf op de deelcompetenties, 

http://hint.hro.nl/nl/Instituten/IVL/IvL-medewerkers-Thema-/Stagebureau/Pabo/Stageboeken-en-formulieren
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waarvoor hij gebruik maakt van evaluaties/reflecties en van ontvangen feedback van werkplekbegeleider 
en/of de stagebegeleider. 
De student formuleert minimaal vijf persoonlijke leerdoelen die stage-gerelateerd zijn, eventueel 
aangevuld met andere persoonlijke leerdoelen. Aan de keuze van de persoonlijke leerdoelen worden eisen 
gesteld, waardoor gestuurd wordt op de verwerving van alle competenties op basisfaseniveau: de 
leerdoelen zijn relevant in relatie tot de getoonde competentieontwikkeling. Deze eisen dienen als criteria 
bij het beoordelen van het POP in het stageportfolio. 
 
Werkwijze: 
Stap 1: De student maakt een sterke-zwakteanalyse door bij elke indicator aan te geven in welke mate hij 
deze in de praktijk zichtbaar weet te maken. Hij maakt daarbij gebruik van de volgende normering:  

Geen arcering: deze ontwikkeling wordt nog niet waargenomen 
 

Een hokje 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt incidenteel waargenomen  

Twee hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in dezelfde situatie 

Drie hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in verschillende situaties 

Vier hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling is op verschillende momenten waargenomen in verschillende 
situaties, de indicator is bij deze fase geheel van toepassing 

  
Stap 2: De student reflecteert op alle deelcompetenties van de basisfase. Hij gebruikt zijn sterkte-
zwakteanalyse als uitgangspunt en noemt bij elke deelcompetentie concrete praktijkvoorbeelden. 
 
Stap 3: De student formuleert minimaal vijf persoonlijke leerdoelen die mogelijk binnen tien stagedagen 
gerealiseerd kunnen worden. Hij werkt deze uit volgens de vierstappenmethode en hij noteert hierbij de 
datum. De student plaatst zijn (genummerde) POP in N@tschool (in de daarvoor bestemde map) en neemt 
de datum op in de bestandsnaam (Voorbeeld: POP/PAP-1 16-10-2016)  
 
Stap 4: De student zet de vijf persoonlijke leerdoelen voor de werkplekbegeleider in een apart document 
en hij bespreekt deze vijf doelen op de eerstvolgende stagedag met de werkplekbegeleider, waarbij de 
werkplekbegeleider tips geeft en acties benoemt die nodig zijn om het doel te kunnen behalen. Indien 
nodig vult de student zijn PAP hierop aan.  
 
Stap 5: De student werkt tien stagedagen doelgericht aan de gestelde doelen en ontvangt daarbij gerichte 
feedback van de werkplekbegeleider. 
 
Stap 6: Na tien stagedagen reflecteert de student op zijn gestelde doelen en formuleert nieuwe doelen (zie 
stap 1) 
 
Het uitvoeren en zichtbaar maken van deze stagecyclus dient als beoordelingscriterium bij het 
beoordelen van het POP in het stageportfolio: De student heeft aangetoond dat hij met behulp van 
een POP/PAP doelgericht aan zijn eigen competenties kan werken. De student heeft dit zichtbaar 
gemaakt in de uitvoering van de stagecyclus. 
 
Onderwerpen als het doelgericht werken aan de eigen competenties met behulp van een POP, het opstellen 
van een POP en de (vorm)eisen die daaraan worden gesteld, zijn opgenomen in de basiscursus van jaar 1. 
Hieraan wordt tijdens de bijeenkomsten van de basiscursus in het tweede studiejaar vervolg gegeven.  
De student draagt er zorg voor dat zijn eerste POP uiterlijk na vijf stagedagen in het bezit is van de aan 
hem gekoppelde stagebegeleider en dat hij zijn POP op de zesde stagedag bespreekt met zijn 
werkplekbegeleider. 
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Een POP/PAP is een dynamisch instrument: het moet regelmatig worden bijgesteld naar aanleiding van 
ontvangen feedback, stagebeoordelingen, de eigen reflecties, de overgang naar een andere stagegroep of 
een veranderde situatie. Bij het doorlopen van de stagecyclus wordt het POP minimaal twee keer 
bijgesteld. Als de doelen uit het POP eerder behaald zijn, of als andere leerdoelen relevanter zijn, zal het 
POP eerder worden bijgesteld. 
 
5.3.3  Lesvoorbereiding  
Elke stagedag voert de student meerdere activiteiten uit. De student bereidt (vanaf de tweede stagedag) 
minimaal één activiteit van het dagprogramma uitvoerig voor op het lesvoorbereidingsformulier. Dit 
formulier bevat de aspecten die ondersteunend zijn bij het voorbereiden van een onderwijsactiviteit of een 
les. Deze aspecten 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. De les wordt na afloop door de student 
geëvalueerd en de werkplekbegeleider geeft feedback op de gegeven les. Voor het geven van feedback kan 
de werkplekbegeleider ook gebruik maken van het lesobservatieformulier. 
Vóór aanvang van de stagedag ontvangt de werkplekbegeleider de lesvoorbereiding en de overige 
voorbereidingen ter inzage. De student maakt met de werkplekbegeleider afspraken over tijd en manier 
(fysiek of digitaal) van aanleveren. Naast de afgesproken en voorbereide taken zal de student ook spontaan 
taken, zelfstandig of samen met de werkplekbegeleider, uitvoeren. Wanneer het mogelijk en nodig is, kan 
de student taken van de werkplekbegeleider overnemen.  
Van elke stagedag plaatst de student de lesvoorbereiding van de uitgevoerde les (met de eigen evaluatie 
en bij voorkeur met feedback van de werkplekbegeleider) in N@tschool. Tip: geef in de bestandsnaam het 
volgnummer van de les en het vak aan (Voorbeeld: Les 3, Tekenen). 
In dit stageboek is als bijlage een lesvoorbereidingsformulier opgenomen, waarin bij de aspecten van 
onderwijs hulpvragen zijn geformuleerd. 
 
5.3.4 Lesobservatie 
Voor het geven van schriftelijke feedback aan de student heeft de werkplekbegeleider de keuze uit twee 
mogelijkheden: de werkplekbegeleider kan zijn feedback op het formulier Lesvoorbereiding zetten óf de 
werkplekbegeleider kan gebruik maken van het formulier Lesobservatie, met daarop een aantal 
onderwijsaspecten ter ondersteuning.  
 
5.3.5 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 maakt voor het terugblikken op betekenisvolle 
gebeurtenissen tijdens de stage gebruik van het reflectieformulier. De student schrijft minimaal vier maal 
per stageperiode een reflectie. In het stageportfolio toont de student met de vier ingeleverde reflecties 
aan, te kunnen reflecteren vanuit verschillende leerervaringen (zie: Handleiding stageportfolio, paragraaf 
1.4). Voor het reflecteren heeft de Pabo HR een doorgaande lijn ontwikkeld. Deze reflectielijn is uitgewerkt 
in het slc-programma en gebaseerd op de stappen van de reflectiecirkel of spiraalmodel voor reflectie 
(Korthagen e.a. 2002). 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 wat je wilde en of deze situatie vaker 

voorkomt. 
3. Formuleren van essentiële aspecten: 
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- 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. 

In de basisfase wordt het gehele cyclus doorlopen. De inhoudelijke aspecten en de opbouw van het 
reflecteren in deze fase zijn uitgewerkt in de basiscursus voor jaar 2. 
 
5.3.6 Stage-ontwikkelingsmeter 
Om de vorderingen in de ontwikkeling van de student in de stage te volgen en te stimuleren is het 
belangrijk dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden.  
Halverwege en aan het einde van de stage blikt de student samen met de werkplekbegeleider terug en 
evalueert hij zijn vorderingen op het gebied van zijn persoonlijke leerdoelen uit zijn POP en op zijn 
competentieontwikkeling in brede zin. Hiervoor maken de student en de werkplekbegeleider gebruik van 
de stage-ontwikkelingsmeter (SOM). De ingevulde SOM brengt aan de hand van kenmerkende fase-
indicatoren in beeld, hoe de student zich heeft ontwikkeld binnen de verschillende competentiegebieden.  
Bij de evaluaties vult zowel de student als de werkplekbegeleider 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. De SOM is een formatief 
instrument en speelt een adviserende rol bij de beoordeling door de stagebegeleider van de Pabo HR. 
Voor studenten van de Academische Pabo is de SOM enigszins aangepast op het niveau van de 
gedragsindicatoren. De student vindt de SOM op Hint: Stagebureau/Materiaal/Stageboeken-en-
formulieren. 

 
5.3.7 Beroepsgerichte opdrachten 
De beroepsgerichte opdrachten hebben als doel het bevorderen van toepassing van opgedane kennis 
in de praktijk. De beroepsgerichte opdrachten zorgen voor een koppeling tussen de beroepsthema’s 
die gedurende een bepaalde periode centraal staan en de praktijk. 
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6. 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 door de 
werkplekbegeleider in de basisschool en door de stagebegeleider vanuit de pabo.  
 

6.1 De werkplekbegeleider in de basisschool 
De vaste begeleider op de basisschool is de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider is voor de student 
het eerste aanspreekpunt in de school. De werkplekbegeleider verzorgt de meest directe vorm van 
begeleiding. Hij is ter plekke aanwezig en observeert het werk van de student tijdens de uitvoering. 
De werkplekbegeleider vervult verschillende begeleidingstaken: 
- Hij introduceert de student bij de andere collega’s van het team; 
- hij betrekt de student bij activiteiten met kinderen; 
- hij helpt de student bij het kiezen en plannen van de stage-activiteiten; 
- hij begeleidt de student binnen zijn groep en geeft mondeling en schriftelijk feedback, passend bij de 

fase van de opleiding; 
- hij geeft de student voldoende ruimte om zich te ontwikkelen binnen alle vakgebieden en om te 

experimenteren met verschillende manieren van lesgeven; 
- creëert in samenspraak met de student mogelijkheden, waarbinnen de student kan werken aan de 

competenties, deelcompetenties, gedragsindicatoren en opdrachten die deel uit maken van zijn 
opleidingsfase (dus ook op het gebied van contacten met ouders en externen); 

- hij geeft periodiek inzicht in de voortgang van de student en bespreekt dit met hem; 
- hij is behulpzaam bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan; 
- geeft voorbeeldlessen voor zijn student(en) en licht deze toe op competentieniveau; 
- hij voert regelmatig gesprekken met de stagebegeleider van de Pabo HR om de begeleiding op een 

juiste wijze uit te voeren; 
- hij levert een inhoudelijke en concrete bijdrage voor de beoordeling van de student door de pabo, 

volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt; 
- hij neemt bij problemen contact op met de stagecoördinator en met stagebegeleider van de Pabo HR. 
Door stage te lopen in de basisschool ervaart de student heel direct waarom hij dit beroep heeft gekozen. 
Het onderwijsgedrag van de werkplekbegeleider als professional draagt veel bij aan het beroepsbeeld en 
de visieontwikkeling van de student en aan de attitude van de student als toekomstige leerkracht. De 
ideeën die de student ontwikkelt over goed onderwijs en over het werkconcept worden mede bepaald 
door de werkplekbegeleideren die de student gedurende de opleiding meemaakt. 
 

6.2 Stagebegeleider van de Pabo HR 
Vanuit de opleiding wordt de student in de stage begeleid en bezocht door stagebegeleider van de pabo.  
De stagebegeleider van de Pabo HR vervult de volgende begeleidingstaken: 
- Hij neemt aan het begin van een stageperiode telefonisch of per e-mail contact op met de 

werkplekbegeleider; 
- hij is eerste aanspreekpunt voor de school met betrekking tot de begeleiding en ontwikkeling van de 

student; 
- hij begeleidt de student via N@tschool en tijdens stagebezoeken bij het opstellen van het POP/PAP; 
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- hij bezoekt de student één keer (en waar nodig twee keer) per stageperiode in de stageschool, waarbij 
een (deel van een) les wordt geobserveerd en gesprekken worden gevoerd over de voortgang met de 
stagecoördinator, de werkplekbegeleider en de student; 

- hij begeleidt de student via N@tschool en tijdens stagebezoeken op de kwaliteit van de stagecyclus, 
inclusief het werken met de stageformulieren (lesvoorbereidingen + evaluaties, beroepsgerichte 
opdrachten en de stagekaarten voor planning en uitvoering);  

- hij begeleidt de student vanuit de opleiding aan de hand van het competentieprofiel en het individuele 
POP/PAP; 

- hij verbindt bij de begeleiding van de student de kennisgestuurde leerlijn aan de praktijk in de groep; 
- hij beoordeelt aan het eind van de stage het stageportfolio en plaatst deze beoordeling met 

onderbouwing in Osiris 
- hij houdt contact met de werkplekbegeleider en ondersteunt deze waar nodig.  
 
6.3 De studieloopbaancoach  
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).  
Hij stelt vast of er bij de student sprake is van een taalachterstand, verwijst de student zo nodig naar het 
Taalcentrum en zorgt voor vastlegging in Osiris. 
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7. Evaluatie en beoordeling  
 
7.1 Evaluatie tijdens de stage 
De ontwikkeling van de student in de stage wordt tweemaal per periode geëvalueerd met behulp van de 
stage-ontwikkelingsmeter. De werkplekbegeleider en de student evalueren samen de voortgang met 
betrekking tot de competenties. De stage-ontwikkelingsmeter is een formatief, adviserend instrument voor 
de uiteindelijke beoordeling door de stagebegeleider van de Pabo HR. De SOM is daarom een verplicht 
onderdeel van het samen te stellen stageportfolio. Tijdens de stagebezoeken door de stagebegeleider 
staan coaching en begeleiding centraal. De stagebegeleider kan het stagebezoek ook gebruiken als 
tussentijds evaluatiemoment. De student is verantwoordelijk voor zijn eigen competentieontwikkeling en 
dus ook voor de planning van de evaluaties met de werkplekbegeleider en de communicatie met 
betrekking tot het stagebezoek. Als de student er niet in slaagt in voldoende mate mogelijkheden voor een 
stagebezoek te bewerkstelligen, maakt dat de stage onbeoordeelbaar. 
 
7.2 Stageportfolio 
Het stageportfolio wordt na elke stageperiode door de student samengesteld en gepubliceerd in 
N@tschool. Het moment van publicatie is opgenomen in de toetsroosters van respectievelijk 
onderwijsperiode 2 en 4. Het stageportfolio wordt beoordeeld door de stagebegeleider van de Pabo HR. Bij 
een voldoende beoordeling worden in semester 3 en 4 de studiepunten voor de stage toegekend. De 
handleiding voor het stageportfolio is opgenomen als bijlage van dit stageboek. Indien de mondelinge 
en/of schriftelijke taalvaardigheid van de student wordt beoordeeld met een onvoldoende, is dat tevens 
het eindoordeel van het stageportfolio (en daarmee dus van de volledige stage). De beoordeling van het 
stageportfolio wordt onderbouwd en gearchiveerd in Osiris (onder: notities>stage). 
 
 
7.3 Procedure bij problemen in de stage  
In de praktijk is de werkplekbegeleider vaak de eerste persoon die problemen in de stage signaleert. De 
werkplekbegeleider maakt met de student afspraken naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek. 
Hij bespreekt deze met de stagecoördinator van de basisschool en indien hij dat nodig acht, neemt hij 
contact op met de stagebegeleider van de Pabo HR. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn 
ontwikkeling en heeft een belangrijke functie in het signaleren van problemen. Als hij merkt dat zijn 
ontwikkeling niet naar wens verloopt, neemt hij zo spoedig mogelijk contact op met de stagebegeider. De 
stagebegeleider bespreekt de stageproblemen met de student en legt de gemaakte afspraken vast in 
Osiris. Bij ernstige of herhaalde problemen kan hij besluiten een extra stagebezoek af te leggen of een 
hiervoor gemaakte afspraak te vervroegen. Een onvoldoende (mondelinge en/of schriftelijke) 
taalvaardigheid van de student wordt door de Pabo HR gezien als een ernstig probleem. 
 
Stappenplan onvoldoende stage semester 3: 

1. De student dreigt een onvoldoende te behalen in de stage van semester 3 (groep 3/4). De 
stagebegeleider plant een extra stagebezoek en voert eventueel een telefoongesprek met de 
werkplekbegeleider. De stagebegeleider bepaalt in onderling overleg met de werkplekbegeleider 
wat de student nodig heeft om de stage op een voldoende competentieniveau te kunnen 
afronden. De student zal in de meeste gevallen extra stagedagen nodig hebben naast de reguliere 
stage. Voor een eventuele stage-uitbreiding worden duidelijke richtlijnen en criteria opgesteld. 
Deze worden geplaatst in Osiris en besproken met de student en de werkplekbegeleider (een 
eventuele stage-uitbreiding vindt in principe plaats in dezelfde stageklas). 

2. Indien de student een onvoldoende behaalt, loopt hij in de eerste helft van onderwijsperiode 3 
extra dagen stage. De stagebegeleider stelt de hoeveelheid extra stagedagen vast. De afspraken 
worden vastgelegd op het Afsprakenformulier onvoldoende stage en in Osiris geplaatst.  
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Deze stage vindt in deze periode nog plaats in groep 3/4. Als deze verlengde stage met een 
voldoende wordt afgesloten kan de student alsnog in semester 4 starten met de stage in groep 
7/8.  

3. Blijft de stage in de eerste helft van onderwijsperiode 3 nog steeds onvoldoende, dan maakt de 
stagebegeleider in samenspraak met de coördinator een plan. De afspraken worden altijd op het 
Afsprakenformulier onvoldoende stage aangegeven en in Osiris geplaatst. De stagebegeleider 
bepaalt welke competenties niet voldoende zijn. De stagebegeleider stemt met de coördinator af 
in welke groep aan deze competenties gewerkt dient te worden. Dan zijn de volgende 
vervolgvarianten mogelijk: 

3.1 Zijn de onvoldoende competenties gerelateerd aan groep 3/4, dan dient de student in 
onderwijsperiode 3 een verlengde stage in groep 3/4 te lopen. De termijn voor deze verlengde 
stage (dus het aantal dagen dat de student extra stage gaat lopen in groep 3/4) wordt bepaald 
door de stagebegeleider (in overleg met de jaarcoördinator).  

3.1.1 Als de stage na afloop van deze verlengde periode voldoende wordt afgesloten, kan de 
student alsnog gedurende onderwijsperiode 3, of bij de start van onderwijsperiode 4 
starten met de stage in groep 7/8.  

3.1.2 Als de stage onvoldoende blijft, dient deze wederom verlengd te worden gedurende 
onderwijsperiode 4. De student loopt op dit moment studievertraging op van een half 
jaar, omdat de stage van groep 7/8 niet gelopen kan worden en dus blijft openstaan. 
De student mag dan (conform de Hogeschoolgids) niet starten aan een volgende stage.  

3.1.3 Indien de stage aan het einde van onderwijsperiode 4 nog steeds onvoldoende is, 
dient de stagebegeleider in samenspraak met de coördinator met de student 
afspraken te maken over het vervolg van de studie.  

3.2 Zijn onvoldoende competenties niet gerelateerd aan groep 3/4, dan krijgt de student de 
gelegenheid de nog niet voldoende competenties aan te tonen in de volgende stage. De 
stagebegeleider maakt afspraken met de student over wanneer hij welke competenties 
behaald moet hebben. De afspraken worden altijd op het Afsprakenformulier onvoldoende 
stage aangegeven. Indien de competenties onvoldoende blijven, worden ook hier 3.1.2 en 
3.1.3 van kracht.  

Stappenplan onvoldoende stage semester 4: 

1. De student dreigt een onvoldoende te behalen in de stage van semester 4 (groep 7/8). De 
stagebegeleider plant een extra stagebezoek en eventueel een telefoongesprek in met de 
werkplekbegeleider. De stagebegeleider bepaalt in onderling overleg met de 
werkplekbegeleider wat de student nodig heeft om de stage op een voldoende 
competentieniveau te kunnen afronden. De student zal in de meeste gevallen extra 
stagedagen nodig hebben naast de reguliere stage. Voor een eventuele stage-uitbreiding 
worden duidelijke richtlijnen en criteria opgesteld. Deze worden geplaatst in Osiris en 
besproken met de student en de werkplekbegeleider (een eventuele stage-uitbreiding vindt in 
principe plaats in dezelfde stageklas). 
 

2. Als de student definitief een onvoldoende behaalt voor zijn stage in semester 4 mag de student 
niet starten met een stage in leerjaar 3, conform de Hogeschoolgids. De stagebegeleider maakt 
in samenspraak met de coördinator in dit geval afspraken over het vervolg van de opleiding. De 
kennisgestuurde en de praktijkgestuurde leerlijn kunnen dan opnieuw gevolgd en uitgevoerd 
worden in semester 4.  
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N.B.  

- Studenten lopen nooit twee stages tegelijk. De stage van groep 3/4 dient eerst met een 
voldoende te worden afgesloten, voordat de student met de stage in groep 7/8 mag starten.  

- Studenten mogen, conform de hogeschoolgids, nooit in een volgende stage starten indien een 
stage uit een vorig leerjaar niet met een voldoende is afgesloten.  

- Indien de mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid van de student wordt beoordeeld met 
een onvoldoende, is dat tevens het eindoordeel van het stageportfolio (en daarmee dus van de 
volledige stage). 

 
 
7.4  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 alle in het rooster opgenomen stagedagen, met uitzondering 
van de stageweken. 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 werkplekbegeleider 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. 
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Bijlagen 
 
In deze bijlage zijn de formulieren en handleidingen opgenomen die de student gebruikt bij het invullen 
van de stagecyclus. 
 
 
1. Formulieren voor de stage 
 
Stagekaart 1 
Stagekaart 2 
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en persoonlijk actieplan (PAP) 
Lesvoorbereiding 
Lesobservatie 
Aspecten van onderwijs 
Reflectie 
Stage-ontwikkelingsmeter 
 
2. Beroepsgerichte opdrachten 
 
Beroepsgerichte opdracht lesgeven in de grote stad, thema adaptief onderwijs 
Beroepsgerichte opdracht lesgeven in de grote stad, thema vernieuwend onderwijs 
Beroepsgerichte opdracht lesgeven in de grote stad, thema de multidimensionale klas 
Beroepsgerichte opdracht lesgeven in de grote stad, thema geïntegreerd onderwijs 
 
 
3. Handleidingen 
 
Handleiding stageportfolio 
 
 
4. Overige 
Beoordelingsrichtlijnen taalvaardigheid 
Reflectieontwikkeling, studiefasen en niveaus van ontwikkeling en betrokkenheid 
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Stagekaart 1 
 

 
Student 

 

 
Studentnummer 

 

 
Studentmail 

 

 
Mobiel student 

 

 
Stageschool 

 

Stageklas + 
Aantal leerlingen 

 
 

Adres stageschool 
/ 
dependance 

  
Telefoon 
stageschool 

 

Naam 
werkplekbegeleider 

 Mail en/of telefoon 
werkplekbegeleider 

 

Werkdagen 
werkplekbegeleider 

 Stagecoördinator 
stageschool 

 

Stagedag(en)  
 

Lestijden  

 
Vakantiedagen 

 
 

 
Overige afspraken 

 
 

 
Punten ter 
bespreking: 
 

• Stagekaart 1 en 2 invullen 
• Stageboek 
• Stagesite Pabo HR  
• Bezoek stagebegeleider Pabo HR 
• POP 

• Beoordelen: POP,  
lesvoorbereidingen, evaluaties, SOM 

• Stageportfolio  
• Verwachtingen 
• Feedbackmomenten  

 
Belangrijke data en deadlines (data samen met werkplekbegeleider invullen) 

Semester 3 
 Meeloopstage W &T met studenten jaar 1 
 Stagekaart 1 (werkplekbegeleider en stagebegeleider) / POP (1) 
 POP bespreken (student-werkplekbegeleider) 
 SOM overhandigen aan werkplekbegeleider  
 SOM tussenevaluatie / begeleidingsgesprek (werkplekbegeleider-student) + 

verslag 
 POP (2) 
 SOM (eindevaluatie) / begeleidingsgesprek (werkplekbegeleider-student) + 

verslag 
 Inhaalstage (indien noodzakelijk) 
 Laatste stagedag semester 3 / POP (3) voor stageportfolio 
Semester 4 
 Stagekaart 1 (werkplekbegeleider en stagebegeleider) / POP (1) 
 POP bespreken (student-werkplekbegeleider) 
 SOM overhandigen aan werkplekbegeleider  
 SOM tussenevaluatie / begeleidingsgesprek (werkplekbegeleider-student) + 

verslag 
 POP (2) 
 SOM (eindevaluatie) / begeleidingsgesprek (werkplekbegeleider-student) + 

verslag 
 Inhaalstage (indien noodzakelijk) 
 Laatste stagedag semester 4 / POP (3) voor stageportfolio 

 

 
 

Stagebegeleider Pabo HR 
 
Naam: 
 
Email: 
 
Telefoon: 
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Stagekaart 2 Basisfase 
 

 
 

STAGEGEGEVENS 
 

 
 
 

 

Student: 
 
Studentnummer: 
 
Stageschool:                                                           Groep: 
 
Werkplekbegeleider: 

 

  

Praktijkopdracht OP Datum  Handtekening 
werkplekbegeleider 

Opmerkingen 

Beroepsgerichte opdrachten 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Vakgerichte opdrachten (toetsing) 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Stage-opdracht basisfase 
1 dagdeel aaneengesloten 

 
2    

2 dagdelen aaneengesloten 
 

4    

Overige opdrachten 
Project pabo-2 

 
  3/4    
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Vrije keuze stageactiviteiten Datum  Handtekening 

werkplekbege
leider 

Opmerkingen  

Taal (min. 2 lessen) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Data overige lessen 

 

Rekenen (min. 2 lessen) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Data overige lessen 

 

Kunstzinnige oriëntatie, minimaal 3 lessen, verdeeld over de volgende expressiegebieden: 
1. Beeldende vorming 
2. Muziek 
3. Drama 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Data overige lessen 

 

Wereldvakken, minimaal 3 lessen, verdeeld over de volgende vakgebieden: 
1. Aardrijkskunde 
2. Geschiedenis 
3. Natuur & techniek 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Data overige lessen 

 

Schrijven, bewegingsonderwijs  
 
 

   

 
 

   

 
Data overige lessen 

 

Overige activiteiten / lessen 
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Pop/pap 

 

 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

 
Propedeusefase Basisfase 

 

POP en PAP 
(Persoonlijk ontwikkelingsplan en Persoonlijk 
actieplan) 
 
Jongere kind – Oudere kind 

Semester 1 - 2 – 3 – 4 - 5* Datum: 

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Stageschool + BRIN: 
Pabobegeleider/slc: 
 

Werkplekbegeleider:                                                             
Groep: 

 
Norm van arcering van de hokjes per deelcompetentie/gedragsindicator is: 

  
Geen arcering: deze ontwikkeling wordt nog niet waargenomen 

 
Een hokje 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt incidenteel waargenomen  

Twee hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in dezelfde situatie 

Drie hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in verschillende situaties 

Vier hokjes 
gearceerd: 

deze ontwikkeling is op verschillende momenten waargenomen in verschillende 
situaties, de indicatoren zijn bij deze fase geheel van toepassing 

  
 

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 
Gedragsindicatoren 

 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
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Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen deelcompetentie (op niveau, indien van toepassing): 
 
 
 
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 
Gedragsindicatoren 

 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 werkplekbegeleider 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. 
□□□□ 
 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen deelcompetentie (op niveau, indien van toepassing): 
 
 
 
2. Pedagogisch competent 
2.1. De leraar kent de kinderen 
Gedragsindicatoren 

 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 

Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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2.2. De leraar kan orde houden 
Gedragsindicatoren: 

 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
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 
Gedragsindicatoren 

 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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Gedragsindicatoren 

 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. 
□□□□ 

3.Vakinhoudelijk en didactisch competent 
3.1. De leraar kan onderwijs voorbereiden 
Gedragsindicatoren 

 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.  
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 

Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 

3.2. De leraar kan onderwijs uitvoeren 
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Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 

Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
3.3. De leraar kan onderwijs evalueren 
Gedragsindicatoren 

 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.  
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
3.4. De leraar kan onderwijs afstemmen op de kinderen 
Gedragsindicatoren  

 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 

Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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4. Organisatorisch competent 
4.1.De leraar levert doormiddel van zijn organisatie een bijdrage aan het leef- en werkklimaat in de klas 
Gedragsindicatoren 

 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 werkplekbegeleider) 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
4.2. De leraar levert een constructieve bijdrage aan de schoolorganisatie 
Gedragsindicatoren 

 De student denkt mee over en neemt deel aan activiteiten die de school organiseert.  
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 

Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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5. Competent in samenwerken met collega´s  
5.1. De leraar werkt constructief samen met collega’s 
Gedragsindicatoren 

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

 De student voert constructief overleg met zijn werkplekbegeleider(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 werkplekbegeleider de toetsing en beoordeling van zijn 
leerlingen.  
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
5.2. De leraar levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de school 
Gedragsindicatoren  

 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.  
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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6. Competent in het samenwerken met de omgeving 
6.1. De leraar werkt samen met ouders 
Gedragsindicatoren 

• 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 werkplekbegeleider. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
6.2. De leraar werkt samen met externen 
Gedragsindicatoren 

• De student voert (indien de kans zich voordoet) oriënterende gesprekken met externen die direct 
betrokken zijn bij de kinderen van zijn klas. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
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7. Competent in reflectie en ontwikkeling 
7.1. De leraar werkt procesmatig aan zijn professionele ontwikkeling 
Gedragsindicatoren 

• De student gaat op constructieve wijze om met feedback van werkplekbegeleider, 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
7.2. De leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het onderwijs 
Gedragsindicatoren 

• 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. 
□□□□ 

Reflectie (op niveau deelcompetentie): 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leerdoel/persoonlijke leerdoelen (op niveau deelcompetentie, indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



        juli 2017 Stageboek Basisfase 
 

39 

Lesvoorbereidingsformulier 

 
  

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  

                                     

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM                                    
PABO 

 
Basisfase 

 
Semester 1 - 2 - 3 - 4 - 5* 

* omcirkelen wat van toepassing is 

LESVOORBEREIDING 
 
 
Jongere kind - Oudere kind* 

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider: Werkplekbegeleider:                                    Groep: 

Vak: Onderwerp: 
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Didactische route 

 
Tijd Leerstof Leerling Leefwereld 
Inleiding 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting 

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

Lesevaluatie 
Beschrijf hoe je les verliep. 
Beschrijf of het klopt met wat je had bedacht (m.b.t. tijd, beginsituatie, introductie, lesdoel, evaluatie met de kinderen). 
Beschrijf in hoeverre je leerlingen de leerdoelen behaald hebben. 
Zijn je lesdoelen behaald? 
Zijn je persoonlijke doelen behaald? 
Welke actiepunten stel je op n.a.v. deze les? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback werkplekbegeleider: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie: 
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Lesvoorbereiding met hulpvragen 
 

                                     

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM                                    
PABO 

 
Basisfase 

 
Semester  1 - 2 - 3 - 4 - 5* 

LESVOORBEREIDING MET HULPVRAGEN 
 
 
Jongere kind - Oudere kind* 

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Datum:                Stageschool:   

Stagebegeleider: Werkplekbegeleider:                                    Groep: 

Vak: Onderwerp: 

* omcirkelen wat van toepassing is 
Persoonlijke doelen die bij deze activiteit extra aandacht hebben: 
(zie je POP, reflecties e.d.) 
 
Wat wil je zelf gaan leren? 
Welk persoonlijk leerdoel uit je POP/PAP heeft extra aandacht deze les? Beschrijf dit concreet en meetbaar.  
 
Aspecten van onderwijs: 
1. Verantwoording  
Geef aan waarom dit een goede activiteit is voor de leerlingen uit je stagegroep. 
Waarom moeten kinderen dit leren? 

 
2. Leerstof  
Geef de inhoud van de onderwijsactiviteit weer…( methode, boek, werkschrift? ). Doe dit zo concreet 
mogelijk. Wat zijn de kernwoorden? 

 
3. Beginsituatie  

Is de activiteit geschikt voor deze kinderen? (Extra; alle kinderen? > zie differentiatie.). Wat moet ik over hen 
weten? Wat kennen, kunnen de kinderen al met betrekking tot het lesdoel? Wat is al aangeboden en wat 
nog niet? 
 
4. Leefwereld  
Hoe kun je de leerstof verbinden met de leefwereld van de kinderen? 
Op welke wijze herkennen kinderen hun thuisomgeving in deze les? 
Hoe heb je de leerstof aangepast op de leefwereld van de kinderen? 
 
5. Leerdoelen  
Wat moeten de kinderen kennen en kunnen aan het einde van de les (serie, cyclus)?  
SMART formuleren: Specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel, tijdsaspect. 
Gebruik gedragstermen om het ‘meetbaar’ te maken: opnoemen, uitleggen, aanwijzen, maken. 
Is het doel passend bij de leeftijdsgroep en bij de beginsituatie? 
 
6. Onderwijstijd 
Hoeveel tijd is beschikbaar? 
Is de onderwijstijd uitgewerkt per fase? 
Bijvoorbeeld: 
Introductie: 10 minuten 
Kern: 30 minuten 
Afsluiting: 10 minuten 
 
7. Spel/leeractiviteiten  
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Welke activiteiten laat je de kinderen achtereenvolgens uitvoeren? HOE leren de kinderen? 
 
8. Werkvormen  
In welke vorm giet je elke activiteit? 
(Denk aan: onderwijsleergesprek, kringgesprek, instructie, groepswerk, zelfstandig uitvoeren van de 
opdracht, spelmoment, evaluatie ….) 
 
9. Groeperingsvormen  
Op welke wijze groepeer je de leerlingen ( plaatsing in de klas)?  
 
10. Samenwerking  
Hoe, wanneer en waarom laat je de leerlingen samenwerken? 
 
11. Leer- en hulpmiddelen  
Met welke leer- en hulpmiddelen en voorzieningen richt je de omgeving in? 
Welke materialen heb je nodig voor je les? (Denk ook aan multimedia.) 
Wat ga je allemaal gebruiken als beeldmateriaal? 
 
12. Ict  
Welke plaats geef je het werken met de computer binnen het onderwijs? 
Hoe kun je de verschillende digitale middelen en media (radio, televisie, internet) plaats geven binnen de 
les/activiteit? 
 
13. Klassenmanagement  
Hoe richt je de omgeving in? (tafels materialen, boeken) 
Hoe organiseer je de verstrekking van het materiaal? 
Hoe organiseer je het opruimen? 
Hoe bewaak je de effectieve leertijd? 
Hoe organiseer je de onderwijsactiviteit? 
 
14. Differentiatie  
Hoe speel je in op de verschillen tussen leerlingen?  
Op welke manier differentieer je in deze les? Kies uit onderstaande mogelijkheden en geef hierbij een 
toelichting.  

o Differentiatie in instructie 
o Differentiatie in lesstof  
o Tempo- of niveaudifferentiatie 
o Differentiatie in verwerking 
o Differentiatie in samenwerking 
o Differentiatie naar belangstelling 

N.B.: zorg ervoor dat alle vormen tijdens deze stage aan bod komen. 
 
15. Adaptief werken  
Welke kinderen kunnen goed zelf aan de opdracht beginnen en welke kinderen hebben begeleiding nodig? 
Hoe werk je aan de aspecten relatie, autonomie en competentie? Kies (bijvoorbeeld) uit onderstaande 
mogelijkheden en geef hierbij een toelichting. 
Relatie: 

o Prijzen op afstand, corrigeren van dichtbij.  
o Oogcontact 
o Persoonlijk aanspreekbaar zijn 
o Complimenteren, ook voor gewoon gedrag 

Autonomie: 
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o Waardering tonen voor actief meedoen 
o Leerlingen in het zonnetje zetten 
o Blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van het kind 
o Actief beurten geven, ipv alleen vingers 

Competentie: 
o Niet controleren, maar stimuleren 
o Kinderen verantwoordelijkheden geven 
o Met kinderen overleg voeren over de gang van zaken 
o Kinderen keuzemogelijkheden bieden 
o Kinderen zelf het werk na laten kijken 

 
16. Pedagogisch klimaat  
Welke waarden en normen wil je in praktijk brengen? 
Welke afspraken en regels worden gemaakt ter bevordering van de leeractiviteit? 
 
17. Evaluatie  
Hoe kan een kind zien of hij de doelen van de les heeft behaald? 
Hoe stel je de kwaliteit van de ontwikkelings- en leerprocessen en van de leerresultaten vast? 
 
18. Introductie  
Hoe zorg je voor een inspirerende introductie van je les? 
Hoe zorg je ervoor dat de kinderen betrokken en gemotiveerd aan de les beginnen? 

• Hoe haal je de voorkennis op? (inleiding) 
• Hoe maak je de leerlingen duidelijk wat het doel van de les is? (inleiding) 

 
19. Leerlingbegeleiding  
Hoe begeleid je de leerlingen tijdens hun spel- en/of leeractiviteiten? 
 
20. Afsluiting en overgang  
Hoe sluit je de onderwijsactiviteit af en hoe verloopt de overgang naar de volgende? 
Hoe kan het opruimen goed/overzichtelijk verlopen? 

 
Didactische route 

 
Tijd Leerstof Leerling Leefwereld 
Inleiding 
 
 
 
 

 
• Zijn er minimaal 5 haltes in de route? 
• Zijn de haltes verdeeld over leerstof, leerling, leefwereld?  
• Zijn alle werkvormen die genoemd zijn bij punt 8 terug te vinden in de didactische 

route?  
• Is er een halte opgenomen die de afsluiting/evaluatie van de les weergeeft?  
• Is de tijdsindicatie bij punt 6 een juiste volgens jou? Welke aanpassing zou je maken? 
• Bestaan de haltes uit activiteiten, geformuleerd vanuit de leerlingen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kern 
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Afsluiting  
 
 
 
 
 

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

Lesevaluatie 
 
Beschrijf hoe je les verliep. 
Beschrijf of het klopt met wat je had bedacht (m.b.t. tijd, beginsituatie, introductie, lesdoel, evaluatie met de 
kinderen). 
Beschrijf in hoeverre je leerlingen de leerdoelen behaald hebben. 
Zijn je lesdoelen behaald? 
Zijn je persoonlijke doelen behaald? 
Welke actiepunten stel je op n.a.v. deze les? 
 
Zijn je persoonlijke doelen behaald? 
Welke acties had je bedacht? Is dat gelukt? 
 
Welke actiepunten stel je op n.a.v. deze les? 
Wat kan er beter volgende keer? 
Wat ging er heel goed en neem je de volgende keer zeker mee? 
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Lesobservatieformulier 
 

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO                                             
 

asisfase                   
    

 Semester 1 – 2* 
* omcirkelen wat van toepassing is 

LESOBSERVATIE  
 
Jongere kind - Oudere kind*   

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider: Werkplekbegeleider:                                          Groep: 

Vak: Onderwerp: 

+   zichtbaar tijdens deze les       +/− enigszins zichtbaar tijdens deze les            − niet zichtbaar tijdens deze les 
 Interpersoonlijk competent + +/- - 
1. De student stelt zich open en kwetsbaar op naar de kinderen toe.    
2. De student geeft uiting aan een positieve grondhouding.    
3. De student laat zijn eigen stijl zien in het lesgeven.     
4. De student past bewust ‘effectieve leraarcommunicatie’ toe als ‘grote signalen’, stem, 

mimiek, lichaamshouding, oogcontact en positie in de groep. 
   

5. De student toont een persoonlijkheid waarmee hij een stabiele factor is in de groep.    
6. De student schept een klimaat waarin interactie plaatsvindt tussen leraar en kinderen en 

tussen kinderen onderling. 
   

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

   

Pedagogisch competent  
1. De student stimuleert kinderen tot gewenst gedrag en spreekt hen aan door middel van een 

ik-boodschap op ongewenst gedrag.  
   

2. 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. 

   

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

   

4. 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”.  

   

5. De student begeleidt de (zorg)kinderen uit de groep op een gepaste manier.    
Vakinhoudelijk en didactisch competent 
1. De student toont aan te beschikken over vakdidactische vaardigheden op basisniveau en de 

daarbij voorwaardelijke kennis.    

2. 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.  

   

3. De student gebruikt aanwezige middelen en methodes en verrijkt de lessen naar eigen 
inzicht. 

   

4. De student gebruikt gevarieerde en uitdagende didactische werkvormen.    
5. De student differentieert intuïtief naar het (taal)niveau van de kinderen in de klas.    
6. De student begeleidt de leerlingen bij het zelfstandig (ver)werken op planmatige wijze.    
7. De student evalueert met de kinderen het proces bij het samenwerken en het zelfstandig 

werken. 
   

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

   

9. De student stemt zijn uitleg af op de behoeften van de kinderen.    
10. De student biedt gericht hulp aan kinderen die dat nodig hebben.    
Organisatorisch competent 
1. De student zorgt voor gebruiksklare leermiddelen en leermaterialen.    
2. De student zorgt voor gestructureerde overgangen tussen de verschillende activiteiten.    
3.    De student reageert adequaat op onvoorspelbare situaties.    
4.    De student zorgt ervoor dat de leeromgeving schoon en veilig is.    
 
Opmerkingen algemeen en/of bij persoonlijke leerdoelen van de student / conclusie: 
 
 

   Zo nodig achterzijde gebruiken.  
Handtekening werkplekbegeleider: 
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De aspecten van onderwijs 
Wanneer moeten de aspecten van onderwijs verantwoord worden in de lesvoorbereiding?  
 
Bij het ontwerpen van onderwijs houd je rekening met vele aspecten die belangrijk zijn voor een goede les 
(zie verder ontwerpen van onderwijs, hoofdstuk 4). Gedurende de eerste vier stageperioden ga je steeds 
meer van deze aspecten verantwoorden in je lesvoorbereiding.  
 
In onderstaand schema kan je zien welke aspecten na een stageperiode meetellen bij de beoordeling van de 
lesvoorbereidingen. Uiteraard zijn dit de nieuwe aspecten (N in het schema), maar ook de aspecten waar je 
al bekend mee bent (B in het schema) tellen mee bij deze beoordeling. 
 
De overige aspecten kan je natuurlijk wel eerder gebruiken bij het voorbereiden van je lessen, maar daar 
word je dan nog niet op beoordeeld. 
 

 Semester 1 
(pabo 1,  

onderwijsperiod
e 1en 2) 

Semester 2 
(pabo 2, 

onderwijsperiod
e 3 en 4) 

Semester 3 
(pabo 2,  

onderwijsperiod
e 1 en 2) 

Semester 4 
(pabo 2, 

onderwijsperiod
e 3 en 4) 

1. Verantwoording    N B 
2. Leerstof  N B B B 
3. Beginsituatie  N B B B 
4. Leefwereld  N B B B 
5. Leerdoelen  N B B B 
6. Onderwijstijd   N B B 
7. Spel/leeractiviteiten   N B B 
8. Werkvormen  N B B B 
9. Groeperingsvormen     N 
10. Samenwerking     N 
11. Leer- en 

hulpmiddelen  
N B B B 

12. Ict   N B B 
13. Klassenmanagemen

t  
N B B B 

14. Differentiatie    N B 
15. Adaptief werken    N B 
16. Pedagogisch klimaat   N B B 
17. Evaluatie   N B B 
18. Introductie  N B B B 
19. Leerlingbegeleiding    N B 
20. Afsluiting en 

overgang  
 N B B 

 
N = nieuw in dit semester 
B = reeds bekend, toepassen op niveau van de opleidingsfase 
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Reflectieformulier 

   

 

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
PABO 

 
Basisfase 

 
Semester 1 - 2 - 3 - 4 - 5*                          

REFLECTIE 
 
 
Jongere kind – Oudere kind* 
 
 

Student: Studentnummer: 

Paboklas: Datum: Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider:                        
 

Werkplekbegeleider:                                                  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?)  
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* omcirkelen wat van toepassing is 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stageontwikkelingsmeter (SOM) 

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

datum: 
 
O  meting 2 door de student    

datum: 
 
 
O  tussenevaluatie door de werkplekbegeleider   

datum: 
 
O  eindevaluatie door de werkplekbegeleider  
          datum: 
  

 
 

HOGESCHOOL ROTTERDAM                                              
PABO 

 
Basisfase 

                     
Semester 3-4* 

STAGE-ONTWIKKELINGSMETER  
BASISFASE  
           
Jongere kind - Oudere kind*  
 
  

Student: Studentnummer: 

Paboklas:  Stageschool + BRIN: 

Stagebegeleider: Werkplekbegeleider:                                                  Groep: 

 
Handtekening werkplekbegeleider: 
(bij eindevaluatie) 
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 Uitleg stage-ontwikkelingsmeter  
 
De stage-ontwikkelingsmeter (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 stage-ontwikkelingsmeter ingevuld. De eerste keer als tussenevaluatie en de tweede keer als 
eindevaluatie. De stage-ontwikkelingsmeter wordt door de student ingevuld en door de werkplekbegeleider ingevuld of aangevuld. In een 
begeleidingsgesprek worden overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de invulling van de stage-ontwikkelingsmeter met elkaar 
besproken. Uit de invulling van stage-ontwikkelingsmeter wordt duidelijk of de student zich voldoende heeft ontwikkeld in de afgelopen 
periode. De student maakt een verslag van het gesprek, overhandigt het verslag aan de werkplekbegeleider en plaatst het in N@tschool. 
 
Bij de start van een nieuwe stageperiode wordt een nieuw formulier van de stage-ontwikkelingsmeter gebruikt. Hierbij beoordeelt u de student 
vanuit het oogpunt van de fase waarin in de student zit. Dit houdt in dat u aan het einde van de propedeusefase beoordeelt of de student naar 
uw mening de potentie heeft om het vak te leren. Hierbij houdt u ook in het oog dat over het algemeen in de propedeusefase sprake is van een 
docent/werkplekbegeleider gestuurde ontwikkeling. In de basisfase verlangen we al meer zelfstandigheid van de student en is er sprake van een 
gedeeld gestuurde ontwikkeling (docent/werkplekbegeleider-student). In de profileringsfase verlangen we van de studenten een nóg meer 
zelfstandige en zelfverantwoordelijke sturing van de eigen ontwikkeling in de stage. 
 
De stagebegeleider van de pabo zet het oordeel van de werkplekbegeleider om in een woordbeoordeling van de competentieontwikkeling van 
de student.  
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Handleiding bij het invullen van de SOM: 
 
 
Voorbeeld: 
Afname1: 13-01-16   
Afname 2: 26-04-16 Etc. 
 
        13-01-16   26-04-16  

             
 Basisfase   

 
   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Stap 1: De indicatoren die behoren bij de fase waarin de student zit, zijn vetgedrukt. Lees deze fase eerst, bekijk de indicatoren. 
 
Stap 2: Kleur voor elke indicator het juiste aantal hokjes.  
             Dit aantal refereert aan de mate waarin de ontwikkeling wordt waargenomen, zie: Norm van de arcering van de hokjes per  
             deelcompetentie/gedragsindicator. 
 
Stap 3: Arceer het gemiddelde van deze waarderingen in de hokjes op de meter.  

 
Stap 4: Zet bij het invullen (aan het einde van de stageperiode) na het arceren van de lijn een verticale streep, een datum en een paraaf van de 
werkplekbegeleider. Dit om het bewijs te valideren en om fraude te voorkomen. 
 
Norm van arcering van de hokjes per deelcompetentie is: 

 Evaluatie door de werkplekbegeleider 
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. 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

• De student stelt zich open op naar de kinderen en 
maakt contact met hen, daarnaast zorgt hij ervoor dat 
zij contact kunnen maken met hem en draagt er zorg 
voor dat zij zich op hun gemak voelen. 

□□□□ 
• De student respecteert iedere culturele achtergrond. 

□□□□ 
• De student geeft uiting aan een positieve grondhouding 

door plezier te tonen in de dagelijkse omgang met 
kinderen. 

□□□□ 
• De student geeft voortdurend het goede voorbeeld, 

benoemt zijn eigen waarden en normen en geeft zelf in 
gedrag aan wat hij ook van kinderen verlangt. 

□□□□ 
• De student durft initiatief te nemen en doet voorstellen 

voor lessen en activiteiten binnen de eigen stagegroep. 

□□□□ 
• De student oefent bewust ‘effectieve 

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

□□□□ 
• De student toont tijdens zijn lessen een persoonlijkheid 

waarmee hij een stabiele factor in de groep is. 

□□□□ 
 

• 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. 

□□□□ 
 

 

Opmerkingen: 
: 
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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. 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De student verdiept zich in de leef- en 
belevingswereld van de kinderen. 

□□□□ 
• De student herkent problemen die zich concreet in 

een groep voordoen en in overleg met de 
werkplekbegeleider bepaalt hij op welke manier er 
met deze problemen wordt omgegaan. 

□□□□ 
• De student schept een klimaat en geeft lessen waarin 

interactie plaatsvindt tussen hem en de kinderen en 
tussen kinderen onderling. 

□□□□ 
• De student voert gesprekken met kinderen over het 

gebruik van sociale media, zoals twitter en facebook 
(mediawijs).  

□□□□ 
• De student voert zoveel mogelijk, ook op informele 

wijze gesprekken met kinderen, zowel in de groep als 
individueel. 

□□□□ 
• De student geeft binnen zijn lessen leiding en geeft 

ruimte voor vragen van kinderen.  

□□□□ 
 

• 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 werkplekbegeleider 

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 persoonlijkheid, karakter en 
geschiedenis van alle kinderen, om hun gedrag beter te 
kunnen duiden. 

□□□□ 
 De student observeert in overleg met de 

werkplekbegeleider groepsprocessen, 
communicatiepatronen en het gedrag van elk kind m.b.v. 
observatie-instrumenten. Hij lost in samenwerking met de 
werkplekbegeleider 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. 
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  

 De student toont belangstelling voor werk, spel 
en culturele achtergrond van de kinderen. 
□□□□ 

 De student observeert de kinderen op basis van 
ontwikkelingskenmerken en signaleert verschillen 
tussen de kinderen. 
□□□□ 

 

 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 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 werkplekbegeleider 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. 
□□□□ 

 

Opmerkingen: 
: 
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2.2. De leraar kan orde houden.  
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
  

 De student legt de nadruk op positieve 
gedragingen en prestaties van ieder kind op 
zich.  
□□□□ 

 De student stimuleert kinderen tot gewenst 
gedrag en spreekt hen aan door middel van 
een ik-boodschap op ongewenst gedrag. 
□□□□ 

 De student gaat consequent om met afspraken 
en regels die gemaakt zijn in de klas. 
□□□□ 

 De student zorgt ervoor dat kinderen met 
aandacht kunnen werken. 
□□□□ 

 

 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. 
□□□□ 

 

 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. 
□□□□ 

 

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.  
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 
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Opmerkingen: 
 
 
 
 

 De student bevordert dat kinderen met elkaar samen 
werken, samen spelen en elkaar ondersteunen. 
□□□□ 

 De student bevordert de zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid van kinderen. Hij bouwt in 
zijn lessen regelmatig keuzemogelijkheden in voor de 
kinderen. 
□□□□ 

 De student bouwt bewust en op een positieve manier 
aan het zelfvertrouwen van kinderen. 
□□□□ 

 De student leeft zich in en speelt mee met de kinderen 
zonder zijn rol als leraar uit het oog te verliezen. 
□□□□ 

 
 

 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. 
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 toont aan te beschikken over 
vakdidactische vaardigheden op propedeuseniveau en 
de daarbij voorwaardelijke kennis. 

□□□□ 
 De student bereidt lessen voor op propedeuseniveau 

met behulp van het lesvoorbereidingsformulier en de 
bijbehorende literatuur. 

□□□□ 
 De student bereidt twee opeenvolgende lessen voor 

met een gestructureerde overgang.  

□□□□ 
 De student informeert bij de werkplekbegeleider naar 

de beginsituatie (beheersing leerinhoud en 
taakaanpak) van de groep en gebruikt deze informatie 
bij het voorbereiden van zijn lessen.  

□□□□ 
 De student ontwerpt thematisch onderwijs en voert dit 

uit.  

□□□□ 
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Opmerkingen: 
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 3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren. 

 
            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
2    Pedagogisch competent 
 
 
 
 
 
 
  

 
Opmerkingen: 
 
 
 

• De student voert twee opeenvolgende lessen samen 
met de kinderen uit met een gestructureerde 
overgang. 

□□□□ 
• De student past het model van directe instructie toe. 

□□□□ 
• De student gebruikt aanwezige middelen en methodes. 

□□□□ 
• De student maakt gebruik van verschillende 

didactische, activerende werkvormen. 

□□□□ 
• De student verdiept zich in de (taal)niveaus van de 

kinderen in de klas.  

□□□□ 
• De student gebruikt ict (digitaal schoolbord, 

softwarepakketten, online software) als ondersteuning 
bij zijn onderwijs. Hij begeleidt kinderen bij het werken 
met digitale middelen, programma’s en bronnen.  

□□□□ 
• De student begeleidt kinderen tijdens het spelen en/of 

zelfstandig (ver)werken. 

□□□□ 
• De student stelt tijdens instructie en leergesprekken 

vragen en geeft beurten. 

□□□□ 
• De student vertelt beeldend en expressief. 

□□□□ 
 
 

 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 
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
 

• 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 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 bespreekt werk en spel met de kinderen. 

□□□□ 
• De student geeft kinderen mondelinge en schriftelijke 

feedback. 

□□□□ 
• De student beoordeelt door de kinderen gemaakt werk 

volgens de richtlijnen van de werkplekbegeleider en / 
of de methode.  

□□□□ 
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3.4 De leraar kan onderwijs afstemmen op de kinderen. 
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
2    Pedagogisch competent 
 
 
 

  

Opmerkingen: 

• De student stemt zijn onderwijs af op de 
belangstelling van de kinderen. 

□□□□ 
• De student legt leerstof op verschillende manieren 

uit.  

□□□□ 
• De student biedt intuïtief hulp aan kinderen die dat 

nodig hebben. 

□□□□ 
 
 

 
 

• 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. 

□□□□ 
 
 

• 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. 

□□□□ 
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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.  
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• De student zorgt dat de benodigde leermiddelen en 
materialen klaarstaan voor het begin van zijn les. 

□□□□ 
• De student zorgt voor een gestructureerde overgang 

tussen twee lessen. 

□□□□ 
• De student reageert adequaat op onvoorspelbare 

situaties tijdens zijn les. 

□□□□ 
• De student laat de klas opgeruimd achter na zijn 

les(sen). 

□□□□ 
• De student organiseert regelmatig individuele 

activiteiten, activiteiten in tweetallen en 
groepsactiviteiten. 

□□□□ 
• De student houdt zich aan de tijdsplanning van zijn 

lessen. 

□□□□ 
• De student hanteert op een consequente manier 

concrete en functionele procedures en afspraken. 

□□□□ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

• 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 werkplekbegeleider) 

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 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. 

□□□□ 
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4.2. De leraar levert een constructieve bijdrage aan de schoolorganisatie 

 
            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
  

Opmerkingen: 
 
 
 
 

• De student neemt deel aan activiteiten die de school 
organiseert.  

□□□□ 
 

• De student denkt mee over en neemt deel aan 
activiteiten die de school organiseert.  

□□□□ 
 

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

□□□□ 
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5. Competent in het samenwerken met collega’s 
5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s.  

 
            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opmerkingen: 
 
 

 De student houdt zich in het contact met de 
werkplekbegeleider en andere mensen op de basisschool aan 
de passende en op die school gangbare omgangsvormen. 

□□□□ 
 De student herkent goede voorbeelden van zijn 

werkplekbegeleider en maakt daar op zijn eigen manier 
gebruik van. Hij laat zien dat hij adviezen van 
werkplekbegeleider(en) en andere begeleiders in zijn 
handelen verwerkt. Hij evalueert de door hem gegeven lessen 
met de werkplekbegeleider. 

□□□□ 
 De student voert constructief overleg met zijn 

werkplekbegeleider(en). 

□□□□ 
 De student leert van en samen met peers, ontwerpt met hen 

onderwijs en voert dit uit. Hij werkt hierbij constructief 
samen. 

□□□□ 
 De student bespreekt met zijn werkplekbegeleider de 

beoordeling van leerlingenwerk. 

 
 

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

□□□□ 
• De student voert constructief overleg met zijn 

werkplekbegeleider(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 

werkplekbegeleider 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 leerlingbesprekingen en 

bouwoverleg en informeert zich goed over de 
kinderen en de onderwerpen, die daar aan de orde 
zijn. 

□□□□ 
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5.1. De leraar levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de school.  
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 

 
 
  

N.B.: Deze deelcompetentie is gekoppeld aan de leerlijn onderzoek en de projecten. In de propedeusefase en basisfase zal de werkplekbegeleider dit deel 
van de SOM alleen kunnen invullen, als er door de student een project in zijn klas is uitgevoerd. 
 
Opmerkingen: 
 

• De student zoekt en beoordeelt literatuur en doet dit in 
het kader van een probleemstelling 

□□□□ 
• De student werkt volgens de onderdelen van de cyclus 

praktijkgericht onderzoek samen bij de beantwoording 
van een praktijkvraag uit de basisschool.  

□□□□ 
 

 

• 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.  

□□□□ 
 
 

• 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. 

□□□□ 
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6. Competent in het samenwerken met de omgeving  
6.1. De leraar werkt samen met ouders. 
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De student toont een open, vriendelijke en 
sensitieve houding naar ouders. 
□□□□ 

• De student toont een open houding t.a.v. 
culturele verschillen (waaronder SES en 
opleidingsniveau), die er kunnen zijn tussen de 
school- en thuissituatie van de kinderen. 
□□□□ 

• De student voert informele gesprekken met 
ouders. 
□□□□ 

• De student beantwoordt vragen van ouders 
betreffende de eigen lessen en activiteiten en 
voor verder gaande vragen verwijst hij de ouders 
consequent naar de werkplekbegeleider. 
□□□□ 

 

• 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 
werkplekbegeleider. 
□□□□ 
 

 

• 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 
werkplekbegeleider, deel aan verschillende 
soorten gesprekken met ouders, o.a. informele 
gesprekken en voortgangsgesprekken. Hij is in 
staat in samenwerking met een 
werkplekbegeleider 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. 
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6.2. De leraar werkt samen met externen.  
 

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
  

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De student toont interesse t.a.v. personen en/of 
organisatie die direct betrokken zijn bij de 
kinderen van zijn klas. 
□□□□ 
 

 

• De student voert (indien de kans zich voordoet) 
oriënterende gesprekken met externen die direct 
betrokken zijn bij de kinderen van zijn klas. 
□□□□ 

  

• De student neemt deel aan overleg met 
externen. 
□□□□ 
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7. Competent in reflectie en ontwikkeling 
 
7.1 De leraar werkt procesmatig aan zijn professionele ontwikkeling. 

 
            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

• De student gaat op constructieve wijze om met feedback van 
werkplekbegeleider, stagebegeleider en peers en verwerkt 
dit in zijn handelen. Hij vraagt om ondersteuning bij de 
stagebegeleiders wanneer hij begeleiding nodig heeft bij zijn 
beroepshandelen. 

□□□□ 
• De student stuurt zelfstandig en planmatig zijn ontwikkeling, 

om te bepalen of hij capabel is om een leerkracht 
basisonderwijs te worden.  

□□□□ 
• De student formuleert SMART persoonlijke leerdoelen naar 

aanleiding van zijn sterke en zwakke kanten en maakt hierbij 
gebruik van verkregen feedback en informatie die de stage-
ontwikkelingsmeter geeft.  

□□□□ 
• De student geeft zelf aan wat de sterke en zwakke punten 

van gegeven lessen zijn, zodat hij ook zelf aandachtspunten 
voor volgende lessen kan aangeven. 

□□□□ 
• De student maakt gebruik van (nieuwe) mogelijkheden van 

ICT in het basisonderwijs. 

□□□□ 
 

• De student gaat op constructieve wijze om met 
feedback van werkplekbegeleider, 
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 gaat op constructieve wijze om met 
feedback van werkplekbegeleider, 
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. 

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

            
Propedeusefase Basisfase Profileringsfase 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

1. Interpersoonlijk competent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De student geeft aan wat hij belangrijke aspecten 
vindt in zijn eigen en andermans lessen.  

□□□□ 
• De student baseert zijn lessen mede op de 

verworven kennis en gegeven voorbeelden vanuit de 
opleiding. 

□□□□ 
 
 

• 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. 

□□□□ 
 

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

□□□□ 
• De student baseert zijn professioneel handelen 

binnen de gekozen profilering op up-to-date 
kennis uit vakgebied en wetenschap. 

□□□□ 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagevaardigheid 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indruk van de algemene stagevaardigheid van de student: 
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Praktijkopdrachten 

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (1A) 
Stage: thema adaptief onderwijs 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
1A of 1B 
 

 
 

 Verantwoording  
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: sociale interactie en identiteit 
Attitude 
pabo-studenten zijn zich bewust van hun eigen vooroordelen en die van anderen en wijzen 
discriminatie af.  
 
Vaardigheden 
Pabo- studenten kunnen inschatten wat de invloed van docentverwachtingen is op de prestaties 
van leerlingen 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
2.1 De leraar kent de kinderen. 
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.  
 
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 houdt in zijn onderwijs rekening met de basisbehoeften (relatie, competentie en 
autonomie) van de kinderen.  
 
De student begeleidt de (zorg)kinderen uit de groep op een gepaste manier. 
 

01 Voorbereiding: 
- De student bestudeert de literatuur over adaptief onderwijs:  
Eijkeren,van. M. (2013). Pedagogisch didactisch begeleiden. Thieme Meulenhoff. Amersfoort. 
Deel B 
- De student bestudeert de bijlagen bij deze praktijkopdracht en maakt kopieën voor gebruik.  
- De student selecteert zelfstandig één leerling. Een leerling die bovengemiddeld scoort, een 
leerling die ondergemiddeld scoort, een leerling met een niet-westerse achtergrond of een 
leerling met een speciale (leer)behoefte. 

02 Opdracht Leerkrachtverwachtingen 
a. De student bespreekt de geselecteerde leerling met de werkplekbegeleider. Hierbij komen 
vragen aan bod als: 
- Hoe typeert de leerkracht deze leerling? 
- Wat kenmerkt deze leerling? 
- Wat is de mening over deze leerling? 
 
b. De student verwerkt de verkregen gegevens in observatielijst 1A onder het kopje 'kenmerken'.  
 

03 Observatie 
De student observeert een dag lang de geselecteerde leerling met behulp van observatielijst: 1A  

04 Verwerking: 
De student schrijft een kort verslag (200 woorden) waarin hij bespreekt in hoeverre de leerkracht 
werkt met de leerling volgens adaptief onderwijs: relatie, competentie en autonomie. Hij maakt 
hierbij gebruik van de verkregen informatie uit de observatie. Welke relatie is er tussen de vooraf 
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besproken kenmerken en de houding van de leerkracht?  
 
De student geeft uiteindelijk antwoord op de vraag: Wat is de invloed van de 
leerkrachtverwachtingen op de prestaties van leerlingen? In hoeverre is er sprake van het 
pygmalioneffect? 
 
Dit verslag bespreekt de student met de werkplekbegeleider.  

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (1A) 
Stage: thema adaptief onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student selecteert zelfstandig een 

leerling en kan verantwoorden waarom. 
  

02 De student bespreekt de geselecteerde 
leerling met de werkplekbegeleider  

  

03 De student observeert een dag lang de 
geselecteerde leerling met behulp van 
observatielijst: 1A 

  

04 De student schrijft een kort verslag (200 
woorden) waarin hij antwoord geeft op 
de vraag: Wat is de invloed van de 
leerkrachtverwachtingen op de 
prestaties van leerling? 
 

  

05 Het verslag bespreekt de student met 
de werkplekbegeleider.  

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

                                                                                                                                        Handtekening werkplekbegeleider: 

 

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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Observatie lijst 1A: Leerkrachtverwachtingen 

 

  

Leerling Kenmerken Vragen die tijdens de observatie 
gesteld worden aan de leerling 

Taken / opdrachten die aan 
de leerling gegeven worden 

Lichaamstaal naar deze 
leerling 
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (1B) 
Stage: thema adaptief onderwijs 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
1A of 1B 

 
 

 Verantwoording  
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: sociale interactie en identiteit 
Attitude 
pabo-studenten zijn zich bewust van hun eigen vooroordelen en die van anderen en wijzen 
discriminatie af.  
 
Vaardigheden 
pabo studenten kunnen inschatten wat de invloed van docentverwachtingen is op de prestaties 
van leerlingen 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
2.1 De leraar kent de kinderen. 
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.  
 
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 houdt in zijn onderwijs rekening met de basisbehoeften (relatie, competentie en 
autonomie) van de kinderen.  
 
De student begeleidt de (zorg)kinderen uit de groep op een gepaste manier. 
 

01 Voorbereiding: 
- De student bestudeert de literatuur  
Eijkeren,van. M. (2013). Pedagogisch didactisch begeleiden. Thieme Meulenhoff. Amersfoort. 
Deel B 
- De student bestudeert de bijlagen bij deze praktijkopdracht en maakt kopieën voor gebruik.  
- De student selecteert zelfstandig een leerling. Een leerling die bovengemiddeld scoort, een 
leerling die ondergemiddeld scoort, een leerling met een niet-westerse achtergrond of een 
leerling met een speciale (leer)behoefte.  

02 Observatie 
De student observeert een dag lang de geselecteerde leerling met behulp van observatielijst 1B. 
De bevindingen noteert hij objectief en hangt er geen waardeoordeel aan.  

03  Verwerking Leerkrachtverwachtingen 
 
a.  De student bespreekt de resultaten met de werkplekbegeleider. Hierbij komen vragen aan 
bod als: 
 
Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte relatie met deze leerling? Waarom? 
Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte competentie met deze leerling? Waarom? 
Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte autonomie met deze leerling? Waarom? 

De student geeft ter afronding van het gesprek antwoord op de vraag: Is er een relatie tussen de 
verwachting die de leerkracht van de leerling heeft en de toepassing van adaptief onderwijs op 
deze leerling? Wat is de invloed van de leerkrachtverwachtingen op de prestaties van de 
leerling? In hoeverre is er sprake van het pygmalioneffect? 
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b. De student verwerkt de aanvullende gegevens uit het gesprek in observatielijst 1B.  
 
c. De student doet voor de leerling een aanbeveling voor relatie, een passende aanbeveling voor 
competentie en een passende aanbeveling voor autonomie.  
 

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (B1) 
Stage: thema adaptief onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student selecteert zelfstandig een 

leerling en kan verantwoorden waarom.  
  

02 De student observeert objectief een dag 
lang de geselecteerde leerling met 
behulp van observatielijst: 1B  

  

03 De student bespreekt de resultaten met 
de werkplekbegeleider en geeft 
antwoord op de vraag: Wat is de 
invloed van de leerkrachtverwachtingen 
op de prestaties van de leerling? 

  

04 De student verwerkt de gegevens uit 
het gesprek met de werkplekbegeleider 
in observatielijst 1B. 

  

05 De student formuleert voor de leerling 
3 passende aanbevelingen. 

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

                                                                                                                                        Handtekening werkplekbegeleider: 

 

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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observatielijst 1B: LEERKRACHTVERWACHTINGEN
  

Leerling: 
Observatie  Gesprek  

Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte relatie 
met deze leerling? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanbeveling relatie:  
 

 

Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte 
competentie met deze leerling? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanbeveling competentie:   
 

Hoe werkt de leerkracht aan de basisbehoefte 
autonomie met deze leerling? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanbeveling autonomie:  
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (2A) 
Stage: thema vernieuwend onderwijs 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
2A of 2B 

 
 

 Verantwoording  
  

Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
 
3.1 De leraar kan onderwijs voorbereiden. 
De student gebruikt voor het ontwerpen van zijn onderwijs verschillende (digitale) bronnen naast 
de methodes voor de schoolvakken.  
 
3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren. 
De student hanteert verschillende instructiemodellen. 
 
5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s. 
De student voert constructief overleg met zijn werkplekbegeleider(en) en andere betrokkenen op 
de basisschool, zoals de intern begeleider om zijn onderwijs zo waardevol en succesvol mogelijk 
te maken.  
 
5.2 De leraar levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering 
van de school. 
De student voert lessen en/of activiteiten uit, gebaseerd op relevante, actuele literatuur. 
 
7.2 De leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het onderwijs. 
De student baseert zijn professioneel handelen op de verworven kennis uit de opleiding. 
 
 

01 Voorbereiding: 
- De student bestudeert hoofdstuk 3 en 4 uit Eijkeren, van, M. (2013). Werken in het 
basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.  
 

02 Opdracht onderwijsvisie in de praktijk 
a. De student selecteert een traditioneel of hedendaags concept voor vernieuwingsonderwijs. b. 
Hij selecteert minimaal 2 kenmerken die horen bij dit concept en ontwerpt hiermee een 
lesactiviteit. Bv. maatjeswerk (Dalton), welbevinden van het kind centraal (Ervaringsgericht), 
gebruik natuurlijke materialen (vrijeschool).  
c. De student voert de les uit.  
 
 

03 Verwerking 
a. De student evalueert de les (200 woorden) en gaat daarbij in op: 
- Hoe reageerden de kinderen op de andere aanpak? Hoe verklaar je dit? 
- Welke onderwijsconcepten stonden centraal? Waarom deze keuze? (+literatuurverwijzing) 
- Waarin verschilt dit concept van het concept dat op de stageschool gehanteerd wordt?  
- In hoeverre past het concept bij de visie die de werkplekbegeleider heeft op onderwijs?  
- Zou je deze concepten nogmaals gaan gebruiken? Waarom wel/niet? 
 
b. De student bespreekt zijn evaluatie met zijn werkplekbegeleider 
 
 

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (2A) 
Stage: thema vernieuwend onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
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  +/- Opmerkingen 
01 De student selecteert na het 

bestuderen van de literatuur een 
traditioneel of hedendaags concept 
voor vernieuwingsonderwijs  

  

02 De student selecteert minimaal 2 
kenmerken die horen bij dit concept en 
ontwerpt hiermee een lesactiviteit.  

  

03 De student voert de les uit.   
04 De student evalueert de les met behulp 

van de verwerkingsvragen.  
  

05 De student bespreekt zijn evaluatie met 
zijn werkplekbegeleider. 

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

                                                                                                                                        Handtekening werkplekbegeleider: 

 

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (2B) 
Stage: thema vernieuwend onderwijs 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
2A of 2B 

 
 

 Verantwoording  
  

Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
 
3.1 De leraar kan onderwijs voorbereiden. 
De student gebruikt voor het ontwerpen van zijn onderwijs verschillende (digitale) bronnen naast 
de methodes voor de schoolvakken.  
 
3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren. 
De student hanteert verschillende instructiemodellen. 
 
5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s. 
De student voert constructief overleg met zijn werkplekbegeleider(en) en andere betrokkenen op 
de basisschool, zoals de intern begeleider om zijn onderwijs zo waardevol en succesvol mogelijk 
te maken.  
 
5.2 De leraar levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering 
van de school. 
De student voert lessen en/of activiteiten uit, gebaseerd op relevante, actuele literatuur. 
 
7.2 De leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het onderwijs. 
De student baseert zijn professioneel handelen op de verworven kennis uit de opleiding. 
 
 

01 Voorbereiding: 
- De student bestudeert hoofdstuk 3 en 4 uit Eijkeren, van, M. (2013). Werken in het 
basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.  
 

02 Opdracht onderwijsvisie in de praktijk 
a. De student selecteert een traditioneel of hedendaags concept voor vernieuwingsonderwijs. b. 
De student stelt een interviewleidraad van 10-15 vragen op. Het interview wordt afgenomen met 
een leerkracht van de basisschool waar hij stageloopt. De vragen die hierin zijn opgenomen 
gaan in op het verschil tussen de uitgangspunten van het geselecteerde onderwijsconcept en de 
uitgangspunten van de stageschool (visie, didactiek, pedagogiek, kijk op kinderen, etc.) 
c. De student neemt het interview af. 
 
 

03 Verwerking 
a. De student schrijft een kort verslag (200 woorden) waarin hij de resultaten van het interview 
samenvat aan de hand van de volgende vragen:  
- Wat is het voornaamste verschil tussen het gekozen onderwijsconcept en de uitgangspunten 
van de stageschool?  
- Waarin komen het gekozen onderwijsconcept en de uitgangspunten van de stageschool het 
meeste overeen? 
- In hoeverre past het concept bij de visie die de werkplekbegeleider heeft op onderwijs?  
- Welke onderdelen van het gekozen onderwijsconcept zouden passen op de stageschool? 
Waarom?  
(+literatuurverwijzing) 
 
b. De student bespreekt zijn evaluatie met zijn werkplekbegeleider 
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (2B) 
Stage: thema vernieuwend onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student selecteert na het 

bestuderen van de literatuur een 
traditioneel of hedendaags concept 
voor vernieuwingsonderwijs  

  

02 De student stelt een interviewleidraad 
van 10-15 vragen op.  

  

03 De student neemt het interview af.   
04 De student schrijft een kort verslag.  

 
  

05 De student bespreekt zijn evaluatie met 
zijn werkplekbegeleider. 

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-)  
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (3A) 
Stage: thema multidimensionale klas 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
3A of 3B 

 
 

 Verantwoording  
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: didactiek 
attitude 
pabo-studenten zijn zich ervan bewust dat hun eigen ideeën over diversiteit doorwerken in de 
manier waarop ze lesgeven en de invloed die dit heeft op de ontwikkelingskansen van diverse 
groepen van leerlingen. 
 
vaardigheden 
Pabo-studenten kunnen de status-orde in de klas doorbreken door de klas als een 
multidimensionele klas aan het werk te zetten en te beoordelen. 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
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 verdiept zich in de persoonlijkheid, karakter en geschiedenis van opvallende 
kinderen, om hun gedrag beter te kunnen duiden. 

• De student toont belangstelling voor wensen, talenten en mogelijkheden van ieder kind. 
 
2.1 De leraar kent de kinderen. 

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

 
01 Voorbereiding: 

- De student bestudeert http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-
content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_p
df.pdf 
- De student bestudeert de literatuur ‘Pygmalioneffect’ (beschikbaar op natschool, stage). 
- De student neemt de vragen door bijlage 3A en plant momenten van afname.  

02 Opdracht Kwaliteiten herkennen en stimuleren 
a. Selecteer een leerling uit je stageklas. Beantwoord de vragen uit bijlage 3A over deze leerling.  
b. Ga met de betreffende leerling in gesprek over dezelfde vragen.  
c. Ga met je werkplekbegeleider in gesprek over dezelfde vragen.  
 

04 Verwerking (1): 
- Vergelijk de resultaten in een kort verslag (200 woorden) van het gesprek met jouw eigen, 
vooraf opgestelde, beeld van de leerling. Waren jouw vooronderstellingen juist? In hoeverre is er 
sprake van het Pygmalioneffect? Welke kwaliteiten hadden de leerling waar je nog niet veel van 
wist? Zijn er mogelijkheden om de kwaliteiten expliciet aan te spreken in de klas? 
- Bedenk voor de leerling een taak/ opdracht die je hen kunt geven, om kwaliteiten aan te 
spreken die in andere taken / opdrachten, onbenut blijven. 
- Laat de leerling de taak uitvoeren.  
 

05 Verwerking (2): 
- Bespreek de resultaten met je werkplekbegeleider. Wat wordt er bereikt door het aanspreken 
van deze kwaliteiten op individueel- en groepsniveau?  

http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (3A) 
Stage: thema Multidimensionale klas 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student selecteert een leerling en 

beantwoordt de vragen uit bijlage 3A. 
  

02 De student gaat met de betreffende 
leerling in gesprek over de vragen uit 
bijlage 3A. 

  

03 De student schrijft een kort verslag (200 
woorden) waarin hij de resultaten 
vergelijkt. 

  

04 De student formuleert voor de leerling 
een taak/opdracht om kwaliteiten aan 
te spreken die in andere taken / 
opdrachten, onbenut blijven en laat de 
leerling de taak uitvoeren.  

  

05 De student voert een gesprek met de 
werkplekbegeleider over de opdracht 
en beantwoordt hierin de vraag: Wat 
wordt er bereikt op individueel- en 
groepsniveau door het aanspreken van 
deze kwaliteiten van deze leerling?  

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

                                                                                                                                        Handtekening werkplekbegeleider: 

 

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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Vragen behorende bij opdracht 3A 

360 graden vragenlijst over de leerling 

Beantwoorden door student over de leerling: 

- Wie is de vader, wie is de moeder?  
- Heeft de leerling broers/ zussen? Wat is zijn/haar plek in de rij? 
- Hoe gaat het er thuis aan toe? Wat is belangrijk? 
- Hoe is dat op school? Wat is daar belangrijk? Komt dit overeen met datgene wat 

belangrijk wordt gevonden in de thuissituatie? 
- Wat vind hij/zij zelf belangrijk? Heeft dit een relatie met de thuissituatie?  
- Worden zijn kwaliteiten op school gestimuleerd? Of juist worden de kwaliteiten door 

leraren niet gezien? Om welke kwaliteiten gaat het? 
 

Beantwoorden door leerling in gesprek met student: 

- Wie is je vader, wie is je moeder?  
- Heb je broers/ zussen? Wat is jouw plek in de rij? 
- Hoe gaat het er thuis aan toe? Wat is belangrijk? 
- Hoe is dat op school? Wat is daar belangrijk? Is dat hetzelfde als thuis?  
- Wat vind je zelf belangrijk? Heeft dit een relatie met de thuissituatie?  
- Worden je kwaliteiten op school gestimuleerd? Of juist worden je kwaliteiten door 

leraren niet gezien? Om welke kwaliteiten gaat het? 
 

Beantwoorden door werkplekbegeleider over de leerling in gesprek met student: 

- Wie is de vader, wie is de moeder?  
- Heeft de leerling broers/ zussen? Wat is zijn/haar plek in de rij? 
- Hoe gaat het er thuis aan toe? Wat is belangrijk? 
- Hoe is dat op school? Wat is daar belangrijk? Komt dit overeen met datgene wat 

belangrijk wordt gevonden in de thuissituatie? 
- Wat vind hij/zij zelf belangrijk? Heeft dit een relatie met de thuissituatie?  
- Worden zijn kwaliteiten op school gestimuleerd? Of juist worden de kwaliteiten door 

leraren niet gezien? Om welke kwaliteiten gaat het? 
 

Bron: Hajer, M., Hanson, M., Hijlkema, B., Riteco, A. (2007). Open ogen in een kleurrijke klas. Bussum: 
Uitgeverij Coutinho



   
 

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (3B) 
Stage: thema multidimensionale klas 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 
3A of 3B 

 
 

 Verantwoording  
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: didactiek 
attitude 
pabo-studenten zijn zich ervan bewust dat hun eigen ideeën over diversiteit doorwerken in de 
manier waarop ze lesgeven en de invloed die dit heeft op de ontwikkelingskansen van diverse 
groepen van leerlingen. 
vaardigheden 
Pabo-studenten kunnen de status-orde in de klas doorbreken door de klas als een 
multidimensionele klas aan het werk te zetten en te beoordelen. 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2012)  
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 verdiept zich in de persoonlijkheid, karakter en geschiedenis van opvallende 
kinderen, om hun gedrag beter te kunnen duiden. 

• De student toont belangstelling voor wensen, talenten en mogelijkheden van ieder kind. 
 
2.2 De leraar kent de kinderen. 

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

 
3.2 De leraar kan onderwijs uitvoeren. 
De student gebruikt gevarieerde en uitdagende didactische werkvormen, waaronder in ieder 
geval vormen van coöperatief leren.  
 
 

01 Voorbereiding: 
- De student bestudeert http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-
content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_p
df.pdf 
- De student bestudeert de literatuur ‘Pygmalioneffect’ (beschikbaar op natschool, stage). 
 

02 Opdracht Kwaliteiten herkennen en stimuleren 
a. De student ontwerpt een les (willekeurig vakgebied) waarin samenwerkend leren / coöperatief 
leren wordt toegepast. In de werkvorm wordt gebruik gemaakt van rol/taakverdelingen. De rollen 
worden expliciet genoemd in de lesvoorbereiding onder het kopje ‘samenwerking’.  
b. De student deelt de groepen vooraf in. Voor één groepje wordt dit gedaan met behulp van 
bijlage 3B. Voor iedere leerling in dit groepje wordt bekeken welke rol hij van nature aanneemt 
en welke rol hij nog moet oefenen.  
c. De taak/ rol die de leerling nog moet oefenen, wordt de rol die de leerling in deze les krijgt. 
Beschrijf per leerling wat je wilt bereiken met het geven van de betreffende rol.  
d. Voer de les uit.  

04 Verwerking: 
- Evalueer de les kort (200 woorden) voor het groepje leerlingen dat je hebt samengesteld met 
behulp van bijlage 3B.  
Ga in op:  
Is het gelukt om door het toekennen van de rollen de leerling de doelen die je voor ogen had te 
laten bereiken?  
Hoe reageerde de leerlingen op hun rol? 

http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
http://www.multicultureelopleiden.nl/wp-content/uploads/documenten/klas/pedagogiek/KLAS_Nadenken_over%20groeperingsvormen_pdf.pdf
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- Bespreek de les met je werkplekbegeleider. Wat wordt er bereikt door het aanspreken van 
deze kwaliteiten op individueel- en groepsniveau?   
 
 

 

Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (3b) 
Stage: thema multidimensionale klas 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student ontwerp een les (willekeurig 

vakgebied) waarin samenwerkend leren 
/ coöperatief leren wordt toegepast. In 
de werkvorm wordt gebruik gemaakt 
van rol/taakverdelingen. 

  

02 De student deelt de groepen vooraf in. 
Voor een groepje wordt dit gedaan met 
behulp van bijlage 3B. 

  

03 De student beschrijft per leerling wat hij 
wil bereiken met het geven van de 
betreffende rol 

  

04 De student voert de les uit.   
05 De student bespreekt zijn verslag en de 

les met de werkplekbegeleider. Wat 
wordt er bereikt door het aanspreken 
van deze kwaliteiten op individueel- en 
groepsniveau?   

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

 

Beoordelingssleutel: 5 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 

 

 

Vragen behorende bij opdracht 3B 

Te verdelen rollen binnen de coöperatieve werkvorm: 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

 

Naam leerling: Taak/ rol passend bij zijn 
karakter/leerstrategie 

Taak/ rol die de leerling nog moet 
oefenen 
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (4A) 
Stage: Thema: Geïntegreerd onderwijs 
 

Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider 
 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 4A of 
4B 

 
 

 Verantwoording: 
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: Ouderbetrokkenheid 
Attitude 
Pabo-studenten erkennen dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de 
schoolprestaties van leerlingen 
 
Vaardigheden 
Pabo-studenten stimuleren dat ouders betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun 
kinderen.  
Pabo-studenten kunnen samenwerken met ouders van de leerlingen uit hun klas. 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s 
De student voert constructief overleg met zijn werkplekbegeleider(en) en andere betrokkenen 
op de 
basisschool, zoals de intern begeleider om zijn onderwijs zo waardevol en succesvol mogelijk 
te maken. 
 
6.1 De leraar werkt samen met ouders 
De student toont interesse in de wijze waarop de school met ouders communiceert en 
samenwerkt (ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid) 
 
6.2 De leraar werkt samen met externen 
De student voert oriënterende gesprekken met externen die direct betrokken zijn bij de 
kinderen van zijn klas. 

01 Voorbereiding: 
- De student leest uit http://www.hva.nl/kenniscentrum-doo/wp-content/uploads/2012/04/nr.-
05-Ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-def.pdf over ouderbetrokkenheid: 6 varianten van 
Epstein (2001) en de positieve effecten van ouderbetrokkenheid.  

02 Opdracht: Samenwerking met ouders 
De student bereidt een lesactiviteit voor met het thema: 'Dit ben ik!'(vakgebied is willekeurig), 
waarbij de leerlingen een voorwerp van thuis meenemen (bv. een foto, een knuffel, kosteloos 
materiaal).  
Het verzoek om iets van thuis mee te nemen, communiceer je professioneel naar de ouders 
door middel van een brief / email. In de brief geef je de ouder een tip/voorbeeld hoe hij met 
zijn kind over het voorwerp een gesprekje zou kunnen voeren.  
 

03 Communicatie met de ouders 
De brief/ email die je naar de ouders stuurt, voldoet aan de volgende eisen: 
- Datum, plaats en onderwerp worden vermeld 
- Nette aanhef 
- Korte introductie van jezelf (naam, studiejaar)  
- Doelmatige verwoording van het verzoek en de reden 
- Passende formulering van de tip/het voorbeeld.  
- Vriendelijke toon 
- Professionele afsluiting 
- Geen spel- of taalfouten 



        juni 2016 Stageboek Basisfase 90 

- De brief/email wordt tijdig verzonden aan de ouders 
 
De student legt de brief/email eerst aan de werkplekbegeleider voor, voordat deze aan de 
kinderen wordt meegegeven.  
(Indien er geen toestemming wordt verleend om met de ouders te communiceren, wordt de 
brief/email wel opgesteld en beoordeeld door de werkplekbegeleider) 
 

04 Lesuitvoering: 
De student voert de les uit. (Houd bij de voorbereiding rekening met de leerlingen die de 
opdracht niet konden uitvoeren of zijn vergeten). 
Na afloop van de les evalueert de student met de werkplekbegeleider hoe de boodschap is 
overgekomen bij de ouders: 
Zijn er reacties gekomen? 
Hadden alle kinderen iets bij zich? Hoe komt dit? Is het nodig dit te verbeteren? Hoe? 
Hebben de kinderen met hun ouders een gesprekje gevoerd over het voorwerp?  
Wat kan er op basis van deze activiteit gezegd worden over de mate van ouderbetrokkenheid 
in deze klas?  
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (4A) 
Stage: thema geïntegreerd onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student bereidt een les voor waarbij 

de leerlingen een voorwerp van thuis 
moeten meebrengen.  

  

02 De student stelt tijdig een professionele 
brief op die voldoet aan de 
voorwaarden zoals beschreven in de 
opdracht.  

  

03 De student heeft een passende tip voor 
ouders meegegeven.  

  

04 De student legt voorafgaand aan het 
verzenden de brief/email aan de 
werkplekbegeleider voor en verwerkt 
eventuele feedback.  

  

05 De student voert de les uit en gebruikt 
de meegebrachte voorwerpen. 
 

  

06 De student evalueert met de 
werkplekbegeleider op 
ouderbetrokkenheid 

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

                                                                                                                                        Handtekening werkplekbegeleider: 

 

Beoordelingssleutel: 6 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (4B) 
Stage: Thema: Geïntegreerd onderwijs 
 

 Bijzonderheden: 
De student maakt een keuze uit opdracht 4A of 4B 

 Verantwoording: 
 Boks Lesgeven in de grote stad 

Competentie: Ouderbetrokkenheid 
Attitude 
Pabo-studenten erkennen dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de 
schoolprestaties van leerlingen 
 
Vaardigheden 
Pabostudenten stimuleren dat ouders betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun kinderen.  
Pabostudenten kunnen samenwerken met ouders van de leerlingen uit hun klas. 
 
Competentieprofiel Pabo HR (2015)  
5.1 De leraar werkt constructief samen met collega’s 
De student voert constructief overleg met zijn werkplekbegeleider(en) en andere betrokkenen 
op de 
basisschool, zoals de intern begeleider om zijn onderwijs zo waardevol en succesvol mogelijk 
te maken. 
 
6.1 De leraar werkt samen met ouders 
De student toont interesse in de wijze waarop de school met ouders communiceert en 
samenwerkt (ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid) 
 
6.2 De leraar werkt samen met externen 
De student voert oriënterende gesprekken met externen die direct betrokken zijn bij de 
kinderen van zijn klas. 

01 Voorbereiding: 
- De student leest uit http://www.hva.nl/kenniscentrum-doo/wp-
content/uploads/2012/04/nr.-05-Ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-def.pdf over 
ouderbetrokkenheid: 6 varianten van Epstein (2001) en de positieve effecten van 
ouderbetrokkenheid.  

02 Opdracht: Samenwerking met ouders 
De student bereidt een lesactiviteit voor met het thema: 'Mijn familie!' (vakgebied is 
willekeurig), waarbij de leerlingen vooraf een gesprekje met de ouders moeten voeren.  
De student communiceert professioneel naar de ouders wat de bedoeling is door middel van 
een brief / email. Tevens geeft de student de ouders tips mee hoe zij het voorbereidend 
gesprekje kunnen voeren. 
 

03 Communicatie met de ouders 
De brief/ email die je naar de ouders stuurt, voldoet aan de volgende eisen: 
- Datum, plaats en onderwerp worden vermeld 
- Nette aanhef 
- Korte introductie van jezelf (naam, studiejaar)  
- Doelmatige verwoording van het verzoek en de reden 
- Duidelijke, professionele manier van geven van tips 
- Vriendelijke toon 
- Professionele afsluiting 
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- Geen spel- of taalfouten 
- De brief/email wordt tijdig verzonden aan de ouders 
 
De student legt de brief/email eerst aan de werkplekbegeleider voor, voordat deze aan de 
kinderen wordt meegegeven.  
(Indien er geen toestemming wordt verleend om met de ouders te communiceren, wordt de 
brief/email wel opgesteld en beoordeeld door de werkplekbegeleider) 
 

04 Lesuitvoering: 
De student voert de les uit. (Houd bij de voorbereiding rekening met de leerlingen die de 
opdracht niet konden uitvoeren of zijn vergeten). 
Na afloop van de les evalueert de student met de werkplekbegeleider hoe de boodschap is 
overgekomen bij de ouders: 
Zijn er reacties gekomen? 
Hebben de kinderen met hun ouders een gesprekje gevoerd?  
Wat kan er op basis van deze activiteit gezegd worden over de mate van ouderbetrokkenheid in 
deze klas?  
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Praktijkopdracht 
Lesgeven in de grote stad (4B) 
Stage: thema geïntegreerd onderwijs 
 

 
 
 

Kijkwijzer werkplekbegeleider 
Naam: 
Stageschool: 
Werkplekbegeleider: 
 

  +/- Opmerkingen 
01 De student bereidt een les voor waarbij 

de leerlingen vooraf een gesprekje met 
de ouders moeten voeren.  

  

02 De student stelt tijdig een professionele 
brief op die voldoet aan de 
voorwaarden zoals beschreven in de 
opdracht.  

  

03 De student heeft een passende tip voor 
ouders meegegeven.  

  

04 De student legt voorafgaand aan het 
verzenden de brief/email aan de 
werkplekbegeleider voor en verwerkt 
eventuele feedback.  

  

05 De student voert de les uit en gebruikt 
de informatie uit het gesprekje dat de 
kinderen met de ouders voerden. 
 

  

06 De student evalueert met de 
werkplekbegeleider op 
ouderbetrokkenheid 

  

    
Beoordeling 
 

   
       O    -    V   -    G 
  

Beoordelingssleutel: 6 onderdelen:  

G = alles plus (+) 

V = niet meer dan 1 min   

O = 2 min of meer (-) 
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Stageportfolio 
 

 

 
 

HANDLEIDING STAGEPORTFOLIO 
 BASISFASE  

 
Hogeschool Rotterdam 

Instituut voor Lerarenopleidingen, PABO 
 

 

 

 
 
 
Inleiding 
 
Het curriculum van de Pabo Hogeschool Rotterdam bestaat uit een kennisgestuurde, praktijkgestuurde en 
studentgestuurde leerlijn. De stages in de praktijkgestuurde leerlijn worden afgesloten en beoordeeld aan 
de hand van een stageportfolio. 
 
Dit is de handleiding voor het stageportfolio waarmee de stages van de basisfase worden afgesloten. Het 
stageportfolio heeft een tweeledig doel, namelijk:  
 
1. vaststellen hoe de student zich heeft ontwikkeld (1. Competentieniveau); 
2. vaststellen of de student in staat is planmatig te werken, de eigen ontwikkeling aan te sturen en 

hierop te reflecteren (2. Professionele ontwikkeling: de stagecyclus). 
 
Aan de hand van dit portfolio laat de student zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. In het stageportfolio zijn, 
naar aanleiding van de stage in het derde/vierde semester, opgenomen: het laatste persoonlijk 
ontwikkelingsplan en actieplan, stagekaart 1 en 2, de door de werkplekbegeleider ingevulde stage-
ontwikkelingsmeter, de verzamelde bewijsstukken bij de pedagogische deelcompetentie, de verplichte 
beroepsgerichte opdrachten, een aantal lesvoorbereidingen voorzien van feedback, een aantal reflecties 
en de periodereflectie. Het stageportfolio wordt beoordeeld door de stagebegeleider. Meer informatie 
over de doelstellingen, eisen en beoordeling van de inhoud van het stageportfolio, is te vinden in 
hoofdstuk 1 van deze handleiding. De datum waarop het stageportfolio uiterlijk beschikbaar moet zijn 
voor de stagebegeleider is opgenomen in het tentamenrooster.  
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Portfolio Onderdelen 
 
In het stageportfolio zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
1. De laatst ingevulde SOM (eindoordeel werkplekbegeleider) 
2. Het laatste POP/PAP 
3. Stagekaart 1 en 2 
4. Lesvoorbereidingen + feedback van de werkplekbegeleider + reflecties 
5. Bewijsstukken voor het aantonen van competentie met betrekking tot twee pedagogische 

deelcompetenties (2.2 en 2.3) 
6. Beroepsgerichte opdrachten  
 
Per onderdeel zijn hieronder doel, eisen en beoordelingscriteria beschreven. 
 
1. Het eindoordeel van de werkplekbegeleider m.b.v. de Stage-ontwikkelingsmeter 

 
De laatste, door de werkplekbegeleider ingevulde en ondertekende stage-ontwikkelingsmeter wordt in 
het stageportfolio opgenomen. Hiermee wordt het eindoordeel van de werkplekbegeleider op de 
competentieontwikkeling van de student vastgelegd. De SOM is een formatief instrument: het oordeel 
van de werkplekbegeleider speelt een adviserende rol bij het bepalen van de eindbeoordeling van de 
stage. 
  
2. Persoonlijk ontwikkelings- en actieplan 
 
Doel 
De student laat door middel van een POP/PAP zien dat hij aan de hand van het competentieprofiel, de 
ontvangen schriftelijke en mondelinge feedback en de stage-ontwikkelingsmeter zijn eigen leerproces kan 
aansturen en kan koppelen aan de competenties van een leerkracht basisonderwijs (Competentieprofiel 
Pabo HR, 2015). 
 
 
Kwantitatieve eisen 
Aan de persoonlijke ontwikkelings- en actieplannen worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 

1. Gedurende de stage is minimaal twee keer een POP/PAP overlegd met de werkplekbegeleider en 
de stagebegeleider van de Pabo HR. Het laatst gemaakte POP/PAP is toegevoegd aan het 
stageportfolio.  

2. In het POP/PAP zijn minimaal vijf persoonlijke, stage-gerelateerde leerdoelen opgenomen.  
3. De student heeft zijn POP/PAP’s in N@tschool geplaatst, genummerd en de datum opgenomen in 

de bestandsnaam (Voorbeeld: POP/PAP-1 16-10-2016). 
 Kwalitatieve eisen 
Aan de persoonlijke ontwikkelings- en actieplannen worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 

1. De student heeft na vijf stagedagen, halverwege en aan het eind van de stage per competentie 
gereflecteerd op alle deelcompetenties en hieruit afgeleid wat hem goed afgaat en waaraan hij 
nog moet werken. Hierbij is beschreven is beschreven hoe de student ervoor staat, hoe zijn 
ontwikkeling is verlopen en of hij zijn persoonlijke leerdoelen uit zijn persoonlijk ontwikkelings- 
en actieplan (POP/PAP) heeft behaald. Dit is geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de 
stage. 

2. De persoonlijke leerdoelen zijn relevant in relatie tot de getoonde competentieontwikkeling. 
3. De persoonlijke leerdoelen uit het POP/PAP zijn aan de hand van de vierstappenmethode 

vertaald in concrete acties in een persoonlijk actieplan. Deze acties zijn SMART (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd en liggen op drie niveaus: 
praktijk, theorie en eigen ervaringen. 
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4. De student heeft aangetoond dat hij met behulp van een POP/PAP doelgericht aan zijn eigen 
competenties kan werken. De student heeft dit zichtbaar gemaakt in de uitvoering van de 
stagecyclus. 

 
 
 
3. Stagekaart 1 en 2 
 
Doel 
1. De student toont aan dat hij verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leerproces en dat hij (in 

overleg met de werkplekbegeleider) een stage kan plannen en uitvoeren.  
2. De student laat zien dat hij zich in de breedte heeft ontwikkeld door lessen, activiteiten en 

opdrachten uit te voeren uit diverse vak- en vormingsgebieden.  
 

Kwantitatieve eisen  
Aan stagekaart 1 en 2 worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 

1. Beide kaarten zijn volledig ingevuld en afgetekend door de werkplekbegeleider. 
2. Er zijn gedurende de stage minimaal 20 lessen of activiteiten uitgevoerd. Deze lesvoorbereidingen 

zijn geplaatst in N@tschool. 
3. De student heeft alle beschikbare dagen stagegelopen.  

Kwalitatieve eisen 
Aan stagekaart 1 en 2 worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 

1. De activiteiten zijn evenredig verdeeld over de verschillende vak- en vormingsgebieden: taal, 
rekenen, wereldvakken, kunstzinnige oriëntatie, Engels en schrijven/bewegingsonderwijs.  

2. Stagekaart 2 is gebruikt bij het (in overleg met de werkplekbegeleider) plannen van de stage. De 
student heeft dit zichtbaar gemaakt in de uitvoering van de stagecyclus. 

 
  
4. Lesvoorbereidingen en reflecties bij twee leermomenten  
De student kiest uit alle voorbereide en gegeven lessen twee lessen uit, die een belangrijk moment 
markeren in zijn leerproces. Hij kiest daarvoor een les die (heel) goed is uitgevoerd en beoordeeld en een 
les waarvoor het tegenovergestelde geldt: een matige tot slechte uitvoering en beoordeling. De student 
evalueert deze lessen op het lesvoorbereidingsformulier en reflecteert op deze leermomenten. De 
reflecties op deze leermomenten intuïtief of taakgericht. 
 
 
4.1 Lesvoorbereidingen 
Doel 
1. De student laat zien dat hij zich op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied kan 

ontwikkelen vanuit verschillende leerervaringen.  
2. De student toont aan dat hij bij het evalueren van de eigen les kan bepalen of de lesdoelen en zijn 

persoonlijke leerdoelen zijn behaald.  
3. De student laat zien dat hij verbeteracties kan formuleren naar aanleiding van uiteenlopende 

leermomenten. 
 

Kwantitatieve eisen 
Aan de lesvoorbereidingen worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 
1. De student heeft twee lesvoorbereidingen toegevoegd vanuit de vakgebieden taal, rekenen, 

wereldvakken, kunstzinnige oriëntatie, Engels of schrijven/bewegingsonderwijs.  
2. De lesvoorbereidingen zijn voorzien van feedback (lesobservaties) van minimaal de 

werkplekbegeleider en eventueel van medestudenten, vakdocenten en/of de stagebegeleider. 
Lesobservatieformulieren zijn toegevoegd indien hiervan gebruik is gemaakt. 
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3. De student heeft minimaal 20 lesvoorbereidingen van uitgevoerde lessen (met de eigen evaluatie en 
bij voorkeur met feedback van de werkplekbegeleider) in N@tschool geplaatst. 
 

4.2 Kwalitatieve eisen 
Aan de lesvoorbereidingen worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 

1. De onderwijsactiviteiten zijn voorbereid aan de hand van het lesvoorbereidingsformulier uit het  
boek Ontwerpen van onderwijs van de Munnik en Vreugdenhil. Alle aspecten van onderwijs zijn  
ingevuld. 

2. De lesdoelen en persoonlijke leerdoelen zijn SMART geformuleerd.  
3. In de lesevaluaties evalueert de student de in de voorbereiding gestelde leerdoelen en beschrijft  

verbeteracties. 
 

4.3 Reflecties 
 
Doel 
De student kan aan de hand van reflecties laten zien dat hij in staat is na te gaan of zijn doelen zijn 
behaald, het resultaat klopte met de verwachtingen, en of inhouden, middelen en werkvormen bruikbaar 
zijn gebleken.  
 
Kwantitatieve eisen 
Aan de reflecties worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 

1. De student heeft vier reflecties toegevoegd. Twee reflecties zijn geschreven naar aanleiding van  
de voorbereide en uitgevoerde lessen, zoals beschreven onder 1.4.1. De andere twee reflecties 
schrijft de student over zelfgekozen leermomenten. 

 
Kwalitatieve eisen  
Aan de reflecties worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 

1. De reflecties zijn opgesteld volgens de vier stappen van Korthagen. Dit gebeurt in  
 overeenstemming met het document Doorgaande Lijn Reflecteren Pabo HR (2012). 
2. De reflecties zijn uitgewerkt op het niveau van ik, de taak en de leerling. 
3. De reflecties zijn taakgericht. 

 
 
5. Bewijsvoering 
voor het aantonen van competentie met betrekking tot de pedagogische deelcompetenties 2.2.en 2.3 
 
Doel 
De student toont aan de hand van geselecteerde, kenmerkende bewijsstukken aan, dat hij binnen de 
pedagogische deelcompetenties 2.2 en 2.3 competent is op basisfaseniveau.  
 
 
Toelichting 
De student verzamelt en selecteert in beide stages (jongere kind in groep 3/4 en oudere kind in groep 7/8) 
bewijsstukken waarmee hij de deelcompetenties 2.2 en 2.3 aantoont. Voor beide deelcompetenties worden 
minimaal twee bewijsstukken geselecteerd en toegevoegd. Bij beide deelcompetenties schrijft de student 
een verantwoording met een reflectie op de eigen ontwikkeling binnen deze deelcompetentie, 
waarbij concrete voorbeelden uit de stage worden genoemd en hij voegt daarbij ten minste twee 
bewijsstukken die ondersteunen dat de student de betreffende deelcompetentie op basisniveau beheerst. 
 
5.1 Bewijzen 
Deze bewijzen bij de deelcompetenties moeten voldoen aan de volgende criteria: 
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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 basisfasestage mogen worden opgenomen.  
 

Relevant Ze vormen een duidelijk bewijs voor 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.  
 

Er zijn directe en indirecte bewijzen. Een direct bewijs gaat over gedrag dat direct waarneembaar is of een 
product dat je zelf gemaakt hebt. De student schrijft niet over zijn competentie, maar laat het zien. Een 
videofragment van zijn optreden als leerkracht is een direct bewijs. Een indirect bewijs is een beschrijving van 
zijn functioneren, geschreven door de student  of door leerlingen of een begeleider. Het is de kunst om een 
indirect bewijs aannemelijk te maken. Dit doet de student door het bewijs in ieder geval van een heldere 
toelichting te voorzien. 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. Het is belangrijk dat de student niet alleen zelfgeschreven bewijzen opneemt, maar ook 
bewijzen die door belangrijke betrokkenen zijn geschreven. Zo laat de student zien dat hij niet alleen vindt 
dat hij competent is, maar de leerlingen of werkplekbegeleider of stagebegeleider ook. Hieronder een zeker 
niet uitputtend overzicht van bewijzen waar de student aan denken kan.  
 

Indirecte bewijzen  Directe bewijzen 
        

 
 

 
 

Zelf geschreven 
(reflectie)verslag

Feedback en 
observatie van 

anderen

Lesmateriaal, 
lesvoorbereiding Videofragment
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In de bijeenkomsten van de Basiscursus jaar 2 wordt aandacht besteed aan het verzamelen en selecteren van 
kenmerkende bewijsstukken. De student ontvangt daarbij handvatten en tips en ziet voorbeelden van good 
practices. 
 
Kwantitatieve eisen 
Aan de bewijsstukken worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 
1. Per deelcompetentie zijn twee bewijsstukken geselecteerd. 
2. De twee bewijsstukken zijn afkomstig uit verschillende bronnen (van wie één de student zelf is).  
 
Kwalitatieve eisen 
Aan de bewijsstukken worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 
1.   Bij beide deelcompetenties is een verantwoording geschreven met (a) een reflectie op de eigen 
ontwikkeling binnen deze deelcompetentie, waarbij concrete voorbeelden uit de stage worden genoemd  
en (b) een beknopte toelichting bij de twee bewijsstukken. In deze toelichting motiveert de student hoe hij 
met deze bewijzen het beheersingsniveau van de betreffende deelcompetentie aantoont. 
2.  De bewijsstukken voldoen aan de criteria zoals beschreven in paragraaf 1.5.1. Ze zijn authentiek, 
actueel, relevant, gekaderd en gevarieerd. 
3.  Er is volgens de richtlijnen van de APA verwezen naar de gebruikte literatuur. 
 
 
 
6. Beroepsgerichte opdrachten en kijkwijzers 
 
De beroepsgerichte opdrachten in de basisfase zijn geformuleerd vanuit de beroepsthema’s. Voor elk 
beroepsthema zijn twee opdrachten opgenomen (te vinden als bijlage in dit stageboek), waaruit de 
student er één kiest om uit te voeren in de stage. Dit betekent dat in jaar 2 in elk stageportfolio twee 
beroepsgerichte opdrachten zijn opgenomen. 
 
Doel 
De beroepsgerichte opdrachten hebben als doel het bevorderen van: 

- toepassing van opgedane kennis in de praktijk;  
- een sterkere koppeling tussen de beroepsthema’s die gedurende een bepaalde periode centraal 

staan en de praktijk; 

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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- de bewustwording met betrekking tot alle aspecten van het lesgeven in de grote stad; 
- de transfer tussen het programma van de Pabo HR en het werkveld. 

 
Kwantitatieve eisen 
Aan de beroepsgerichte opdrachten worden de volgende kwantitatieve eisen gesteld: 
1.     Er zijn twee beroepsgerichte opdrachten uitgevoerd, geformuleerd vanuit het beroepsthema dat  
        tijdens de betreffende periode centraal staat. 
2.     De student heeft alle deelopdrachten uitgevoerd.  
3.     De bij de opdrachten behorende Kijkwijzers zijn door de werkplekbegeleider ingevuld en 
ondertekend. 
 
Kwalitatieve eisen 
Aan de beroepsgerichte opdrachten worden de volgende kwalitatieve eisen gesteld: 
1.     De beoordeling van de werkplekbegeleider is voor alle kijkwijzers minimaal voldoende. 
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Organisatie en beoordeling  
 
Aan het eind van elke stage publiceert de student een stageportfolio in N@tschool. De datum waarop het 
stageportfolio uiterlijk beschikbaar moet zijn is opgenomen in het toetsrooster van respectievelijk 
onderwijsperiode 2 en 4. Het stageportfolio wordt beoordeeld door de stagebegeleider van de Pabo HR. Bij 
het beoordelen van het stageportfolio wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het competentieniveau 
van de student en anderzijds het administratieve deel van het stageportfolio. Beide onderdelen moeten met 
minimaal een voldoende worden afgesloten.  
Voor de beoordeling van het bereikte competentieniveau in de stage zijn op het beoordelingsformulier de 
zeven competenties en onderliggende deelcompetenties uit het Competentieprofiel Pabo HR opgenomen. Bij 
de beoordeling van de competenties en deelcompetenties vormen alle gedragsindicatoren op basisfaseniveau 
uit het Competentieprofiel Pabo HR het uitgangspunt.  
De studiepunten worden toegekend als het eindoordeel voor het stageportfolio minimaal ‘voldoende’ is.  
 
Kwantitatieve en voorwaardelijke eisen 
 
Indien de mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid van de student wordt beoordeeld met een 
onvoldoende, is dat tevens het eindoordeel van het stageportfolio (en daarmee dus van de volledige stage). 
Als niet voldaan is aan alle kwantitatieve eisen is NA (Niet Acceptabel) het eindoordeel van het 
stageportfolio. 
 
 
Na een onvoldoende beoordeling van het stageportfolio volgt een gesprek met de stagebegeleider. 
 
Bij een onvoldoende beoordeling op basis van de competentieontwikkeling geldt: 

Indien de student één of beide stages van een studiejaar niet met een voldoende heeft afgerond, is hij 
verplicht deze stage(s) over te doen. Er worden hiervoor duidelijke richtlijnen en criteria opgesteld. 
Deze worden vastgelegd op het Afsprakenformulier onvoldoende stage en geplaatst in Osiris. De 
student dient beide stages van het studiejaar met een voldoende af te ronden, voor de aanvang van 
zijn stages van het volgend studiejaar. 

 
Bij een onvoldoende beoordeling op basis van het administratieve deel van het stageportfolio geldt: 

Op basis van de kwaliteit van het geleverde werk en het daarop volgende gesprek kan de 
stagebegeleider besluiten om de onderdelen van het stageportfolio waarop de student niet voldoet 
aan de eisen, te laten aanvullen of herzien. Als niet voldaan is aan de kwantitatieve eisen, wordt het 
betreffende onderdeel beoordeeld als NA (niet acceptabel). Indien aanvullen/herzien niet mogelijk is 
óf de student één of beide stageportfolio’s aan het eind van het studiejaar nog niet met een 
voldoende heeft afgerond, is hij verplicht deze stage(s) over te doen. Er worden hiervoor duidelijke 
richtlijnen en criteria opgesteld. Deze worden vastgelegd op het Afsprakenformulier onvoldoende 
stage en geplaatst in Osiris. De werkplekbegeleider wordt hierover geïnformeerd door de 
stagebegeleider van de Pabo HR. 
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Beoordelingsformulier Stageportfolio  
 

PABO HOGESCHOOL ROTTERDAM 
BEOORDELINGSFORMULIER STAGEPORTFOLIO BASISFASE voor OSIRIS 
SEMESTER 3 / 4 
DATUM: 
Jongere kind – Oudere kind 
 
Student: 
Studentnummer: 
Stagebegeleider: 
Paboklas: 
Stageschool + BRIN: 
Groep:  
Werkplekbegeleider: 

 
* Het oordeel van de stagebegeleider is gebaseerd op het oordeel van de werkplekbegeleider.  
** Bij de beoordeling van de competenties en deelcompetenties op basisniveau zijn de gedragsindicatoren van de 
basisfase het uitgangspunt. 

 
Voor de beoordeling van het competentieniveau worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

- semester 3: voldoende = ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in dezelfde situatie / goed 
= ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in verschillende situaties. 

- semester 4: voldoende = ontwikkeling wordt regelmatig waargenomen in verschillende situaties / 
goed = ontwikkeling wordt op verschillende momenten waargenomen in verschillende situaties, 
de indicatoren zijn bij deze fase geheel van toepassing. 

 
EINDBEOORDELING STAGEPORTFOLIO:  
O – V – RV – G – ZG – U  
Onderbouwing: 
 
Voorwaardelijke eisen:  
Acceptabel (A) /Niet acceptabel (NA) 
Voldoende (V) / Onvoldoende (O) 
 
Mondelinge taalvaardigheid: 

- correct 
- passend bij doelgroep en spreekdoel 
- gevarieerd 
- effectief (spreekdoel wordt bereikt) 
- efficiënt (samenhangend en bondig) 
O – V  

 
Schriftelijke taalvaardigheid: 

- correct 
- passend bij doelgroep en tekstsoort 
- gevarieerd 
- effectief (schrijfdoel wordt bereikt) 
- efficiënt (samenhangend en bondig) 
O – V  
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Alle kwantitatieve eisen (zie ‘Stageportfolio’, 1.1 t/m 1.5): 
 A - NA 

  
I. Beoordeling competentieniveau 
 
1. Interpersoonlijk competent**  
- De student is zich bewust van zijn identiteit, houding en gedrag en de invloed daarvan op de kinderen en 
handelt hiernaar. 
- De student beïnvloedt de sociale interactie, groepsprocessen en de communicatie in zijn groep om een 
goede samenwerking van en met de kinderen te bewerkstelligen. 
Eindbeoordeling Competentie 1: O – V – G 
 
2. Pedagogisch competent** 
- De student kent de kinderen. 
- De student kan orde houden. 
- De student 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. 
Eindbeoordeling Competentie 2: O – V – G 
 
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent** 
- De student kan onderwijs voorbereiden. 
- De student kan onderwijs uitvoeren. 
- De student kan onderwijs evalueren. 
- De student kan onderwijs afstemmen op de kinderen. 
 
Schrijfvaardigheid 
- De student heeft een leesbaar handschrift op het (digitale) bord.  
- De student kan schrijven volgens de methode van de leerlingen (In groep ½ niet van toepassing). 
Eindbeoordeling Competentie 3: O – V – G 
 
4. Organisatorisch competent** 
- De student levert door middel van zijn organisatie een bijdrage aan het leef- en werkklimaat in de klas.  
- De student levert een constructieve bijdrage aan de schoolorganisatie.  
Eindbeoordeling Competentie 4: O – V – G 
 
5. Competent in het samenwerken met collega’s**  
- De student werkt constructief samen met collega’s.  
- De student levert door onderzoek een innovatieve bijdrage aan de  
ontwikkeling en verbetering van de school.  
Eindbeoordeling Competentie 5: O – V – G 
 
6. Competent in samenwerken met de omgeving**  
- De student werkt samen met ouders. 
- De student werkt samen met externen.  
Eindbeoordeling Competentie 6: O – V – G 
 
7.  Competent in reflectie en ontwikkeling**  
- De student werkt procesmatig aan zijn professionele ontwikkeling.  
- De student onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het onderwijs  
Eindbeoordeling Competentie 7: O – V – G 



        juni 2016 Stageboek Basisfase 105 

 
EINDBEOORDELING COMPETENTIENIVEAU:  
O – V – RV – G – ZG – U  
 
Beoordelingssleutel: Pabo HR competenties 
U = voor alle 7 competenties geldt: zowel de werkplekbegeleider (SOM) als de stagebegeleider (verslag stagebezoeken) hebben 
vastgesteld dat de student presteert op profileringsfaseniveau. 
ZG = voor minimaal 4 competenties geldt: zowel de werkplekbegeleider (SOM) als de stagebegeleider (verslag stagebezoeken) 
hebben vastgesteld dat de student presteert op profileringsfaseniveau. 
G =  alle 7 competenties goed 
RV  =  4, 5 of 6 competenties goed, geen onvoldoendes 
V =  minder dan 4 competenties goed, geen onvoldoendes  
O = een onvoldoende voor één of meerdere competenties óf onvoldoende voor de schriftelijke en/of mondelinge taalvaardigheid. 

De stage wordt opnieuw gedaan. 
 
 

II. Beoordeling Professionele ontwikkeling: de stagecyclus 
1. POP/PAP 

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- na vijf stagedagen, halverwege en aan het eind van de stage per competentie gereflecteerd op 

alle deelcompetenties en hieruit afgeleid wat hem goed afgaat en waaraan hij nog moet werken. 
Dit is geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de stage; 

- persoonlijke leerdoelen zijn relevant in relatie tot de getoonde competentieontwikkeling; 
- persoonlijke leerdoelen uit het POP/PAP zijn aan de hand van de vierstappenmethode vertaald 

in concrete acties in een persoonlijk actieplan. Deze acties zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd en liggen op drie niveaus: praktijk, 
theorie en eigen ervaringen; 

- de student heeft aangetoond dat hij met behulp van een POP/PAP doelgericht aan zijn eigen 
competenties kan werken. De student heeft dit zichtbaar gemaakt in de uitvoering van de 
stagecyclus. 

      NA / O – V – G 
  
2. Stagekaart 1 en 2 

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- 20 activiteiten verdeeld over de verschillende vak- en vormingsgebieden; 
- stagekaart 2 is gebruikt bij het (in overleg met de werkplekbegeleider) plannen van de stage; 
NA / O – V – G 

 
Lesvoorbereidingen en reflecties  
3. Lesvoorbereidingen  

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- onderwijsactiviteiten zijn voorbereid aan de hand van het lesvoorbereidingsformulier uit het 

boek Ontwerpen van onderwijs van de Munnik en Vreugdenhil. Alle aangeboden aspecten van 
onderwijs zijn ingevuld. 

- lesdoelen en persoonlijke leerdoelen zijn SMART geformuleerd. 
NA / O – V – G 

 
4. Reflecties 

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- vier uitgebreide reflecties toegevoegd (waarvan twee horend bij lesvoorbereidingen van de 

beste en slechtste gegeven les); 
- de reflecties zijn opgesteld volgens de vier stappen van Korthagen. Dit gebeurt in  

overeenstemming met het document Doorgaande Lijn Reflecteren Pabo HR (2012); 
- de reflecties zijn uitgewerkt op het niveau van ik, de taak en de leerling; 
- de reflecties zijn taakgericht. 
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NA / O – V – G 
 
5. Bewijsstukken voor het aantonen van competentie met betrekking tot de pedagogische 
deelcompetentie: de leraar kan orde houden.  

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- bij beide deelcompetenties schrijft de student een verantwoording met een reflectie op de eigen 

ontwikkeling binnen deze deelcompetentie, waarbij concrete voorbeelden uit de stage worden 
genoemd en hij voegt daarbij ten minste twee bewijsstukken die ondersteunen dat de student de 
betreffende deelcompetentie op basisniveau beheerst; 

- bij beide deelcompetenties is een verantwoording geschreven met (a) een reflectie op de eigen 
ontwikkeling binnen deze deelcompetentie, waarbij concrete voorbeelden uit de stage worden 
genoemd en (b) een beknopte toelichting bij de twee bewijsstukken. In deze toelichting motiveert de 
student hoe hij met deze bewijzen het beheersingsniveau van de betreffende deelcompetentie 
aantoont; 

- de bewijsstukken voldoen aan de criteria zoals beschreven in paragraaf 1.5.1. Ze zijn authentiek, 
actueel, relevant, gekaderd en gevarieerd; 

- er is volgens de richtlijnen van de APA verwezen naar de gebruikte literatuur. 
NA / O – V – G 

 
6. Beroepsgerichte opdrachten 

- voldaan aan alle kwantitatieve eisen; 
- de beoordeling van de werkplekbegeleider is voor alle kijkwijzers minimaal voldoende. 
NA / O – V – G 

 
EINDBEOORDELING PROFESSIONELE ONTWIKKELING-DE STAGECYCLUS: 
NA / O – V – G  
 
Beoordelingssleutel professionele ontwikkeling: de stagecyclus: 7 onderdelen:  
G =  alle 6 onderdelen goed 
V =  minder dan 6 onderdelen goed; geen onvoldoendes 
O =  1 of meer onvoldoendes óf onvoldoende voor de schriftelijke en/of mondelinge taalvaardigheid.  
 
 
EINDBEOORDELING STAGEPORTFOLIO:  
O – V – RV – G – ZG – U  
 
Beoordelingssleutel Stageportfolio 
U = U + G 
ZG = ZG + G 
G = U + V / ZG + V / G + G 
RV  = RV + G / G + V / V + G 
V =  Alle andere combinaties zonder O  
O =  Alle combinaties, waarbij één van de twee delen = O 
 
 
  



        juni 2016 Stageboek Basisfase 107 

Afsprakenformulier Onvoldoende Stage  
Basisfase voor OSIRIS 
AFSPRAKENFORMULIER ONVOLDOENDE STAGE (BASISFASE) 
SEMESTER 3 / 4 
DATUM: 
Jongere kind – Oudere kind 
 
Student: 
Studentnummer: 
Stagebegeleider: 
Paboklas: 
Stageschool + BRIN: 
Groep:  
Werkplekbegeleider: 
 
Het stageportfolio is op één of meerdere onderdelen onvoldoende.  
 
1. Professionele ontwikkeling: de stagecyclus:  
Acties: stageportfolio herzien  
Er is niet voldaan aan de kwantitatieve en/of voorwaardelijke eisen: 
□ Taalvaardigheid: mondeling / schriftelijk: 
□ Kwantitatieve eisen: 
 □ POP / PAP 

□ Stagekaart 1 
□ Stagekaart 2 
□ Lesvoorbereidingen + reflecties 
□ Beroepsgerichte opdrachten 
□ Aantonen Pedagogische deelcompetenties 2.2 en 2.3 
□ SOM 

Concrete afspraken:   
 
2. Stageontwikkeling: Competenties: 1 t/m 7: 
Acties: Extra stagedagen * / Overdoen van de stage * 
*) Weghalen wat niet van toepassing is 
□ Interpersoonlijk 
□ Pedagogisch 
□ Vakinhoudelijk / didactisch 
□ Organisatorisch 
□ Samenwerken collega’s 
□ Samenwerken omgeving 
□ Reflecteren 
Concrete afspraken:   
Gegevens bij uitvoering afspraken: 
school: 
groep: 
werkplekbegeleider: 
aantal extra dagen: 
data extra stage: 
stagebegeleider: 
inleveren stageportfolio: 
inleveren POP/PAP: 
datum stagebezoek: 
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Overige bijlagen 
Beoordelingsrichtlijnen taalvaardigheid 
 

Woordenschat 
3F De woordenschat is redelijk uitgebreid en gevarieerd. Verkeerde woordkeuze 

komt nog af en toe voor, maar de begrijpelijkheid wordt hierdoor slechts zelden 
verstoord. 

 

4F De woordenschat is uitgebreid en gevarieerd waardoor de informatie helder en 
gedetailleerd verwoord wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante 
vaktermen. Verkeerde woordkeuze komt nog slechts sporadisch voor. Lexicale 
leemtes worden met duidelijke omschrijvingen verholpen. De begrijpelijkheid 
wordt nergens verstoord. 

 

Grammatica 
3F De teksten vertonen een goede grammaticale beheersing. Eenvoudige 

grammaticale aspecten (volgorde onderwerp - werkwoord, vervoeging van 
werkwoorden (regelmatige én onregelmatige), ... enz.) worden correct 
toegepast. Kleinere grammaticale fouten (verkeerde lidwoorden, vervoeging 
niet-frequente onregelmatige werkwoorden, verkeerd gebruik voorzetsels, ... 
enz.) kunnen nog af en toe voorkomen, maar de begrijpelijkheid wordt hierdoor 
zelden verstoord. 

 

4F De teksten vertonen een zeer goede grammaticale beheersing. Kleinere 
grammaticale fouten (lidwoorden, vervoeging niet-frequente onregelmatige 
werkwoorden, voorzetsels, …) komen nog slechts sporadisch voor en zijn niet 
systematisch. 

 

Onderwerp  
3F De onderwerpen situeren zich binnen de professionele sfeer.  
4F De onderwerpen situeren zich binnen de professionele sfeer waarbij gebruik 

gemaakt wordt van relevante vaktermen. 
 

Spelling 
3F De kennis van de spellingsregels is voldoende adequaat om een duidelijke tekst 

te kunnen schrijven. Spellingsfouten komen nog af en toe voor bij minder 
frequente woorden. 

 

4F De spellingsregels worden overwegend correct toegepast. Spellingsfouten 
komen nog sporadisch voor. 

 

Register 
3F Het taalgebruik is aangepast aan spreekdoel, spreeksituatie en het publiek.  
4F Het taalgebruik is aangepast aan spreekdoel, spreeksituatie en het publiek, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante vaktermen. 
 

Structuur/Samenhang/Lengte 
3F De tekst is, indien nodig, goed gestructureerd door middel van paragrafen, 

verbindingswoorden (zoals en, maar, ten eerste, … enz.) 
 

4F De informatie wordt op een duidelijke, goed gestructureerde en 
samenhangende manier weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
duidelijke tekstopbouw en verbindingswoorden. 

 

Eindoordeel (niveau en conclusie: onvoldoende/voldoende) 
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Reflectieontwikkeling, studiefasen en niveaus van ontwikkeling en betrokkenheid 
 
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.  
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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:  
 
 

Studiefase Niveau van 
ontwikkeling en 
betrokkenheid: 

Vragen Aandachtsgebieden 

Propedeusefase: 
Niveau 1  
 
De student is gericht op zichzelf (ik) 
  
 
 
 
Niveau 2 
 
Ik,  
De taak (lesgeven) 

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

Beelden en verwachtingen van 
het beroep 
Taken en rollen van de leerkracht 
Samenwerken 
Lesgeven 
 
 
 
Verzorgen van lessen 
Klassenmanagement 
Orde 
Overwicht en overzicht 
Omgang met problemen 
Plannen van onderwijs 
 
 

Basisfase/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. , 2002). 
 
 
 
 



        juni 2016 Stageboek Basisfase 111 

 
Yellow Brick Road Placemat 
During the lesson, the teacher: 
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1. Creates a positive and safe learning 
environment  

2. States the language targets for the lesson  
3. Uses English for routine classroom 

management 
4. Gives a clear signal for English time 
5. Uses body language and non-verbal cues to 

support learning 
6. Repeats the target language in a variety of 

ways 
7. Gives the lesson a clear structure (reflects 

the targets) 
8. Ends the lesson with an evaluation (wrap 

up) 
9. Listens to what the child is trying to say 
10. Expands the language the child uses e.g. 

• by asking for a sentence 
• by re-phrasing into correct English 
• by asking open questions 
• by including the target language in 

a question 
• by describing things in more detail 
• other 

11. Gives the children opportunities to 
communicate during 

• team games 
• working with a partner 
• leading a game instead of the 

teacher 
• echo chants, songs, poems 

12. Uses co-operative work forms, such as 
• Think-pair-share 
• Numbered heads 
• Placemats 
• Inside outside circle 
• other 

13. Asks questions to the group 
• individuals give answers to the 

teacher 
• partners discuss answers 
• groups discuss answers 
• open 
• alternatives 
• closed 

14. Gives implicit corrections 
• re-phrases what the child says 

into English 
• gives the correct English back 

15. Gives the children time to think about their 
answers (pause time) 

16. Gives positive and constructive feedback 
17. Uses a variety of teaching strategies e.g. 

• TPR  
• stories and drama  
• games 
• music and songs 
• chants, poems and rhymes 
• puzzles 
• art and craft activities 

18. Uses visual learning aids e.g. 
• flashcards (pictures, word 

cards, word webs, word walls) 
• real objects, toys or models 
• puppets 
• books, posters 
• other 

19. Uses digital resources effectively, e.g. 
• YouTube, films 
• websites 
• digital course book materials 
• other 

20. Differentiates within the lesson by 
• levels of questioning  (simple 

to difficult) 
• scaffolding for learning 
• different groupings e.g. pairs, 

set ability, mixed ability 
• different tasks for different 

groups 
• learner choice 
• other 

21. Checks that the children understand what 
to do 

22. Makes sure that all children are involved 
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Montessori 
HULPVRAGENFORMULIER BIJ HET VOORBEREIDEN VAN MONTESSORILESJES EN - ACTIVITEITEN  
 
Stageschool + groep : _________________________________________________ 
Naam student  : _________________________________________________ 
Datum   : _________________________________________________ 
 
 
Materiaalaanbieding:  
Bewerking:                                           
 

1. Verantwoording:  
 Welk kerndoel past hierbij?  
 Korte achtergrondinformatie m.b.t. Periode van groei, ontwikkelingsfase van het kind. 

(Maak gebruik van MKVS digitaal of andere primaire/ secundaire Montessori literatuur). (pabo 2 
verplicht). 

 
2. Beginsituatie:  
 Welke voorkennis heeft het kind al, welk materiaal gaat aan dit lesje vooraf? 
 Welke aanbieding(en) heeft het kind eventueel al gehad met dit materiaal?  

(Vraag dit aan je werkplekbegeleider alvorens het lesje te geven). 
 

3. Doel en essentie van deze aanbieding: 
 Wat is het doel van het materiaal of welke bedoeling heb je met deze activiteit? (doel) 
 Wat wil je dat het kind leert, ervaart? (essentie) 

 
4. Organisatie: 
 Geef je een individueel lesje of bied je het lesje aan meerdere kinderen aan?  
 Aan welk kind / welke kinderen? Naam en leeftijd in jaar en maanden. 
 Wat moet jij/ het kind van tevoren regelen en klaarzetten? 

 
5. Aanbieding: 
 Hoe bied je het lesje aan? Schrijf het verloop van het lesje geheel in stappen uit. 

(beschrijf bijv. het namenlesje in drie trappen en geef aan welke stappen je daarna aanbiedt). 
 Welke verdere aanbiedingen en oefeningen zijn mogelijk?  

Beschrijf kort een aantal mogelijkheden en/of variaties. 
 Met welke opdracht/ verwerking laat je het kind achter?  
 Wat is jouw rol vervolgens en wat verwacht je van het kind?  

 
Afrondend gesprekje (evaluatie): 

 Hoe check je de opbrengst van je aanbieding? (Opbrengstgericht werken).  
Welke vragen zou je kunnen stellen om zeker te weten dat het kind de essentie van de aanbieding 
begrepen heeft? 
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6. Reflectie op eigen leerkrachtgedrag/ eigen handelen: 
 
Gebruik de volgende punten als leidraad: 
 

 Heeft het kind de essentie begrepen van jouw aanbiedingslesje? Waarom wel/niet? 
 Was de beginsituatie goed ingeschat? 
 Evalueer het verloop van je aanbieding. Wat ging er goed tijdens de door jou uitgevoerde activiteit? 

Geef enkele voorbeelden. 
 Aandachtspunten voor de volgende keer. 
 Betrek bij dit verslag het commentaar van je werkplekbegeleider.  

 
 

 
7. Welke signalering(en) kun je nu opschrijven m.b.t. het kind: 

     
1.       
 
2.   
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