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1. Inleiding  

Wat betekent het om nu, in deze tijd, op deze plek, leraar te zijn? In het eerste half jaar zijn allerlei 
kanten van leraarschap besproken en heb je eerste stappen gezet als leraar in wording. Met de 
cursus Oriëntatie op Onderwijs en Beroep ben je in blok 1 en 2 gestart met een verkenning van het 
leraarschap. Je hebt basiselementen van het leraarschap (de school, de leerling, de les en de 
leraar) onder de loep genomen en je hebt geoefend met verschillende vaardigheden en rollen van 
de leraar. 

In het komende half jaar ga je daadwerkelijk op stage, waar je leraarschap verder zult 
ontdekken en ontwikkelen. Vanaf dit moment ben je tot aan het einde van je opleiding 
wekelijks op stage: je gaat starten met het zogenaamde ‘werkplekleren’. In deze handleiding 
en binnen de tweedegraads lerarenopleidingen wordt de term werkplek gebruikt als 
verzamelnaam voor stage en leerwerkplek. De werkplek biedt veel gelegenheid om te 
leren, te oefenen en te experimenteren, zowel van het werk zelf als van je collega’s en 
begeleiders. De term ‘werkplekleren’ omvat alle opdrachten, oefen- en leermomenten die 
je op deze werkplek uitvoert. Om je optimaal te ondersteunen, werken we samen met 
scholen. Zo zijn er inmiddels tien Opleidingsscholen: elk is een samenwerkingsverband 
tussen de Hogeschool Rotterdam (HR) en een scholengroep. 

Deze handleiding gaat over werkplekleren op niveau 1 en omvat twee hoofdonderdelen: 

- ‘Lesgeven, doelgroep en school’ onderwijsperiode 3 (OP3), waarin je start met je stage en 
lesgeven en daarnaast adolescentiepsychologie (AP) centraal staat. 

- ‘Lesgeven, doelgroep en school’ onderwijsperiode 4 (OP4), waarin je je beeld van het beroep 
helderder krijgt en je eigen ervaringen en reflectie verwerkt in je portfolio. 
 

Aanvullend aan deze handleiding is er voor elke Opleidingsschool een programmaboekje 
opgesteld met de specifieke invulling voor dat samenwerkingsverband. Mocht je (nog) geen stage 
hebben of stagelopen op een school die nog geen deel uitmaakt van een Opleidingsschool dan 
vind je informatie in respectievelijk het programmaboekje “Nog geen stage” en het 
programmaboekje “A-school”. Wij begeleiden je dan vanuit de HR intensiever. 

In deze handleiding wordt gesproken over het begeleiden van leerlingen. Voor studenten die in het 
mbo stage lopen, dient er gesproken te worden over het begeleiden van studenten en over 
onderwijsactiviteiten in plaats van lessen. 

Wij wensen je mede namens alle instituutsopleiders niveau 1 een inspirerende tijd. 

 
Danielle Zwartbol en Lisette van der Pas (coördinatoren niveau 1) 
Mariëlle Theunissen (cursushouder Adolescentiepsychologie) 

N.B.  

• In deze handleiding staat de term ‘leraar’. Waar ‘leraar’ staat, geldt ‘docent’ voor de MBO context.  

• In deze handleiding verwijzen we naar ‘de rollen van de leraar’  (Slooter, 2018). In de module ‘Oriëntatie op 
onderwijs en beroep’ is de zesde rol (coach) nog niet behandeld, vandaar dat er voornamelijk wordt gerefereerd 
naar de ‘vijf rollen van de leraar’. 
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2. Leerresultaten  

2.1 Bekwaamheidseisen en leerresultaten 

Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen in het onderwijs. Ze gelden 
voor alle leraren en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. De bekwaamheidseisen schrijven wat leraren minimaal moeten weten en 
kunnen. Ze dienen als ijkpunten voor de lerarenopleidingen. Ze beschrijven wat leraren minimaal 
moeten weten en kunnen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017).  

Elke lerarenopleiding in Nederland leidt op tot deze wettelijk vastgelegde bekwaamheden van een 
leraar. De Hogeschool Rotterdam heeft deze bekwaamheidseisen vertaald naar bij de eigen 
context passende handelingsdomeinen:  

1. Pedagogisch handelen 
2. (Vak)didactisch handelen 
3. Professioneel handelen (ondersteunend aan pedagogisch en (vak)didactisch handelen) 

Deze domeinen zijn onderverdeeld in verschillende beroepstaken met bijbehorende leerresultaten 
op niveau. Tijdens de lerarenopleiding werk je aan niveau 1 tot en met niveau 4. Daarna gaat het 
leren verder in het inductietraject, waarin niveau 5 centraal staat. In werkplekleren niveau 1 werk 
je aan het aantonen van de leerresultaten, behorend bij niveau 1. De specifieke leerresultaten zijn 
steeds beschreven bij de opdrachten die je uitvoert tijdens het werkplekleren: de LeerWerkTaken 
(zie hoofdstuk 3). Alle leerresultaten voor alle niveaus (1 t/m 4) staan onder een zogenaamde 
beroepstaak (van de leraar). In totaal zijn er zes beroepstaken die centraal staan gedurende de 
lerarenopleiding.  

In de tabellen 1, 2 en 3 op de volgende pagina staan de beroepstaken en leerresultaten per 
bekwaamheidsgebied beschreven. Sommige leerresultaten zul je aantonen door middel van de 
ontwikkeling die je hebt doorgemaakt tijdens het werkplekleren. Andere leerresultaten zijn 
gekoppeld aan een vak (bijvoorbeeld vakdidactiek). Tot slot zijn er leerresultaten die per 
leerwerkplek (school) verschillend van aard kunnen zijn, omdat iedere school weer een andere 
context en doelgroep kent.  

Naast de bovengenoemde handelingsdomeinen, die voortvloeien uit de bekwaamheidsgebieden, 
bestaat er nog een vierde bekwaamheidsgebied ‘vakinhoudelijk bekwaam’. Verondersteld wordt 
dat het voorwaardelijk is om bekwaam te zijn op vakinhoud om binnen de andere drie domeinen 
te kunnen handelen. Op de Hogeschool Rotterdam is dit bekwaamheidsgebied door elke opleiding 
zelf vormgegeven in het curriculum (bijvoorbeeld door de opleiding biologie, natuurkunde of 
Nederlands zelf). 
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De leraar maakt (non) 
verbaal contact op 
leerling- en groepsniveau. 
(Ped1.1) 
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De leraar voert onder 
begeleiding van de 
werkplekbegeleider 
(gedeelten van) 
leeractiviteiten uit, herkent 
en maakt hierbij gebruik 
van passende taal en is 
zich bewust van zijn 
voorbeeldfunctie. (Did1.1) 
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De leraar formuleert 
persoonlijke leerdoelen en zet 
deze om in leeractiviteiten om 
de beoogde leerresultaten van 
het beroep te realiseren. Hij 
spiegelt zijn opvattingen en 
overtuigingen aan het 
beroepsbeeld van de leraar en 
onderbouwt met behulp van 
zelfreflectie of het beroep bij 
hem past. Hierbij legt hij een 
verbinding met de zes rollen 
van de leraar, stelt zich 
begeleidbaar op en bewaakt 
persoonlijke grenzen. (Pro1.1) 

LWT-professioneel handelen 

Pe
da

go
gi

sc
he

 ta
ct

 h
an

te
re

n 

De leraar houdt bij de 
vormgeving van 
leeractiviteiten rekening 
met de behoefte aan 
autonomie, relatie, 
competentie van zowel 
individuele leerlingen als 
van de groep, en durft 
leerlingen aan te spreken 
op hun gedrag om een 
prettig en ordelijk 
leerklimaat te creëren. 
(Ped2.1) 
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aan de leeractiviteit een 
lesvoorbereidingsformulie
r in waarbij hij alle 
denkstappen zet en 
formuleringen taalkundig 
correct zijn. De leraar gaat 
achteraf na of de 
lesdoelen zijn behaald en 
stelt op basis daarvan zijn 
voorbereiding bij voor een 
volgende leeractiviteit. 
(Did2.1) 
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De leraar herkent vormen van 
(digitale) samenwerking 
binnen zijn/haar 
onderwijsorganisatie. (Pro2.1) 

LWT-contextafhankelijk 
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leerlingen in groepjes of 
individueel bij het leren en 
herkent aspecten van 
ontwikkelingstheorieën in 
hun gedrag. (Ped3.1) 

LWT adolescentie-
psychologie (AP) 
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De leraar herkent 
kerndoelen of eindtermen 
in de leerstof en herkent 
taxonomische niveaus in 
de bijbehorende toetsing. 
(Did3.1) 
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 De leraar betrekt aangereikte 
onderzoeks- en vakliteratuur 
bij het ontwerpen van 
leeractiviteiten. (Pro3.1) 
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De leraar oriënteert 
zich op de sociale, 
maatschappelijke en 
culturele leefwereld 
van de doelgroep. 
(Ped4.1) 
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De leraar onderzoekt 
de verschillende 
mogelijkheden van en 
oefent met digitale 
lesondersteuning. 
(Did4.1) 
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De leraar duidt de staande 
onderwijspraktijk door 
gesprekken met en 
observaties van collega’s en 
leerlingen, en het bestuderen 
van interne beleidsplannen 
en/of visiedocumenten. 
(Pro4.1) 

 

LWT-contextafhankelijk 

 
 

Tabel 1: pedagogisch handelen Tabel 2: (vak)didactisch handelen 

Tabel 3: professioneel handelen 
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2.2. Generieke Kennisbasis 

In Nederland hebben alle lerarenopleidingen met elkaar een kennisbasis vastgesteld. Er is voor 
elke lerarenopleiding een vakinhoudelijke, een vakdidactische en een generieke kennisbasis. De 
volgende onderdelen uit de Generieke Kennisbasis1 komen aan de orde in het werkplekleren 
niveau 1: 

Generieke Kennisbasis 

A1 Opvattingen over leren en leerconcepten: 
• Intelligentie en leren 

A3 Hersenen en leren 
• Ontwikkeling van de hersenen 

B1 School in pluriforme maatschappij 
• Leefwerelden van leerlingen en studenten 
• Opvoedingsstijlen- en oriëntaties en culturele bepaaldheid 

B5 Ontwikkelingstheorieën: 
• Morele ontwikkeling 
• Sociale ontwikkeling 
• Identiteitsontwikkeling 
• Seksuele ontwikkeling 

Tabel 4: onderdelen gerelateerd aan de Generieke Kennisbasis 

3. Programma  

3.1 LeerWerkTaken 

Tijdens het werkplekleren onderzoek je of het leraarschap bij je past en of je geschikt bent voor het 
leraarschap. De propedeuse staat in het teken van het beantwoorden van deze vragen. Tijdens het 
werkplekleren werk je methodisch aan je ontwikkeling. Dit doe je aan de hand van een aantal 
taken, de LeerWerkTaken (LWT) genoemd. Aan de hand van onderstaande LWT’s ga je werken aan 
het aantonen van de leerresultaten van werkplekleren niveau 1: 

                                                   
1 Voor een volledig overzicht van de generieke kennisbasis, zie 
https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Generiek%20-%20pdf-
versie%20november%202017.pdf 

 

LeerWerkTaak 
(LWT) 

Kern 

LWT 
Lesgeven 

In deze LWT maak je kennis met het lesgeven door te starten met observeren. 
Uiteindelijk ga je zelf aan de slag met het plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
van je eigen (deel)lessen. 

Zowel het bekwaamheidsgebied Pedagogisch handelen als (Vak)didactisch handelen staan 
centraal in deze taak. 

LWT 
Adolescentie-

Het woord ‘adolescent’ komt van het Latijnse adolescere, wat ‘volwassen worden’ 
betekent. De adolescentieperiode is de periode tussen kind en volwassenheid. Het is de 
fase waarin de adolescent zich uit het gezin van herkomst losmaakt, bindingen met 
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Tabel 5: kern van de LeerWerkTaken (LWT) 

3.2 Organisatie 

De tweedegraads lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam zijn onderverdeeld in 12 
verschillende opleidingen, van biologie en Engels tot natuurkunde en wiskunde. Ook bestaan er 
verschillende varianten om de opleiding te volgen, waaronder de voltijd- en deeltijdvariant. 
Sommige opleidingen of varianten hebben een eigen programma voor het werkplekleren.  

Naast de inhoudelijke verschillen per opleiding kan het ook zijn dat de (opleidings)school waarop jij 
je werkplekleren uitvoert, een eigen programma heeft. De school kijkt daarbij naar de eigen 
context, omgeving en doelgroep en heeft daarop het programma op betekenisvolle wijze 
aangepast.  

Voor alle opleidingen en varianten is de huidige handleiding de basis. Daarnaast zijn er 
programmaboekjes per variant of opleiding waarin de aanvullingen of aanpassingen beschreven 
zijn. Deze programmaboekjes zijn terug te vinden in HINT en deze ontvang je op je 
opleidingsschool. 

In bijlage 8 en bijlage 9 vind je een korte samenvatting van alle praktische zaken rondom het 
werkplekleren en een begrippenlijst van veelgebruikte termen in deze handleiding. 

3.3 Onderwijs 

Tijdens het werkplekleren word je op verschillende manieren en plekken begeleid. In tabel 6 vind 
je hiervan een overzicht. Als jouw school geen deel uitmaakt van een Opleidingsschool, worden de 
bijeenkomsten uit de programmaboekjes op de HR ingeroosterd. 

Soms zijn er ook opdrachten die specifiek geformuleerd zijn vanuit een leerwerkplek: we noemen 
deze opdrachten ‘Contextspecifieke LeerWerkTaken’. Een school kan hiervoor aanvullende 
bijeenkomsten organiseren. Of dat op jouw school zo is, vind je in het programmaboekje van de 
betreffende Opleidingsschool. 

Blok 3 Bijeenkomsten Waar 

Adolescentiepsychologie Vier theoretische bijeenkomsten Hogeschool 

 Transferbijeenkomsten Zie programmaboekje 

ICT Drie theoretische bijeenkomsten Hogeschool 

psychologie leeftijdsgenoten aangaat en van daaruit zijn identiteit ontwikkelt. Het is ook de periode 
waarin hij abstract gaat denken, als-dan-redeneringen gaat opzetten en morele 
oriëntatiepunten vindt. De jongeren waaraan leraren in het VO en MBO lesgeven, 
bevinden zich in die overgangsfase. Het is daarom van belang dat een aankomende 
leraar kennis heeft van de adolescentiepsychologie en die kennis kan inzetten bij zijn 
denken en handelen. 

Het bekwaamheidsgebied Pedagogisch handelen staat centraal in deze taak. 

LWT 
Professioneel 
handelen 

In deze LWT staat jouw ontwikkeling en je professioneel handelen als leraar centraal. Je 
ontwikkelt je beeld van het beroep en door een onderzoekende houding verwerf je inzicht 
in je sterke en zwakke punten zodat je je verder kunt ontwikkelen richting niveau 2. 

Het bekwaamheidsgebied Professioneel handelen staat centraal in deze taak. 
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Stagebegeleidingsbijeenkomsten Toeleiding naar assessment en 
intervisie 

Zie programmaboekje 

Blok 4 Bijeenkomsten Waar 

Stagebegeleidingsbijeenkomsten Bijeenkomsten en een criterium 
gericht interview (CGI) 

Zie programmaboekje 

Tabel 6: bijeenkomsten Werkplekleren 

3.4 Urenverantwoording 

Tijdens werkplekleren geef je grotendeels zelf invulling aan je tijd. Dit is ook afhankelijk van de 
invulling die scholen geven aan werkplekleren en de kansen die je krijgt. Onderstaande 
urenverantwoording is een indicatie van waar je je tijd aan besteedt.  
 
Literatuur (LWT Adolescentiepsychologie) 
Theoretische bijeenkomsten op HR (LWT Adolescentiepsychologie) 
Eindopdracht (LWT Adolescentiepsychologie) 
Theoretische bijeenkomsten op HR (ICT) 
Transferbijeenkomsten op opleidingsschool of HR (LWT Adolescentiepsychologie) 
Stagebegeleidingsbijeenkomsten 
Stagedagen 
Totaal 
 
* De stagebegeleidingsbijeenkomsten vallen onder de stagetijd op de opleidingsscholen.  

8 uur 
8 uur 
8 uur 
6 uur 
6 uur 
(10 uur)* 
104 uur* 
140 uur (5EC) 

Tabel 7: blok 3 
 
Praktijkopdrachten en portfolio  
Criteriumgericht interview (CGI) 
Stagedagen 
Stagebegeleidingsbijeenkomsten  
Totaal 
 
* De stagebegeleidingsbijeenkomsten vallen onder de stagetijd op de opleidingsscholen. 

30 uur 
6 uur 
104 uur 
(6 uur)* 
140 uur (5EC) 
 

Tabel 8: blok 4 
 

4. Toetsing en beoordeling 

Je rondt werkplekleren niveau 1 op twee momenten af: aan het eind van blok 3 en aan het eind 
van blok 4. In dit hoofdstuk vind je eerst een uitwerking van blok 3 en daarna van blok 4. De 
Leerwerktaken (LWT’s) waarnaar verwezen wordt, staan gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 5. 

4.1 Toetsing en beoordeling blok 3: adolescentiepsychologie en voortgang  

4.1.1 Wijze van toetsing blok 3 

Je begint je stage met het leren kennen van de school, de medewerkers, de leerlingen en je 
observeert je werkplekbegeleider. Aan het eind van blok 3 lever je de LWT Adolescentiepsychologie 
in.  
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Als bijlage voeg je een feedbackformulier van je werkplekbegeleider toe. Het format vind je in 
bijlage 7 van deze handleiding. Het kan zijn dat in jouw school de schoolopleider dit oppakt. Deze 
bijlage is een voorwaarde om de punten voor blok 3 te krijgen.  

In bijlage 0 vind je het beoordelingsformulier.  

4.1.2 Organisatie en procedures blok 3 

Je levert je LWT Adolescentiepsychologie in bij de docent die de praktijklessen geeft; dat is een 
schoolopleider of een docent van de HR. De deadline voor het inleveren van deze LWT en de 
bijlage zoals hierboven beschreven, is de toetsweek van blok 3 [vrijdag 17 april 2020]. Als je je 
opdracht te laat inlevert, noteert je docent ‘ND’ (niet deelgenomen) als eerste resultaat. Omdat je 
twee kansen per jaar hebt, heb je dan in dit studiejaar nog één kans om deze cursus te behalen: de 
herkansing. 

De deadline voor het inleveren van de herkansing is in de herkansingsweek blok 3 [vrijdag 3 juli 
2020]. 

4.2 Toetsing en beoordeling blok 4: Drama en assessment niveau 1 

Aan het einde van blok 4 vindt de eindbeoordeling plaats waarin je je leerresultaten op niveau 1 
aantoont en antwoord kunt geven op de vragen ‘Is het beroep geschikt voor mij en ben ik geschikt 
voor het beroep?’. Je levert je portfolio in, op basis waarvan je een CGI voert: een Criterium Gericht 
Interview; ook wel ‘assessment niveau 1’ genoemd. 

Het assessment bestaat uit twee onderdelen: 
1. Een eindportfolio (waar twee opgenomen lessen onderdeel van zijn); 
2. Een criteriumgericht interview (CGI). 

 
Zoals je in je studievoortgangsoverzicht kunt zien, bestaat de cursus uit twee deeltoetsen: het 
CGI/assessment en Drama ‘Persoonlijke Effectiviteit in de klas’. De docent die deze lessen geeft, voert 
het resultaat in bij de cursus van blok 4. De klassen die deze cursus in blok 1 hebben, hebben hier 
al een cijfer staan, voor andere studenten is de cursus nog bezig in blok 4. Een voldoende voor 
deze cursus is een voorwaarde om de vijf studiepunten van blok 4 te behalen. Kijk voor meer 
informatie naar de handleiding die speciaal voor deze cursus is.  
 
De informatie in deze handleiding gaat over de eerste deeltoets: het CGI/assessment. Je leest eerst 
hoe je het portfolio opbouwt en daarna wat het CGI inhoudt. 

4.2.1 Het eindportfolio niveau 1 

In je eindportfolio maak jij schriftelijk je ontwikkeling naar niveau 1 zichtbaar voor jezelf en 
anderen. Je portfolio dient als basis voor het CGI. Je portfolio bevat de volgende onderdelen: 

Voorblad met:  
• Naam, studentennummer, opleiding en telefoonnummer; 
• Naam en telefoonnummer instituutsopleider / werkplekbegeleider en/of schoolopleider/ 

naam (en afdeling) en adresgegevens werkplek niveau 1  
Inhoudsopgave met paginanummering 

• Hoofdstuk 1: zelfbeoordeling niveau 1 
Hoe je dit doet, staat in de volgende paragraaf beschreven 

• Hoofdstuk 2: POP voor werkplekleren niveau 2  
Dit is het resultaat van opdracht 2 van LWT Professioneel Handelen. 



12 
 

Bijlagen:  
Nummer 1 t/m 5 komen voort uit de LWT lesgeven; loop je stage in een Opleidingsschool, laat 
documenten dan eerst door de schoolopleider ondertekenen voor je ze uploadt. 

• Bijlage 1: LWT lesgeven: cyclus 1 
• Bijlage 2: LWT lesgeven: cyclus 2 
• Bijlage 3: Bewijs filmfragment 1 
• Bijlage 4: Bewijs filmfragment 2 
• Bijlage 5: Opdracht ICT (Opdracht 5 van LWT Lesgeven) 
• Bijlage 6: De Leeras (zie CumLaude), (ingevuld door jouzelf en WPB) met korte reflectie 

(LWT Professioneel handelen, POP) 
• Bijlage 7: Opdracht beroepsbeeld (opdracht 1 van LWT Professioneel handelen) 
• Bijlage 8 en verder: aanvullende bewijzen bij je zelfbeoordeling 

Let op:  
In blok 4 lever je je portfolio in. Start al in blok 3 met je LWT’s om dit te realiseren. Gebruik de 
LWT’s en bijlage 1 (beoordelingsformulier niveau 1) om een goede planning te maken.  

 

4.2.1.1 Portfolio: de zelfbeoordeling 

Als je je LWT’s gemaakt hebt, kun je je portfolio grotendeels in orde maken.  

Je schrijft tot slot een zelfbeoordeling van circa 3 A4 (1 A4 per handelingsdomein) waaruit blijkt dat 
je de leerresultaten niveau 1 hebt behaald. De zelfbeoordeling geeft zicht op je ontwikkeling. 
Gebruik de leerresultaten die je in het beoordelingsformulier in bijlage 1 vindt als uitgangspunt 
voor je zelfbeoordeling. 

Beschrijf je inzichten, ervaringen, reflectie en feedback. Verwijs daarbij naar bewijzen, bijvoorbeeld 
in de bijlagen van je portfolio. Waar mogelijk onderbouw je deze bewijzen met theorie, waarbij je 
verwijst naar bronnen volgens de APA-richtlijnen. Draag zorg voor taalniveau 3F. 

4.2.1.2  Portfolio: de bewijzen 
Bewijzen zijn producten die je tijdens het werkplekleren verzamelt om competent handelen aan te 
tonen. Met je bewijzen overtuig jij jouw assessor dat je bekwaam bent met betrekking tot niveau 1.  
 
Voor niveau 1 werk je aan bewijsvoering door je LWT’s uit te voeren. Deze komen deels terug in je 
portfolio als vaste bijlagen. Om de leerresultaten (LER’s) van niveau 1 volledig aan te tonen, zul je 
zelf ook een aantal bewijzen toe moeten voegen; bijvoorbeeld een goede planning of 
complimenten van leerlingen.  
 
We maken onderscheid tussen twee typen bewijzen:  
 
Directe bewijzen: Producten van jezelf waarmee je competent handelen laat zien.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  

• Fragmenten uit jouw lesopnames;  
• Eigen beschrijvingen van praktijk situaties; 
• Een lesvoorbereiding;  

Voeg aan een eigen beschrijving van competent handelen altijd het perspectief van een ander toe, 
zoals feedback van je WPB. 
 
Indirecte bewijzen: Producten waarmee anderen voor jou bewijs leveren van competent 
handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  
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• Feedback van je WPB op een bepaalde situatie;  
• De opbrengst van een leerlingenenquête over jouw functioneren. 

Voeg aan een indirect bewijs altijd jouw eigen perspectief toe.  
 
Eisen aan bewijzen 
Een bewijs moet voldoen aan de volgende eisen. Een bewijs is: 

• Authentiek. Het product moet van jezelf zijn. Bij een groepsproduct moet duidelijk zijn wat 
jouw rol in het geheel was.  

• Actueel. Je bewijs mag niet ouder zijn dan twee jaar.  
• Relevant. Geef heel duidelijk aan wat je wilt bewijzen en zorg ervoor dat je bewijs daar ook 

op aansluit. Daarnaast moet je bewijs aansluiten op de competenties van niveau 1.  
• Gekaderd. Plaats je bewijs altijd in een context. Zorg ervoor dat je bewijs is gerelateerd aan 

een concrete situatie die voorkwam in jouw stage.  
• Gevarieerd. Zorg voor afwisseling in vormen van bewijs (dus bijvoorbeeld niet alleen 

lesfragmenten of schriftelijke verslagen) en voor afwisseling tussen directe en indirecte 
bewijzen.  

• Gevalideerd. Als je bewijzen van derden gebruikt, laat je deze persoon zijn handtekening, de 
datum en zijn functie op het bewijs zetten. Het knippen en plakken van handtekeningen is 
niet toegestaan.   

 

4.2.2 Het CGI 
Als je stage loopt op een Opleidingsschool heb je meestal twee assessoren: een instituutsopleider 
en een schoolopleider. Leeswijzer: als er geen samenwerkingsverband is met jouw school, is er 
alleen een assessor van de HR en vindt het CGI op de HR plaats. Daar waar in deze paragraaf 
assessoren staat, kan het voor jou ook om één assessor gaan als er geen schoolopleider als 
assessor 2 optreedt.  

De assessoren zullen jou bevragen over het portfolio. Het kan zijn dat ze een nadere 
verduidelijking of verheldering willen. Dat betekent meestal dat zij door middel van hun vragen 
willen weten hoe je daadwerkelijk in praktijksituaties hebt gehandeld en wat het effect en resultaat 
is geweest van dat handelen. 

Het CGI verloopt als volgt: 
15 minuten    Introductie & het CGI n.a.v. het portfolio    

Tijdens het CGI breng je de eerste minuten jouw conclusie over aan 
de assessoren. Daarna stellen de assessoren de criterium gerichte 
vragen. 

10 minuten    Bedenktijd assessoren. De assessoren wegen & beoordelen de 
uitkomsten van het assessment    

5 minuten    Een toelichtend gesprek. De assessoren geven de uitslag & een 
verantwoording van deze uitslag    

20 minuten Totale tijd CGI Assessment niveau 1 

    
Na de uitvoering van het CGI, verzoeken de assessoren jou voor een bepaalde tijd de ruimte te 
verlaten. De bevindingen worden vergeleken en de assessoren komen tot een eindoordeel.  
    
De beoordeling wordt door assessor 1 in overleg met assessor 2 ingevuld, nadat zij tijdens het 
bespreken van elkaars bevindingen tot consensus gekomen zijn. Bij een blijvend 
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meningsverschil over de uitslag tussen beide assessoren geeft de beslissing van assessor 1 de 
doorslag. 
 
Het is belangrijk dat voor jou helder is waarop de assessoren het oordeel baseren. Je vraagt de 
assessoren om een toelichting als je niet begrijpt hoe zij tot de beoordeling zijn gekomen. 
 
Assessor 1 laadt uiterlijk 10 werkdagen na het CGI de ingevulde en ondertekende beoordeling op 
in CumLaude en voert het behaalde resultaat in in Osiris. Hiermee is het assessment afgerond. 
 

4.2.3 Procedure 

Ook onderstaande procedure is opgesteld voor de situatie dat er twee assessoren zijn en ook deze 
spreekt voor zich als er alleen een instituutsopleider van de HR is. 

1. De assessoren plannen een criterium gericht interview van 15 minuten in de periode 
juni/juli. Zo mogelijk vindt het CGI plaats op de opleidingsschool. Indien dit niet mogelijk is 
vindt het CGI plaats op het instituut.  

2. De student wordt , door de instituutsopleider en/of schoolopleider en/of externe assessor 
uiterlijk 15 werkdagen voor het criterium gericht interview geïnformeerd over locatie, tijd, 
assessoren en de gegevens voor het aanleveren van het portfolio.  

3. De student stelt het portfolio in Cum Laude en via mail, met de gevraagde bewijzen ter 
beschikking aan beide assessoren. 
a. uiterlijk 10 werkdagen voor het criterium gericht interview. 
b. via HR mail, maar het moet ook worden geüpload in Cumlaude, cursus LERLD102X, map 

‘Inleveren Opdrachten’. De student vindt een map ‘Assessment niveau 1’ met 
inleveropdracht. 

c.   Videobewijsmateriaal wordt ook in Cumlaude geüpload onder de code LERLD102X. In de 
map ‘Handleiding handbreak’ wordt duidelijk uitgelegd hoe met behulp van deze tool 
lesopnames geüpload kunnen worden. 

4. De assessoren controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het criterium gericht 
interview.  

5. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden vindt het criterium gericht interview (nog) niet 
plaats. De assessor informeert de student binnen 5 werkdagen hierover 

6. Indien voldaan is aan alle voorwaarden kan de student deelnemen aan het Criterium gericht 
interview.   

7. De assessoren bestuderen het portfolio en beschrijven hun bevindingen in relatie tot de 
zelfbeoordeling en de bewijsvoering in het rapportageformulier. 

8. De assessoren formuleren  in voorbereiding op  het criterium gericht interview, op basis van 
het aangeleverde portfoliomateriaal, enkele verhelderende (turbo)vragen.  

9. Tijdens het criterium gericht interview wordt de student bevraagd. 
10. De assessor noteert zijn bevindingen op basis van het criterium gericht interview in het 

rapportageformulier en hanteert daarbij de “taal” van de gedragsindicatoren horende bij 
niveau 1. 

11. In het rapportageformulier geven de assessoren aan of de student onvoldoende, voldoende 
of goed gescoord heeft.  

12. Bij een beoordeling ‘onvoldoende’ zal de student het portfolio moeten aanvullen en/of op 
het gevraagde niveau brengen. In sommige gevallen betekent dit dat de student een 
verlengde stage niveau 1 moet doorlopen in blok 1 van studiejaar 2. In afspraak met de 
assessoren zal de student opnieuw het criterium gerichte interview moeten doen bij de 
opleidingsschool waar de student in jaar 1 de stage heeft uitgevoerd. 
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13. De instituutsassessor digitaliseert het getekende rapportageformulier.  

 

NB: Bij opleidingsscholen kan naast de instituutsopleider ook een schoolopleider betrokken zijn bij 
het begeleiden en het assessen. De opleidingsschool informeert de student hierover. 

4.2.4 Voorwaarden deelname eindbeoordeling 
Voorwaarden voor deelname aan de eindbeoordeling (CGI) niveau 1 zijn: 

• LeerWerkTaak Lesgeven is afgerond en afgetekend door 
werkplekbegeleider/schoolopleider; 

• Er zijn minimaal 2 lessen gefilmd (LWT Lesgeven); 
• Portfolio is uiterlijk 10 werkdagen voor het CGI ingeleverd bij de assessor (dat is de 

Instituutsopleider en/of schoolopleider); 
• Het portfolio met bewijzen wordt ingeleverd als één document in CumLaude. 

Filmfragmenten worden ook aangeleverd via CumLaude. In de zelfbeoordeling verwijs je 
naar de naam van het betreffende bestand.  

• Verslagen zijn in correct Nederlands geschreven. 

4.3 Deeltijd 

Voor de deeltijd geldt dat er minimaal 10 dagen stage gelopen moet worden (van minimaal 7 uur), 
waarbij de student dit zelf inplant, in samenwerking met de leerwerkplek. In de praktijk kan het 
voorkomen dat er deeltijdstudenten zijn met ervaring voor de klas, waardoor zij mogelijk eerder 
aan de doelen en focus van de stage voldoen. Deeltijdstudent kunnen het programma in overleg 
met zijn/haar instituutsopleider invulling geven. 

4.4 Beoordeling werkplekleren niveau 1 samengevat 

Blok 3 (5 EC) Eindproduct Osiris  Beoordelaar 

LWT  Adolescentiepsychologie Eindopdracht LWT 
adolescentiepsychologie + 
feedforwardformulier 
werkplekbegeleider (bijlage 7) 

LERLD102X Schoolopleider i.s.m. M. 
Theunissen 

Tabel 9: Overzicht beoordeling blok 3  

Blok 4 (5 EC) Eindproduct Osiris Beoordelaar 

LWT Lesgeven Eindportfolio LWT lesgeven en LWT 
Professioneel handelen & CGI 

LERLD202X IO (en i.s.m. 
Schoolopleider bij Samen 
Opleiden traject). LWT Professioneel handelen 

Drama ‘Persoonlijke Effectiviteit 
in de klas’  

(docent Drama voert punten 
in) 

- De solopresentatie in les 6 en 7 
- Het schriftelijk eindproduct (de 

eindopdracht, zie ook hoofdstuk 5) 

LERLD202X De docent ‘Persoonlijke 
Effectiviteit in de Klas’ 

Tabel 10: Overzicht beoordeling blok 4  

N.B. 
Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond om het volledige aantal punten te behalen. Je kunt 
niet compenseren. 
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5. LeerWerkTaken (LWT) 
 

5.1 LeerWerkTaak: Adolescentiepsychologie 

 

Adolescentiepsychologie; cursuscode: LERLD101X 

Plaats van deze leerwerktaak in de opleiding tot leraar: 

Deze leerwerktaak heeft zijn eigen plek in de lerarenopleiding. Hieronder staat welke plek dat 
is. 

Bekwaamheidseis: 
• Pedagogisch handelen 

Beroepstaak: 
• De leraar begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid in hun school- en 

beroepsloopbaan. 

Leerresultaten niveau 1: 
• Zelfregulatie bevorderen: De leraar ondersteunt leerlingen in groepjes of individueel 

bij het leren en herkent aspecten van ontwikkelingstheorieën in hun gedrag. 
• Persoonlijke en maatschappelijke vorming bevorderen: De leraar oriënteert zich op de 

sociale, maatschappelijke en culturele leefwereld van de doelgroep.  

Kennisbasis 

Voor de lerarenopleidingen is een kennisbasis opgesteld. Deze is opgedeeld in de 
vakspecifieke en de generieke kennisbasis. De volgende elementen uit de generieke 
kennisbasis staan tijdens adolescentiepsychologie centraal: 

 

A1 Opvattingen over leren en leerconcepten: 
• Intelligentie en leren 

A3 Hersenen en leren 
• Ontwikkeling van de hersenen 

B1 School in de pluriforme maatschappij: 
• Leefwerelden van leerlingen en studenten  
• Opvoedingsstijlen- en oriëntaties en culturele bepaaldheid 

B5 Ontwikkelingstheorieën: 
• Morele ontwikkeling 
• Sociale ontwikkeling 
• Identiteitsontwikkeling 
• Seksuele ontwikkeling 

Leerdoelen 
1. Je kent de theorie van adolescentiepsychologie, zoals aangeboden in het boek van Van der 

Wal en De Wilde. Dat betekent dat je de begrippen in eigen woorden kunt weergeven. 
2. Je herkent de aspecten uit de theorie in het gedrag van leerlingen tijdens de 

praktijkopdrachten. 
3. Je wordt je bewust van je eigen ontwikkeling als adolescent in het kader van je opleiding 

tot leraar. 
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4. Je brengt de opgedane inzichten uit de aangeboden theorie, de verwerking van de 
praktijkopdrachten en je eigen ontwikkeling als adolescent met elkaar in verband en 
verwerkt dit in de eindopdracht. 

5. Je bent in staat om je tekst systematisch op te bouwen, en de richtlijnen met betrekking 
tot taal en het verwerken van literatuur toe te passen. 

Context 

Deze leerwerktaak gaat over adolescentiepsychologie. Hier leggen we uit wat dat betekent. 

Adolescentiepsychologie 

Het woord ‘adolescent’ komt van het Latijnse adolescere, wat ‘volwassen worden’ betekent. De 
adolescentieperiode is de periode tussen kind en volwassenheid. Het is de fase waarin de 
adolescent zich uit het gezin van herkomst losmaakt, bindingen met leeftijdsgenoten aangaat 
en van daaruit zijn identiteit ontwikkelt. Het is ook de periode waarin hij abstract gaat denken, 
als-dan-redeneringen gaat opzetten en morele oriëntatiepunten vindt. De jongeren waaraan 
leraren in het VO en MBO lesgeven, bevinden zich in die overgangsfase. Het is daarom van 
belang dat een aankomende leraar kennis heeft van de adolescentiepsychologie en die kennis 
kan inzetten bij zijn denken en handelen. 

Leerwerktaak 

Een leerwerktaak is een taak waarin expliciet aandacht is voor de verbinding tussen praktijk en 
theorie. Omdat je in blok 3 op stage gaat, kan je de theoretische kennis over 
adolescentiepsychologie meteen aan de praktijk koppelen. 

Bijbehorende literatuur 

Van der Wal, J. & De Wilde, J. (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: 
Coutinho. 

 

Onderwerp Hoofdstuk Paragraaf Pagina 

Begripsbepaling en beeldvorming 1 1.1 - 1.4 17 – 41 

Identiteitsontwikkeling 

Sociale omgeving Onders en 
leeftijdgenoten 

 

2 2.1 - 2.5 

2.6 - 2.6.2 

2.6.3 - 2.6.4 

49 – 82 

82 – 101 

101 – 115 

Cognitieve ontwikkeling 

 

Morele ontwikkeling 

3 3.1 - 3.3 

3.5 - 3.7 

3.4 

130 – 157 

162 – 176 

157 – 162 

Seksualiteit 4 4.1 - 4.4 

Overslaan: 4.2.1 en 4.2.2 

193 – 233 

 

Kennisclips 

Er zijn zes kennisclips beschikbaar, waarin belangrijke theorieën en begrippen worden 
uitgelegd. Deze kennisclips zijn beschikbaar via de Mediasite van Hogeschool Rotterdam: 
https://mediasite.hro.nl/mediasite/Catalog/catalogs/ivl-adolescentiepsychologie.  

https://mediasite.hro.nl/mediasite/Catalog/catalogs/ivl-adolescentiepsychologie
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Duo stages Als je in tweetallen stage loopt, mag je de praktijkopdrachten, waar mogelijk 
en zinvol, met zijn tweeën uitvoeren. De eindopdracht is een individuele 
opdracht. 

MBO Als je in het MBO stage loopt, zal je oriëntatie op adolescenten bij een iets 
oudere doelgroep plaatsvinden dan in het VO.  

Mentoring 
op Zuid / 
Cross your 
Borders 

Als je stage loopt bij Mentoring op Zuid of Cross your Borders zul je minder te 
maken krijgen met klassikale situaties, maar wel met individuele of kleine 
groepjes leerlingen. Je kunt de meeste praktijkopdrachten ook in deze situatie 
doen, of je past de opdrachten aan aan de situatie. Maak goede afspraken, 
zodat je deze opdrachten ook inderdaad kunt uitvoeren. Je kunt ook tijdens 
de snuffelstage aan de praktijkopdrachten werken. 

Geen stage Als je helemaal geen stage loopt, kun je de praktijkopdrachten – wellicht moet 
je ze aanpassen aan de situatie – uitvoeren met broers / zussen / neven / 
nichten / buurtkinderen in de leeftijd van 12-20 jaar. Je kunt ook vragen of je 
een dag kan meelopen met een medestudent die wél een stageplaats heeft, 
of misschien kun je een dag terecht op je eigen oude school voor voortgezet 
onderwijs. 

Rooster De theoretische bijeenkomsten en praktijkbijeenkomsten vinden in de 
volgende weken van blok 3 plaats: 

Wanneer Wat Waar  

Week 1 Theoretische bijeenkomst 1 HR 

Week 2 Theoretische bijeenkomst 2 HR 

Week 3 Theoretische bijeenkomst 3 HR 

Week 4 Theoretische bijeenkomst 4 HR 

Week 5 Praktijkbijeenkomst 1 OS / HR 

Week 6 Praktijkbijeenkomst 2 OS / HR 

Week 7 Praktijkbijeenkomst 3 OS / HR 

Let op: op de opleidingsscholen kunnen de praktijkbijeenkomsten op andere 
momenten plaatsvinden. 

Begeleiding 
en 
beoordeling 

Verderop in deze leerwerktaak wordt de eindopdracht zelf toegelicht. Hier 
lees je alvast over de begeleiding en beoordeling van de eindopdracht. 

 

Je levert de eindopdracht in bij je docent die de praktijkbijeenkomsten verzorgt 
én in Cum Laude in de inlevermap bij Adolescentiepsychologie onder cursuscode 
LERLD101X. 

Tijdpad van inleveren: 

Week 7 In overleg met je docent: concept 
inleveren per mail om feedback te 
krijgen (niet verplicht) 

datum 

Week 8 Indien van toepassing: feedback 
retour en verwerken in kleur 

datum 
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Week 9 Inleveren definitieve eindopdracht in 
Cum Laude (eventuele feedback 
verwerkt in kleur) 

Toetsweek blok 3, vrijdag 
09:00 

Week ? Hertoets inleveren Hertoetsweek blok 3, 
vrijdag 09:00 

 

Inschrijven 
voor 
(her)toets 

Inschrijven voor een toets is verplicht en noodzakelijk om de eindopdracht in 
te leveren. Stappenplan voor het inschrijven van (her)toetsen: 

1. Log in op Osiris.hr.nl. 
2. Klik in Osiris op het tabblad Voortgang. 
3. Klik op Uitvoeren in scherm bij het studievoortgangsoverzicht.  
4. Scrol naar de cursuscode waarvoor je wil inschrijven en klik op deze 

cursuscode. 
5. In het nieuwe scherm dat nu opent vind je alle cursusinformatie met 

rechts bovenin de mogelijkheid om te klikken op Inschrijven toets.  
6. Klik indien van toepassing op VT of DT.  
7. Controleer je gegevens goed. 
8. Bevestig je inschrijving onderaan de pagina. 
9. Je ontvangt een inschrijfbevestiging op je HR e-mail. Bewaar deze 

bevestiging goed. 
10. Je bent nu ingeschreven. 

Als je eindopdracht niet voldoende is, of het lukt je niet om het op tijd in te 
leveren, dan moet je je inschrijven voor de hertoets in Osiris. Zorg ervoor dat 
je de eindopdracht voor de hertoets op tijd inlevert. 

Portfolio 
stage jaar 1 
en  CGI 

Tijdens het CGI aan het einde van stage jaar 1, komt het onderdeel 
Adolescentiepsychologie aan de orde. Daarom neem je je reflectie op de 
eindopdracht op in je portfolio stage jaar 1. 

Studie-
belasting 

Literatuur 

Eindopdracht  

Praktijkopdrachten  

Theoretische bijeenkomsten op HR 

Praktijkbijeenkomsten op 
opleidingsschool of HR 

Totaal 

20 uur 

12 uur 

8 uur 

8 uur 

8 uur 

56 uur 

 

Procedure 
voor 
docenten 

 

1. Docent HR verzorgt de vier theoretische bijeenkomsten en instrueert 
de eindopdracht. 
 

2. Docent opleidingsschool verzorgt de (ongeveer) drie 
praktijkbijeenkomsten. 
 

3. Als er op een stageschool geen praktijkbijeenkomsten zijn, dan 
verzorgt de HR deze. Hiervoor worden ‘bezemklassen’ samengesteld, 
omdat het uit sommige klassen maar enkele studenten betreft. 

4. De docent van de praktijkbijeenkomsten begeleidt de eindopdracht en 

http://osiris.hr.nl/
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geeft – indien mogelijk! – feedback op concept teksten van de 
studenten en beoordeelt de eindopdracht. Dat kan ook tijdens 
bijeenkomsten of in de vorm van peerfeedback. 

5. De docent van de praktijkbijeenkomsten beoordeelt de eindopdracht. 
Indien deze docent van een opleidingsschool is, geeft hij de resultaten 
door aan de regiocoördinator, zodat ze in Osiris kunnen worden 
ingevoerd.  

6. De resultaten van de leerwerktaak worden door de 
regiocoördinatoren en docenten HR in Osiris genoteerd bij code 
LERLD101X, toets 2. 

Contact-
persoon 

Mariëlle Theunissen,  m.w.g.theunissen@hr.nl  

  

Beschrijving LWT Adolescentiepsychologie 

Waarom? 

Eerstejaars studenten oriënteren zich of het beroep van leraar iets is voor hen en of zij iemand 
zijn voor het beroep. Zich oriënteren op de doelgroep ‘leerlingen’ in het VO en ‘studenten’ in 
het MBO hoort daarbij. Die oriëntatie vindt plaats door de theorie uit het boek te bestuderen, 
praktijkopdrachten te doen en na te denken hoe de eigen ontwikkeling als adolescent is 
verlopen. We vinden het belangrijk dat studenten zich bewust worden van de eigen 
ontwikkeling als adolescent in het kader van de opleiding tot leraar. De leerwerktaak 
ondersteunt de studenten bij het verbinden van praktijk, theorie en hun eigen ontwikkeling 
(zie figuur 1). 

 

               Student 

 

 

 

 

Theorie         Praktijk 

Figuur 1: verbinden van praktijk, theorie en de eigen ontwikkeling. Bewerking van: Swet & Van 
Huijgevoort (2012) en Timmermans (2016). 

 

Wat ga je doen? 

Alle studenten volgen vier theoretische bijeenkomsten op Hogeschool Rotterdam. 

Studenten op opleidingsscholen volgen daarnaast enkele praktijkbijeenkomsten op de 
opleidingsschool. Informatie daarover staat vermeld in het programmaboekje van jouw 
opleidingsschool. Het aantal praktijkbijeenkomsten kan verschillen per opleidingsschool (3 à 
5).  

    

mailto:m.w.g.theunissen@hr.nl
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Als er op jouw stage geen praktijkbijeenkomsten zijn, dan volg je die op Hogeschool 
Rotterdam. 

Alle studenten voeren praktijkopdrachten uit. De inhoud van en het aantal praktijkopdrachten 
kan verschillen per stageplaats. In bijlage 12 staan suggesties voor praktijkopdrachten. 

En verder stel je begeleidbaar op, wat betekent dat je de theoretische en 
praktijkbijeenkomsten voorbereidt, de literatuur bestudeert en de opdrachten uitvoert. Mocht 
je met goede redenen (ziek, zwaarwegende omstandigheden) een bijeenkomst moeten 
missen, dan meld je je netjes af bij de docent van de bijeenkomst, met vermelding van de 
reden van je afwezigheid. 

 

Resultaat? 

Eindopdracht 

De opbrengst van de leerwerktaak wordt door jou verwerkt in een tekst van 6 pagina’s 
(exclusief voorblad, inhoudsopgave, inleiding, reflectie en bijlagen). 
Hieronder staan precies de stappen die je zet om tot een goede tekst voor je eindopdracht te 
komen. We realiseren ons dat sommige studenten misschien liever wat creatieve vrijheid 
zouden ervaren bij het schrijven van een tekst als deze. Toch kiezen we ervoor om je in het 1e 
jaar van je studie een redelijk strak format te geven, zodat je je tekst systematisch opbouwt. 
Het lijkt wellicht een beetje op het schrijven van je Profielwerkstuk of andere zakelijke teksten 
die je hebt geschreven. 
 
1. Je maakt een voorblad en een inhoudsopgave, conform de aanwijzingen uit bijlage 10. 
2. Je schrijft een inleiding. Deze inleiding maakt geen deel uit van de 6 pagina’s tekst. Besteed 

in je inleiding kort aandacht aan: 
o Waar deze opdracht over gaat 
o Jouw keuze voor de onderwerpen en toelichting van je keuze 
o De manier waarop je de opdracht hebt aangepakt 
o Wat de lezer gaat lezen  

3. Je besteedt in je tekst van 6 pagina’s aandacht aan drie van de zes hoofdonderwerpen (1. 
identiteitsontwikkeling, 2. cognitieve ontwikkeling, 3. seksualiteit, 4. ouders en 
leeftijdsgenoten, 5. morele ontwikkeling en 6. cultuur- en maatschappijvormen). 
Hoofdonderwerp cognitieve ontwikkeling is verplicht, de andere twee 
hoofdonderwerpen mag je zelf kiezen. 

4. Gebruik de titels van de hoofdonderwerpen als hoofdstukken van je tekst. 
5. Per hoofdonderwerp werk je drie of meer begrippen uit het boek herkenbaar uit. 

Herkenbaar betekent dat je het begrip noemt met tussen haakjes het bladzijdenummer uit 
het boek waar je het gevonden hebt, en in eigen woorden een uitleg van het begrip geeft. 
Geef ook weer wat de plek is van het gekozen begrip in het geheel van theorie. Daarvoor 
zijn de overzichten aan het begin van elke hoofdstuk in het boek bruikbaar, want daar zie 
je de plek van elk begrip in het geheel van de theorie. 

6. Kies praktijkopdrachten die passen bij jouw hoofdonderwerpen (bijlage 4). 
7. Per hoofdonderwerp gebruik je meerdere voorbeelden uit je eigen leven en meerdere 

voorbeelden uit de informatie die je hebt opgedaan uit de praktijkopdrachten (bijlage 4). 
Geef daarbij aan welke van de praktijkopdrachten je hebt gebruikt. Omdat 
hoofdonderwerp cognitieve ontwikkeling verplicht is, moet je praktijkopdracht 1 of  2 
van cognitieve ontwikkeling verplicht verwerken in je eindopdracht. 

8. Je eindigt de eindopdracht met een reflectie hoe je deze opdracht hebt ervaren, en welke 
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invloed deze opdracht heeft op jouw ontwikkeling als leraar. Deze reflectie maakt geen 
deel uit van de 6 pagina’s tekst. Je neemt deze reflectie ook op in je portfolio stage jaar 1 
dat je inlevert voor je CGI. 

9. Tot slot voeg je de literatuurlijst bij. Raadpleeg bijlage 10 hoe je dat moet doen. 
10. Je vult de kolom ’waardering zelf’ van de knock-out én inhoudelijk rubrics in. Voeg ze bij als 

bijlage. 
11. De eindopdracht moet wat betreft vorm, spelling en literatuurverwijzingen voldoen aan de 

criteria uit het document ‘Richtlijnen waar een schriftelijk verslag aan moet voldoen’ van 
Hogeschool Rotterdam, zie bijlage 10. 

 
We beoordelen de eindopdracht met behulp van rubrics. Een rubric is een instrument, dat 
geschikt is om een product te beoordelen en meer zegt dan slechts een enkel cijfer. Een deel 
van de rubric is knock-out: indien niet voldaan is, wordt de eindopdracht niet beoordeeld. Je 
vindt de rubrics in bijlage 0. 
 
Mogelijkheden en tips voor de eindopdracht: 
1. Je kunt met je docent overleggen of je per email een conceptversie van de eindopdracht in 

mag leveren om er feedback op te krijgen. De definitieve versie verbeter je daarna in kleur. 
Als je gebruik maakt van deze feedbackmogelijkheid, geef dan duidelijk aan bij je 
begeleider waar je feedback op wilt (bv taal, theoretische verwerking, of koppeling 
praktijk-theorie), zodat hij je gericht kan helpen. Zonder deze aanduiding krijg je geen 
feedback. 

2. We geven je een reeks hulpvragen, waarvan je gebruik mag maken, maar dat is niet 
verplicht (zie bijlage 11) 

3. Het is toegestaan met mate beeldmateriaal te gebruiken, mits het functioneel en goed 
toegelicht is. 

4. We merken dat studenten die weinig afwezig zijn tijdens de bijeenkomsten grotere kans 
hebben op het afronden van de leerwerktaak met een positief resultaat. 

5. Studenten die een goede planning maken en tijdig beginnen met schrijven, hebben een 
grotere kans op het afronden van de leerwerktaak met een positief resultaat. 

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

 

Voorbeeld van een eindopdracht 

Aan de hand van een door ons ingekort en bewerkt citaat uit een eindopdracht van een 
student, geven we een beeld hoe je de opdracht systematisch kunt opbouwen. Let op: dit is 
geen perfect uitgewerkt voorbeeld (beoordeeld met een V), omdat niet alle begrippen 
terugkomen in de voorbeelden, maar bevat wel goede elementen. 

  

Hoofdonderwerp: identiteit. Drie begrippen: 

1. Temperament: met het begrip temperament wordt bedoeld hoe een persoon of een 
ander organisme zich aanpast aan zijn omgeving (p.51; Van der Wal & De Wilde, 2015).  

2. Zelfbeeld: De manier hoe een persoon zichzelf ziet wordt het zelfbeeld genoemd (p.56; 
Van der Wal & De Wilde, 2015). 

3. Epigenetisch principe: met het epigenetisch principe wordt het basis bouwplan van een 
mens, of elk ander organisme bedoeld. (p.61 ; Van der Wal & De Wilde, 2015). 

Persoonlijke ervaringen Mijn identiteit is al veel veranderd vergeleken met een aantal jaren 
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geleden. Ondanks dat ik het gevoel heb mezelf al veel ontwikkeld te hebben over de jaren 
heen, denk Ik dat ik nog lang niet klaar ben met het ontwikkelen van mijn eigen identiteit. Op 
het moment zit ik in het jaar van het HBO. Vorig jaar heb ik nog mijn havo diploma behaald op 
de middelbare school. Als ik terug kijk naar de verandering die ik heb gemaakt in dit jaar van 
de overgang van middelbaar naar HBO vind ik het verschil al enorm. Toch vind ik het 
opmerkelijk hoe erg dit verschilt met een paar jaar geldeden in mijn leven. Toen werd er nog 
relatief weinig van mij verwacht, ondanks dat ik toen misschien het gevoel had dat mensen 
veel van mij verwachtten. De mensen in mijn omgeving merken dat en kunnen daardoor ook 
hogere verwachtingen stellen.  

Mijn zelfbeeld is veel veranderd over de jaren heen en fluctueert nog steeds regelmatig. 
Ondanks dat ik het niet wil, trek ik het mij vaak aan wat andere mensen zeggen over mij als 
persoon. Het ene moment kan het me niets schelen en ben ik zelfverzekerd en gelukkig. Op 
mindere momenten kan ik me ongelukkig voelen door andermans mening en wordt ik boos 
op mezelf voor het aantrekken van de mening van die personen. Op dit gebied zal ik 
waarschijnlijk nog veel ontwikkeling doormaken over de komende jaren. 

Praktijk ervaring Op mijn stageschool heb ik praktijkopdracht 10 uitgevoerd over 
identiteitsontwikkeling, waarbij ik een enkele klassen heb geobserveerd. Ik heb gemerkt dat 
verschillende leerlingen hele verschillende kijken hebben op zichzelf. Het is mij ook opgevallen 
dat leerlingen met vergelijkbare zelfbeelden vaak met elkaar omgaan in dezelfde sociale 
groep. In de klassen waar ik meeloop met mijn werkplekbegeleider zijn duidelijke groepen 
gevormd tussen de leerlingen. In een van de klassen zie ik twee hele duidelijke groepen. Als ze 
in de eigen groep kletsen, praten zij erg vrolijk, druk, actief en redelijk grof, er wordt snel 
gescholden. Als dezelfde meisjes vervolgens tegen de meisjes uit de andere groep praten, 
gedragen zij zich heel anders. Ze proberen hen te negeren of geven zo kort mogelijk 
antwoord. Ik zou het gedrag ook willen beschrijven als arrogant en brutaal. Door het 
arrogante gedrag in combinatie met de aandacht aan hun uiterlijke verzorging krijg ik het idee 
dat zij een positief zelfbeeld hebben.  

Op een sociale plek als school wordt ook duidelijk hoe iedereen zijn genotype (innerlijke 
kenmerken) van elkaar verschilt. Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld ontzettend goed in 
leren en halen hier plezier uit. Andere leerlingen hebben dit in veel mindere mate maar zijn 
toch leergierig. Andere leerlingen worden weer veel gelukkiger van het bezig zijn met hun 
handen. Ik zie vaak ook dat deze leerlingen veel beter scoren of in ieder geval beter 
participeren in de praktische vakken als handvaardigheid of techniek dan in de meer 
theoretische vakken als biologie en Nederlands, een mooi voorbeeld voor mij voor de 
verschillen in het bouwplan, epigenetisch principe. 
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5.2 LeerWerkTaak Lesgeven 

 

LeerWerkTaak Lesgeven 

Leraar worden, misschien is het al jarenlang een droom en wil je nu juist onderzoeken hoe het is om 
leraar te zijn. Onderwijs verzorgen is een essentieel aspect van de functieomschrijving van een leraar. 
Toch behelst het leraarschap veel meer dan alleen maar lesgeven in je vak.  

Een veilig leerklimaat creëren, structuur bieden gedurende een les en persoonlijk contact maken met 
leerlingen, het zijn allemaal essentiële onderdelen die centraal staan bij het verzorgen van onderwijs. 
In deze LWT ga je kennismaken met les- en onderwijsactiviteiten en contact maken met leerlingen om 
inzicht te verkrijgen hoe allesomvattend het beroep is. 

Deze LWT is gekoppeld aan de bekwaamheidsgebieden Pedagogisch handelen en (Vak)didactisch 
handelen. In hoofdstuk 2 (tabel 1, 2 en 3) is te zien aan welke leerresultaten je werkt binnen deze LWT. In 
het eindbeoordelingsformulier (bijlage 1) zie je op welke leerresultaten je beoordeeld wordt voor niveau 
1. 

Aan LWT gerelateerde modules: Oriëntatie op onderwijs en beroep, Drama en Vakdidactiek 

Aanbevolen literatuur • Geerts, W. & van Kralingen, R. (2016). Handboek voor 
leraren. Bussum: Coutinho. 

• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren 
(gedeeltelijk te vinden op CumLaude).  

• Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Gent: 
Pica. 

• Reader: ‘Observeren in de klas’ (te vinden op 
CumLaude). 

• Artikel: ‘Openen van de les’ (te vinden op CumLaude). 

DUO 
stages 

Er bestaat een mogelijkheid dat je samen met een medestudent wordt geplaatst op een 
(opleidings)school; je loopt dan een duostage. Hiermee bedoelen we de plaatsing van twee 
studenten (in een enkel geval komt ook drie studenten voor) bij één werkplekbegeleider of bij 
één sectie/team, in het geval de begeleiding door een groep mensen wordt gedaan. 

Voor het uitvoeren van de opdrachten binnen de LeerWerkTaken zijn er mogelijkheden om dit 
in samenwerking met je medestudent te doen. Je kunt hierbij denken aan: 

• Samen (delen van) lessen voorbereiden en nabespreken; 
• Elkaars lessen observeren en elkaar feedback geven op de lessen in de vorm van 

peerreview; 
• Elkaar assisteren bij het lesgeven. 

Je kunt het beste overleggen met je Werkplekbegeleider, Instituutsopleider of schoolopleider 
wat voor jullie de beste mogelijkheden zijn. Tevens is het belangrijk dat je, samen met je 
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medestudent, duidelijke afspraken maakt over de rolverdeling en verwachtingen. 

Opdrachten 

1. Observeren 

Waarom? 

Voordat je start met daadwerkelijk lesgeven, is het goed om inzichten te verwerven over manieren van 
lesgeven. Door verschillende leraren gericht te observeren krijg je zicht op de verschillen en 
overeenkomsten in klassenmanagement, het maken van contact met leerlingen en didactische aanpak. 

Wat ga je doen? 

1. Je volgt een klas naar keuze gedurende een dag bij drie verschillende leraren. Observeer de wijze 
waarop de leerlingen onderling contact maken en met de verschillende leraren.  

2. Je volgt een dag een klas naar keuze. Beschrijf op welke manier de verschillende leraren werken aan 
een veilige leeromgeving. Beschrijf dit aan de hand van de basisbehoeften van de leerlingen (CAR: 
competentie, autonomie, relatie). 

3. Je volgt één of meerdere leraren, bij voorkeur en waar mogelijk in jouw vak. Observeer en noteer de 
wijze waarop: 
 de les wordt opgebouwd (opening, kern, afsluiting, lesfasen); 
 de kenmerken van effectief leren terug te zien zijn in deze les; 
 vakdidactiek terug te zien is (en welke aspecten daarvan); 
 hoe ICT/ digitale didactiek wordt ingezet in de les; 
 de zes rollen van de leraar zichtbaar zijn. 

Bespreek en noteer waarom de leraar dit volgens jou op deze wijze doet en 

bespreekt dit met de leraar. 

Je mag bij het observeren gebruik maken van bijlage 5: Kijkwijzer observeren. 

Resultaat? 

Je maakt een feitelijk verslag van maximaal ½ A4 per opdracht. Indien je gebruik hebt gemaakt van bijlage 
5, voeg je deze ook toe. Laat dit aftekenen door je werkplekbegeleider. (Checklist – Bijlage 7) 

Gebruik de uitkomsten van deze observaties bij het voorbereiden van je lessen. 

2. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren in het algemeen 

Waarom? 

Nu je vanuit verschillende invalshoeken geobserveerd hebt, ga je jouw bevindingen in praktijk te 
brengen. Hierin is een opbouw aangebracht waarin je onder begeleiding van de werkplekbegeleider 
steeds meer toe gaat werken naar ‘zelfstandig’ voorbereiden en verzorgen van een les- en/of 
onderwijsactiviteit. 

Hierbij gaat het niet alleen om het leren lesgeven, maar ook om de hele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, 
Act) doorlopen. Je gaat je les ontwerpen, vervolgens uitvoeren, bespreken (met je WPB) en waar mogelijk 
bijstellen. Van tevoren bedenken wat je wilt gaan doen, of wat je wilt leren en dat achteraf evalueren. Dit 
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is een continue proces dat je herhaalt bij alle lessen die je uit gaat voeren. 
 

Wat ga je doen? 
Ter voorbereiding op je lessen ga je eerst de lesmethode bekijken die je in jouw lessen gaat gebruiken 
(bijvoorbeeld ‘De Geo’ bij Aardrijkskunde). Indien er geen methode beschikbaar is, bekijk dan de 
lesmaterialen die beschikbaar zijn op je stage. 
 Neem de methode door en schrijf kort op hoe de methode opgebouwd is.  
 Bekijk of er digitale hulpmiddelen bij de methode aanwezig zijn. 

 
Resultaat 
Neem je bevindingen mee in het voorbereiden van je lessen zodat je weet wat er beschikbaar is en 
daarvan gebruik kunt maken bij het uitvoeren van de lessen. 
3.  Onderwijsactiviteiten uitvoeren 

Wat ga je doen? 

Je bereidt minimaal drie verschillende les-/onderwijs-fragmenten voor (gebruik hiervoor bijlage 4) en 
voert deze uit. Belangrijk hierbij is dat je verschillende (vijf) rollen van de leraar aanneemt tijdens het 
uitvoeren van de verschillende fragmenten. Je mag de verschillende fragmenten meerdere malen geven.  

Resultaat? 

Voor elke les/onderwijsactiviteit of fragment dien je een leervraag (SMART) op te stellen. Deze leervragen 
neem je mee in de volgende opdracht: het uitvoeren van hele lessen/ onderwijsactiviteiten. Beschrijf de 
leervragen in je lesvoorbereidingsformulieren. Bespreek de lesfragmenten met jouw werkplekbegeleider, 
stel ze indien nodig bij op basis van zijn/haar feedback als je de fragmenten nogmaals geeft.  

4. Algemene les- en onderwijsactiviteiten uitvoeren 

Wat ga je doen? 

Bereid minimaal 5 hele lessen voor m.b.v. het lesvoorbereidingsformulier uit bijlage 4 en voer ze uit.  

Bij het voorbereiden van deze lessen houd je rekening met een aantal aspecten: 

1. Belangrijk is dat je gebruikt maakt van een didactisch model, passend bij jouw lescontext. Maak 
duidelijk van welk didactisch model je gebruikmaakt en waarom. 

2. Werk in iedere les de vijf rollen van de leraar (gastheer/vrouw, presentator, didacticus, pedagoog, 
afsluiter) uit. Verwerk in je lesvoorbereidingsformulier op welke wijze deze rollen vorm krijgen in 
jouw les. 

3. Om leerlingen effectief te laten leren, houd je rekening met minimaal vier van de zes 
sleutelbegrippen van effectief leren (Ebbens & Ettekoven, 2016). In je lesvoorbereidingsformulier 
maak je helder welke sleutelbegrippen je op welke manier terug laat komen in jouw les. 

 heldere structuur in de opbouw van de leerstof; 
 juiste niveau van de leerstof; 
 betekenis geven aan de leerstof; 
 individuele aanspreekbaarheid; 
 zichtbaarheid van leren en denken; 
 aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie. 
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4. Ook besteed je aandacht aan het CAR model: competentie, autonomie, relatie. Op je 

lesvoorbereidingsformulier geef je steeds aan op welke manier je tijdens die les werkt aan de 
basisbehoeften (CAR) van de leerlingen. 
 

5. Tot slot is het belangrijk dat minimaal één van de lessen in het teken staat van digitale didactiek 
en het toepassen van digitale (hulp)middelen. Hierover lees je meer bij opdracht 5. 

 

Bespreek de les(sen) met jouw werkplekbegeleider en stel ze indien nodig bij op basis van zijn/haar 
feedback. Gebruik hiervoor de kijkwijzer in bijlage 6 voor gerichte feedback van de werkplekbegeleider. Je 
mag deze lessen/onderwijsactiviteiten meerdere malen geven. 

Indien je in een duo stage loopt, overleg je met je werkplekbegeleider over het aantal mogelijke lessen dat je 
geeft.  

Resultaat? 

Je doorloopt in ieder geval vijf keer de gehele cyclus: plan (lesvoorbereiding), do (uitvoering les), check 
(terugblik/reflectie) – act (bijstellen). Van de vijf verzorgde lessen/onderwijsactiviteiten film je er twee in 
zijn geheel. Indien er niet gefilmd mag worden, zie bijlage 2 (AVG). 

• Voor elke les/onderwijsactiviteit maak je gebruik van het lesvoorbereidingsformulier (bijlage 4). 
Voorafgaand stel je een leervraag, waar je naderhand op reflecteert. Neem in je reflectie ook de 
feedback van de werkplekbegeleider mee.  

• Voor het terugblikken/ reflecteren op je les kun je onderstaande vragen voor jezelf 
beantwoorden: 
- Hoe verliep deze les? 
- Hoe kijk ik terug op mijn rol in deze les? 
- Welk gevoel heb ik overgehouden aan deze les?  
- Hoe hebben de leerlingen gereageerd op mijn handelen in deze les? 
- Wat zou ik een volgende les hetzelfde doen? Wat zou ik een volgende les anders doen? 
- Wat heeft deze les gedaan met mijn beroepsbeeld? 

 
• In de mbo context bespreek je ook in hoeverre de uitvoering van de activiteit aansluit op taak 3 

uit het ‘kwalificatiedossier van de docent mbo’. 

Als je bovenstaande hebt uitgevoerd, neem je twee cycli (plan-do-check-act) op in je portfolio met de 
films als bewijs van de uitvoering. Je laat dit ondertekenen door je schoolopleider (naam, datum en 
handtekening) en neemt het op in je eindportfolio: 

In een Word-bestand neem je twee keer onderstaande cyclus op: 

- Plan: het lesvoorbereidingsformulier; 
- Do: korte samenvatting (houd het feitelijk) van hoe de les verliep en toelichting op de keuze van 

juist dit filmfragment met verwijzing naar het betreffende filmfragment (het fragment zelf upload 
je in een aparte map) 

- Check: feedback van je werkplekbegeleider op deze les met daarbij jouw eigen reflectie; 
- Act: wat zou je volgende keer anders doen? 
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Als aparte bestanden in CumLaude: 
- één filmfragment waarin (verschillende) rollen van de leraar zichtbaar zijn in jouw handelen; 
- één filmfragment waar je heel trots op bent. 

5. Lesgeven met behulp van digitale (hulp)middelen  

Wat ga je doen? 

In een van de lessen die je gaat uitvoeren, maak je gebruik van een ICT middel of tool naar keuze. 
Bijvoorbeeld een tool om de interactie te bevorderen of te toetsen, waarbij je kunt denken aan Socrative, 
Quizlet etc. Dit mag ook een vakspecifieke tool zijn. 

 
Stap 1 – Voorbereiding les 
Bepaal wat je wilt bereiken met dit hulpmiddel. Beantwoord daarbij de onderstaande vragen: 

• Wat betekent de inzet van deze tool voor mijn lesdoelen en leeractiviteiten (denk aan didactisch 
analysemodel)? 

• Waarom de keuze voor deze tool? 
• Beginsituatie: Is de klas al bekend met deze tool en waarmee moet ik (dan) rekening houden? 
• Ben ik al bekend genoeg met deze tool? Wat moet ik nog doen? Wat moet ik nog aanpassen? 

 
Stap 2 – Les met ICT tool uitvoeren 
 
Stap 3 – reflecteren/terugblikken op de les samen met je werkplekbegeleider: 

• Hoe verliep de les? 
• Hoe kijk ik terug op mijn rol in deze les? 
• Welk gevoel heb ik overgehouden aan deze les?  
• Hoe hebben de leerlingen gereageerd op het gebruik van ICT in deze les? 
• Wat zou ik een volgende les hetzelfde doen m.b.t. ICT?  
• Wat zou ik een volgende les anders doen m.b.t. ICT? 

 

Resultaat? 

Laat zien op welke manier je gewerkt hebt aan de inzet van digitale middelen in de les, waarbij je alle drie 
de stappen aantoont (max. 2 A4). 
 
Je mag zelf bepalen op welke wijze je stap 2 aan wilt tonen. Keuzemogelijkheden: 

- Lesfragment (waar je trots op bent); 
- Feedback van leerlingen (eventueel digitaal); 
- Printscreen van het gemaakte lesmateriaal; 
- Vrije keuze. 

 
Het complete bewijs en de uitwerking ervan neem je mee in je eindportfolio. 
 
 



29 
 

5.3 LeerWerkTaak Professioneel handelen 

 

LeerWerkTaak Professioneel handelen 

Het leraarschap is een beroep waarbij leren centraal staat. Je leert je leerlingen van alles, maar zelf 
continu blijven leren en ontwikkelen is minstens zo belangrijk om professioneel te kunnen functioneren. 
Eén ding staat vast, als leraar ben je nooit klaar met leren en jezelf te ontwikkelen. Nieuwe theorieën 
vanuit de wetenschap doen algemene onderwijsvisies veranderen, maar ook je (praktijk)ervaringen 
kunnen je visie op onderwijs en je handelen veranderen en verbreden. 

Een belangrijk onderdeel om je als leraar verder te ontwikkelen is het leren reflecteren, waarbij je door een 
actief onderzoekende houding inzicht kunt verwerven in je sterke en zwakke punten.  

Deze LWT is gekoppeld aan het bekwaamheidsgebied Professioneel handelen. In hoofdstuk 2 (tabel 1, 2 
en 3) is te zien aan welke leerresultaten je werkt binnen deze LWT. Bekijk op het 
eindbeoordelingsformulier (bijlage 1) op welke leerresultaten je beoordeeld wordt op eindniveau 1. 

Modules die in relatie staan tot deze LWT Oriëntatie op onderwijs en beroep, Drama en Vakdidactiek. 

Aanbevolen literatuur • Geerts, W. & van Kralingen, R. (2016). Handboek voor 
leraren. Bussum: Coutinho. 

• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren 
(gedeeltelijk te vinden op CumLaude).  

• Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Gent: Pica. 

Opdrachten 

In je eindportfolio neem je op: 
1. Beroepsbeeld en overtuigingen 
2. Een POP voor niveau 2 

Opdracht 1: Beroepsbeeld en overtuigingen 
 
Lesgeven is slechts één van de vele taken van een leraar. Als startend leraar is het belangrijk dat je een zo 
compleet mogelijk beeld van het beroep krijgt zodat je uiteindelijk voor jezelf antwoord kunt geven op de 
vragen ‘ben ik geschikt voor het beroep?’ en ‘is het beroep geschikt voor mij? 
 
Wat ga je doen? 
Onderzoek binnen jouw leerwerkplek welke taken leraren hebben naast het lesgeven, denk aan 
organisatorische taken zoals pauzewacht, vakgroepoverleg etc., om een zo compleet mogelijk beeld van 
het beroep te krijgen. 
Interview drie leraren, met verschillende taken, en denk hierbij aan de volgende onderwerpen 
- De taken en verantwoordelijkheden waaruit het beroep van leraar bestaat (les- en niet-lesgebonden); 
- De extra taken (denk aan mentoraat, decanaat, vakgroepvoorzitter etc.); 
- De leuke en minder leuke kanten van het leraarschap; 
- De motivatie om te kiezen voor het beroep. 

 
Resultaat  
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Afbeelding 4: Zes stappen (POP)  

Verzamel de belangrijkste punten voor jou uit de interviews en geef aan wat deze betekenen voor jouw 
beeld van het beroep (maximaal 1A4). Besteed hierbij nadrukkelijk aandacht aan het thema ‘overtuigingen’ 
dat bij Oriëntatie op Onderwijs en Beroep aan bod is gekomen: 
- Welke overtuigingen of opvattingen (m.b.t. het leraarschap) merk je bij de bevraagde leraren? Hoe 

verhoudt zich dat tot jouw eigen overtuigingen?  
- Vind je dat je wel/niet geschikt bent voor het beroep leraar? In jouw vak? Op basis waarvan vind je dat? 

Opdracht 2: Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)  

Een belangrijk instrument om je eigen leren ter hand te nemen is de 
leercyclus. Deze is vergelijkbaar met de kwaliteitscyclus plan-do-check-act, die 
je bij de LWT lesgeven hebt toegepast. De leercyclus is een vertaalslag naar 
jouw persoonlijke leerproces. 

De leercyclus bestaat zoals je hiernaast kunt zien uit zes stappen, die we 
hierna uitwerken.  

Stap 1 en 2 verwerk je in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je 
benoemt je ontwikkelpunten en zet deze om naar leervragen met daarbij het 
doel dat je beoogt. 

Stap 3 noemen wij je LeerWerkPlan (LWP). Per leervraag noteer je activiteiten 
die je kunt ondernemen om het bijbehorende doel te behalen.  

In stap 4 voer je je plannen uit en in stap 5 blik je terug op je ervaringen.  

In de laatste stap benoem je wat je een volgende keer anders zou doen. Dit 
kan direct het begin van een nieuwe leercyclus zijn.  

In dit stadium zullen we ons focussen op het schrijven van een Persoonlijk 
Ontwikkelings Plan (POP).  

Hiervan werk je in ieder geval de eerste drie stappen uit de afbeelding 
hiernaast uit ter voorbereiding op het werkplekleren niveau 2.  

Indien mogelijk of passend in de context van jouw werkplek of situatie kun je natuurlijk altijd stap 4, 5 en 6 
ook uitwerken. 

Stap 1: maak je ontwikkelpunten inzichtelijk 
Het volgende kan jou helpen zicht te krijgen op je ontwikkelpunten: 

• Neem de leerresultaten van niveau 1 en 2 door en bepaal waar jij in je ontwikkeling staat; 
• Kijk nog eens terug op je sterke punten en ontwikkelpunten die je als bijlage hebt ingeleverd bij de 

LWT Adolescentiepsychologie: hoe sta je er nu voor? Neem de feedback van je werkplekbegeleider 
op je handelen mee; 

• Vul de Leeras (zie CumLaude) in voor niveau 1 en laat deze invullen door je werkplekbegeleider; 
wat valt je op? 

• Onderzoek de problemen die je tegen bent gekomen in je stage; 
• Bekijk je lesopnames. 

 
Kies de twee ontwikkelpunten die voor jou het belangrijkst zijn. 
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Stap 2: bepaal wat je wilt bereiken 
Bepaal wat je wilt bereiken door de gewenste situatie te beschrijven. Bijvoorbeeld het gewenste gedrag dat 
je van je leerlingen zou willen zien of het gewenste gedrag dat jij als leraar zou willen laten zien. Wees in de 
formulering zo specifiek mogelijk. Geef aan om welke aspecten van gedrag het precies gaat. 
 
Stap 3: onderzoek hoe je de gewenste situatie kunt bereiken 
Belangrijke vragen hierbij zijn: “Wie of wat heb ik nodig om de gewenste situatie te bereiken?” en “Wat 
moet ik nog leren om handelingsbekwaam te worden?” Denk bij het laatste aan (een combinatie van): 

• Het raadplegen van theoretische bronnen, al dan niet behandeld tijdens cursussen op de 
Hogeschool Rotterdam. Beschrijf hierbij kort de theorie waarop jij je baseert en vermeld je bron op 
de correcte wijze (APA); 

• Het bevragen of observeren van collega’s; 
• Ontvangen feedback van anderen zoals de werkplekbegeleider, je medestudent (indien in een duo-

stage) of leerlingen. 
 
Stap 4: ontwikkel een plan van aanpak (dit zul je bij aanvang van werkplekleren niveau 2 moeten aanscherpen) 
Met behulp van wat je in de vorige stappen hebt gevonden, ontwerp je een plan van aanpak: 

- Wat ga jij (anders) doen om het gewenste resultaat te behalen? 
- Hoe ziet dit er concreet uit?  
- Hoe ga je dit toepassen? 
- Wat is een realistisch tijdpad? 

 
Stap 5: voer je plan van aanpak uit en evalueer het 
Pas de nieuwe aanpak één of meerdere keren toe. Laat je werkplekbegeleider observeren en feedback 
geven op de uitwerking van jouw plan van aanpak in de praktijk. Evalueer ook zelf de uitvoering en het 
resultaat. 
 
Stap 6: maak het resultaat inzichtelijk 
Als je aanpak heeft geleid tot het gewenste resultaat dan ben je competenter geworden. Werkte je aanpak 
niet, probeer dan voor jezelf helder te krijgen welke oorzaken dit zou kunnen hebben. Mogelijk moet je 
teruggaan naar eerdere stappen in je POP. Je POP vormt de basis voor het werkplekleren niveau 2. Je 
bespreekt je POP met je werkplekbegeleider in niveau 2 en je verwerkt je aanpak in je lesplan(nen) voordat 
je het gaat uitvoeren.  
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Bijlage 0: Beoordelingsformulier niveau 1 OP3 

Naam student en studentnummer: 

Beoordelaar:  Functie: 

Stageschool: 

 

Rubric 1: Knock-out criteria LWT Adolescentiepsychologie 
 

Criteria Niet voldaan 

 

Voldaan 

 

Waardering 
zelf 

Waardering 
docent 

Omvang Het document bevat minder 
dan 6 pagina’s of meer dan 6 
pagina’s (exclusief voorblad, 
inhoudsopgave, inleiding, 
reflectie en bijlagen) 

Het document bevat 6 
pagina’s (exclusief 
voorblad, inhoudsopgave, 
inleiding, reflectie en 
bijlagen) 

NV / V NV / V 

Richtlijnen De eindopdracht voldoet niet 
aan de criteria uit het 
document ‘Richtlijnen waar 
een schriftelijk verslag aan 
moet voldoen’ van 
Hogeschool Rotterdam, zie 
bijlage 2 

De eindopdracht voldoet 
aan de criteria uit het 
document ‘Richtlijnen waar 
een schriftelijk verslag aan 
moet voldoen’ van 
Hogeschool Rotterdam, zie 
bijlage 2 

NV / V NV / V 

Slotreflectie Ik heb geen reflectie 
geschreven hoe ik deze 
eindopdracht heb ervaren 
en welke invloed dit heeft op 
mijn ontwikkeling als leraar. 

Ik heb een reflectie 
geschreven hoe ik deze 
eindopdracht heb ervaren 
en welke invloed dit heeft 
op mijn ontwikkeling als 
leraar. 

NV / V NV / V 

Rubrics 
Ik heb de kolom ’waardering 
zelf’ van de rubrics niet 
ingevuld en bijgevoegd als 
bijlage. 

Ik heb de kolom 
’waardering zelf’ van de 
rubrics ingevuld en 
bijgevoegd als bijlage. 

NV / V NV / V 

Cognitieve 
ontwikkeling 

Ik heb het hoofdonderwerp 
cognitieve ontwikkeling niet 
uitgewerkt. 

Ik heb het 
hoofdonderwerp 
cognitieve ontwikkeling 
uitgewerkt 

NV / V NV / V 

Twee 
hoofdonderwerpen 
naar keuze 

Ik heb geen of één ander 
hoofdonderwerp uitgewerkt. 

Ik heb naar keuze twee 
andere 
hoofdonderwerpen 
uitgewerkt. 

NV / V NV / V 

Indien niet voldaan is aan één of meer van bovenstaande punten, wordt de eindopdracht niet beoordeeld.  
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Rubric 2: Inhoudelijke criteria t.b.v. het eindcijfer 

Criteria Onvoldoende 

 

Voldoende 

 

Goed 

 

Waarderi
ng zelf 

Waarderin
g docent 

De mate waarin 
de kennis over 
cognitieve 
ontwikkeling is 
geïllustreerd met 
voorbeelden uit 
het eigen leven, 
met voorbeelden 
uit de 
praktijkopdrachte
n en is verbonden 
met de theorie. 

 

 

Ik heb nauwelijks 
gebruik gemaakt 
van de kennis 
over cognitieve 
ontwikkeling. 
Dit betekent dat 
ik 2 of minder 
theoretische 
begrippen noem 
en in eigen 
woorden uitleg 
met verwijzing 
naar het 
bladzijdenummer 
in het boek waar 
ik de uitleg 
vandaan heb, en 
een enkel 
voorbeeld uit 
mijn eigen leven 
of uit 
praktijkopdracht
en beschrijf. 

Ik heb gebruik 
gemaakt van de 
kennis over 
cognitieve 
ontwikkeling. Dit 
betekent dat ik 3 
theoretische 
begrippen noem 
en in eigen 
woorden uitleg 
met verwijzing 
naar het 
bladzijdenummer 
in het boek waar ik 
de uitleg vandaan 
heb, en enkele 
voorbeelden uit 
mijn eigen leven 
en/of uit 
praktijkopdrachten 
beschrijf. 

Ik heb diepgaand 
gebruik gemaakt 
van de kennis 
over cognitieve 
ontwikkeling. 
Dit betekent dat 
ik meer dan 3 
theoretische 
begrippen noem 
en in eigen 
woorden uitleg 
met verwijzing 
naar het 
bladzijdenummer 
in het boek waar 
ik de uitleg 
vandaan heb, en 
meerdere 
voorbeelden uit 
mijn eigen leven 
en uit 
praktijkopdracht
en beschrijf. 

 

O / V / G O / V / G 

Idem 
hoofdonderwerp 
2 

Idem 
hoofdonderwerp 
2 

Idem 
hoofdonderwerp 2 

Idem 
hoofdonderwerp 
2 

O / V / G O / V / G 

Idem 
hoofdonderwerp 
3 

Idem 
hoofdonderwerp 
3 

Idem 
hoofdonderwerp 3 

Idem 
hoofdonderwerp 
3 

O / V / G O / V / G 

Totaal 
waardering 

   O / V / G / 
ZG 

O / V / G / 
ZG 

O = meer dan 1 x O 

V = alle andere gevallen dan O en G 

G = minimaal 2 X G en geen O 

ZG = 3 x G 

Het resultaat van deze rubric wordt verwerkt in Osiris onder code LERLD102X. Heb je zelf een andere code in 
je SVO staan, geef dit dan geel gearceerd aan op het voorblad van je document.  
 

Eindoordeel: 
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Bijlage 1: Beoordelingsformulier Lesgeven, doelgroep en school OP4 
 
 

Naam student en studentnummer: 

 IO’er:  Schoolopleider: 

Opleiding en leerjaar: 

Stageschool: 
 
 

Onderwijsperiode 4, 2019-2020 
Bevindingen 

Oordeel: 
o/v/g Niveau 1: Pedagogisch Handelen 

 

Beroepstaak 1: 
De leraar creëert 

een ordelijk en 
veilig werk- en 

leerklimaat 

 

Communiceren 
De leraar maakt (non) verbaal contact op 
leerling- en groepsniveau. (Ped1.1) 

  

Niveau 1: Vakdidactisch handelen   

Beroepstaak 3: 
De leraar 
verzorgt 

onderwijs volgens 
de PDCA-cyclus 

Onderwijs 
uitvoeren 

De leraar voert onder begeleiding van de 
werkplekbegeleider (gedeelten van) 
leeractiviteiten uit, herkent en maakt 
hierbij gebruik van passende taal en is 
zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. 
(Did1.1) 

  

Onderwijs 
voorbereiden, 
evalueren en 

bijstellen 

De leraar vult voorafgaand aan de 
leeractiviteit een 
lesvoorbereidingsformulier in waarbij hij 
alle denkstappen zet en formuleringen 
taalkundig correct zijn. De leraar gaat 
achteraf na of de lesdoelen zijn behaald 
en stelt op basis daarvan zijn 
voorbereiding bij voor een volgende 
leeractiviteit. (Did2.1) 

  

 

Beroepstaak 4: 
De leraar 
ontwerpt 
onderwijs 

 

 

Onderwijs 
Leertechnologie  
(OLT) inzetten 

De leraar onderzoekt de verschillende 
mogelijkheden van en oefent met 
digitale lesondersteuning. (Did4.1) 
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De 7 criteria met een oordeel leiden tot het volgende eindcijfer: 

Goed:  4 x G en de rest V: waarvan minimaal 1 in elke categorie: pedagogisch, didactisch en 
professioneel handelen 

Voldoende:  als alle criteria met V of hoger beoordeeld zijn, maar nog net geen eindoordeel 
“Goed” te geven is 

Onvoldoende:  indien 1 of meer onvoldoende 

 

Eindoordeel:  

 

Niveau 1: Professioneel handelen   

Beroepstaak 5: 
De leraar 

initieert, plant en 
verantwoordt zijn 

professionele 
ontwikkeling. 

Professionele 
ontwikkeling 

sturen 

De leraar formuleert persoonlijke 
leerdoelen en zet deze om in 
leeractiviteiten om de beoogde 
leerresultaten van het beroep te 
realiseren. Hij spiegelt zijn opvattingen 
en overtuigingen aan het beroepsbeeld 
van de leraar en onderbouwt met 
behulp van zelfreflectie of het beroep bij 
hem past. Hierbij legt hij een verbinding 
met de zes rollen van de leraar, stelt zich 
begeleidbaar op en bewaakt 
persoonlijke grenzen. (Pro1.1) 

  

Samenwerken  
De leraar herkent vormen van (digitale) 
samenwerking binnen zijn/haar 
onderwijsorganisatie. (Pro2.1) 

  

Beroepstaak 6: 
De leraar betrekt 
theoretische en 

praktijkgegevens 
bij het eigen 

professioneel 
handelen. 

Gegevens 
verzamelen, 
interpreteren  

en laten 
doorwerken 

De leraar duidt de staande 
onderwijspraktijk door gesprekken met 
en observaties van collega’s en 
leerlingen, en het bestuderen van 
interne beleidsplannen en/of 
visiedocumenten. (Pro4.1) 

  

Feedforward 
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Bijlage 2: Addendum i.h.k.v. de AVG  
Addendum handleidingen stage en assessments ihkv de AVG – november 2018 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden 
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Instellingen en dus ook scholen en 
hogescholen hebben verantwoordingsplicht over hoe zij de persoonsgegevens van hun studenten 
en leerlingen beschermen. Dit betekent onder andere dat er zonder toestemming van de 
betrokkenen (of hun wettelijk vertegenwoordigers) geen audio/video-opnamen meer mogen 
worden gemaakt.  

Toestemming krijgen om opnames te maken van grote groepen leerlingen is heel ingewikkeld en 
daarom zijn er scholen die kiezen voor een verbod op het maken van die opnamen, totdat er een 
structurele oplossing is gevonden voor het veilig opslaan van de beelden binnen een intern 
systeem. 

Beroepsopleidingen, zoals lerarenopleidingen, maken voor het leerproces van studenten en 
docenten veel gebruik van audio- en video-opnamen als materiaal om van te leren en als bewijs 
voor het doorlopen van het leerproces. Om het leerproces van studenten van het Instituut voor 
Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam blijvend  te stimuleren kiest het IvL ervoor om 
de volgende werkwijze in de handleidingen van stage en assessment te gaan opnemen: 

• Er wordt gefilmd, tenzij anders bepaald. We willen de kwaliteit van het begeleiden en 
beoordelen zoveel mogelijk handhaven. Direct bewijs is het krachtigst. 

• De student toont aan dat hij niet mag filmen, bijvoorbeeld met een e-mail van zijn 
werkplekbegeleider of een gevalideerd afschrift van het beleid van de school hierover. 

• Indien filmen echt niet mogelijk is, pas dan kan er sprake zijn van een vervanging van 
het directe bewijs, namelijk door middel van een lesbezoek door IO, SO of WPB. Bij dit 
lesbezoek wordt een lesvoorbereiding en een rapportage door de IO, SO of WPB 
toegevoegd op basis van het observatieformulier uit de stagehandleiding van het 
betreffende niveau. Andere varianten vinden we geen gelijkwaardige vervanger. 

• De student raadpleegt voor meer informatie de IO’er of stagebegeleider. 
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Bijlage 3: OER 

3.1 Algemeen 
In jaar 1 en 2 voltijd krijg je als student een stageplaats aangewezen door het 
stagebureau. Als je de lerarenopleiding Biologie, Engels of Geschiedenis volgt kan een 
alternatieve stageroute aangeboden worden.  

Een stageplaats kan je niet weigeren.  

In jaar 3 en 4 voltijd mag je als student zelf een betaalde stageplaats zoeken. Zie voor de 
voorwaarden de informatie onder ‘relatie stage/betaalde docenttaken’.  

In jaar 1-4 deeltijd zoek je als student in principe zelf een stageplaats, tenzij je bij het 
stagebureau hebt aangegeven hier hulp bij te willen. 

Welke gedragsregels gelden tijdens de stage - voltijd, OidS en deeltijd?  
De hogeschoolregels ten aanzien van gedrag, zie artikel 1.1 en hoofdstuk 4 van deze 
hogeschoolgids, zijn aangevuld met een addendum van het Instituut voor Lerarenopleidingen (zie 
bijlage 2 van dit hoofdstuk). 

Wanneer mag ik op stage? 
In de cursushandleiding Stage, leren en werken is per leerjaar specifiek aangegeven wat de 
voorwaarden zijn voor de stage. 

3.2 Relatie stage/betaalde docenttaken: 
- Voltijd studenten in jaar 1 en 2 mogen geen betaalde docenttaken verrichten. 
- Voltijd studenten in jaar 3 en jaar 4 mogen maximaal 0,4 fte betaalde docenttaken 
verrichten. De werkdagen mogen niet op lesdagen van de opleiding vallen.  Daarnaast 
moet begeleiding vanuit de stageschool gegarandeerd zijn. Indien de voltijd student een 
grotere baan accepteert, dient de student bij de eerstvolgende gelegenheid over te 
stappen naar de deeltijdopleiding. 
 

Stage (leren & werken) van jaar 1 
In principe mag iedere student op stage, tenzij je niet is voldaan hebt aan bepaalde 
eisen door de opleiding gesteld zijn: bijvoorbeeld veelvuldige afwezigheid, negatieve 
studie- en/of beroepshouding. In de eerste week van december 2019 stelt de 
opleiding vast of jij op stage mag gaan. Indien de opleiding een negatief besluit 
neemt, volgt er een gesprek met jou en wordt een plan van aanpak met concrete 
afspraken en/of stappen gemaakt. 

 

Specifiek voor de opleidingen met een hoge instroom in het eerste jaar worden in 
voorkomende gevallen meerdere alternatieve stageroutes aangeboden. Hierover wordt je 
geïnformeerd door jouw eigen opleiding. 



38 
 

Bijlage 4: Lesvoorbereidingsformulier 
 

 

Lesvoorbereidingsformulier 

Niveau 1, 2019-2020 
 
Naam student en 
studentnummer: 

 

 
- 

 
Datum les: 

 
- 

 
Werkplekbegeleider: 

 
- 

 
 
Vak en leerjaar: 

 
- 

 
Klas: 

 
- 

 
 

 
 

 
Stageschool: 

 
- 

 
Lokaal: 

 
- 

 
 

 
 

Onderwerp hoofdstuk  (les)-Methode: 

Wat wil ik de leerlingen leren? 
Beschrijf hier het lesdoel/ de lesdoelen van deze les.  
 
Aan het einde van deze les… 
Aan het einde van deze les…  

Beginsituatie: 
Beschrijf hier een zo volledig mogelijke beginsituatie, denk hierbij aan voorkennis, gedrag, samenstelling van de klas, niveau van de leerlingen, wat is er al behandeld en 
andere relevante zaken. 
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Fasering 
van de 

les: 

Tijd: Activiteit leraar (didactische werkvormen) 
Wat doe ik en hoe? 

Noem hier ook welke rol van de leraar je aanneemt  
Werk een volledige instructie uit bij de rol van de 

didacticus 

Activiteit leerlingen: 
Wat verwacht ik van de leerlingen?  

Wat zie ik leerlingen doen? 

Hulpmiddelen: 
Welke materialen heb je 

nodig? 
(bijv. Smartboard, 

werkbladen, PowerPoint, 
etc.) 

  -   

- 

- 

  -   

- 

- 

  -   

- 

- 

  -   

- 

- 
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Bijlage 5: Kijkwijzer ‘Observeren’ 
 
Docent-Leerling Verbaal Non-verbaal 

Contact maken   

Vragen stellen   

Beurten verdelen   

Inbreng waarderen   

Gewenst gedrag stimuleren   

Ongewenst gedrag 
corrigeren 

  

Samenwerking stimuleren   

Vijf/ zes rollen van de leraar   

Basisbehoeften leerlingen 
(Competentie, Autonomie, 
Relatie) 

  

……   

Leerling-Leerling Verbaal Non-verbaal 

Contact maken   

Elkaar helpen   

Elkaar corrigeren   

Samenwerken   

……   

Conclusies uit observaties: 
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Bijlage 6: Kijkwijzer werkplekbegeleider en instituutsopleider/ schoolopleider 
 

 

 

Als de student geen voorbereiding van de les ruim voor de les kan overhandigen, zal de student deze les niet gaan geven! 

 Onderdeel Niet Wel Toelichting op wat niet/wel is waargenomen. 

 Leervraag van de student voor deze les: 
 
 

VO
O

RA
F 

Leervraag student is SMART geformuleerd.    

Het wordt duidelijk op welke manier aan deze leervraag 
wordt gewerkt. 

   

Is tijdig in de les.    

Materialen en hulpmiddelen zijn aangegeven en aanwezig.    

TI
JD

EN
S 

Maakt contact met leerlingen.    

Is congruent in verbaal en non-verbaal gedrag.    

Heeft een positieve uitstraling/benadering van de leerlingen.    

Spreekt leerlingen op een positieve manier aan, accepteert 
fouten van leerlingen. 

   

Stimuleert leerlingen naar elkaar te luisteren, laat leerlingen 
uitspreken. 
Luistert naar leerlingen en laat leerlingen ook uitspreken. 

   

Houdt zich aan de regels en zorgt dat leerlingen dat ook doen.    

Student naam :  Vak :  

Werkplekbegeleider :  Klas :  

Datum :  Lesuur :  
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Corrigeert leerlingen individueel op gedrag en niet op de 
persoon. 

   

Heeft overzicht over de groep.    

Beheerst de lesstof.    

Toont zich enthousiast voor zijn vak.    

Maakt gebruik van ICT-toepassingen waar wenselijk/mogelijk.    

Houdt zich aan afspraken.    

Werkt aan de (zes) rollen van de leraar.    

Werkt aan de basisbehoeften van de leerlingen (Competentie, 
Autonomie en Relatie). 

   

……..    

AC
H

TE
RA

F 

De leervraag is succesvol uitgevoerd.    

Is in staat om te reflecteren op de les en op het eigen 
handelen. 

   

………    

Positieve feedback: 
 
 
 
Aandachtspunten:  
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Bijlage 7: Feedbackformulier werkplekbegeleider/schoolopleider blok 3 
 

 

De student: Vo
lle

di
g 

m
ee

 e
en

s 

Vo
or

na
m

el
ijk

 m
ee

 
ee

ns
 

Be
et

je
 m

ee
 e

en
s 

N
ie

t m
ee

 e
en

s 

heeft respect voor de leerlingen; de leerlingen hebben respect 
voor de student. 

    

kan een lesvoorbereiding (of een deel daarvan) maken en deze 
toelichten aan een collega-docent. 

    

toont zich enthousiast voor zijn vak;     

toont zich enthousiast voor het beroep;     

beheerst de leerstof die hij moet doceren en laat zien zich hierin te 
hebben verdiept; 

    

assisteert bij verschillende lesvormen in de les;      

kan met begeleiding van de (vak)coach (gedeelten van) 
leeractiviteiten uitvoeren in eenvoudige situaties; 

    

houdt zich aan (team)afspraken;     

toont initiatief;     

toont belangstelling voor de achtergrond van leerlingen;     

……     

Wat vindt u positief aan de student? 

 

Wat zou u deze student nog als advies mee willen geven? 

 

Student & studentnummer :  

Ingevuld door   : 

School    :  

Datum en handtekening : 

Vraag aan de WPB of schoolopleider:  
kunt u van onderstaande uitspraken aangeven in welke 
mate u het er mee eens bent? Graag een mondelinge of 
schriftelijke toelichting en hulp om verder te ontwikkelen 

als de student hierom vraagt. 
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Bijlage 8: Praktische informatie  
 

1. Studiepunten: voor Lesgeven, doelgroep en school staan 2x 5EC (blok 3 en blok 4). 

2. Plaatsing: alle studenten worden op een (opleidings)school geplaatst door het 
  stagebureau.  

3. Ingangseisen: alle studenten (niveau 1) kunnen deelnemen aan de stage. Er zijn geen 
    ingangseisen.  

4. Vrijstellingen: voor stages worden vrijwel nooit vrijstellingen verleend. Raadpleeg het 
    vrijstellingsreglement op de pagina van de examencommissie op Hint. 

5. Stagecontract: je bent verplicht om het stagecontract in te leveren bij het Stagebureau. 
  Pas als het stagecontract is ondertekend EN geregistreerd bij het Stagebureau loop je 
  officieel stage. Neem bij vragen contact op met het stagebureau. 

6. Uren norm: voor een indicatie voor de stage(begeleidings)uren wordt verwezen naar 
  H3.4, ‘Urenverantwoording’. 

7. Beoordeling: blok 3 sluit je af door middel van het afronden van de LWT 
  Adolescentiepsychologie. Blok 4 sluit je af met een eindportfolio (waar twee opgenomen 
   lessen onderdeel van zijn) en criteriumgericht interview (CGI). 

8. Afwijken van de regels: indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kan je, 
  indien nodig, een gemotiveerd verzoek voor afwijking van de regels indienen bij de 
   examencommissie. 

9. Lesbezoek: in je stageperiode zal er een lesbezoek plaatsvinden. Dit lesbezoek wordt 
  gedaan door je instituutsopleider (IO) en/of door de schoolopleider (SO).  

10. Het IVL onderscheidt drie soorten stagescholen: 
   Categorie C: Opleidingsschool / Samen opleiden in de school 
  Categorie B: Samenwerkingsschool 
  Categorie A: Stageschool 
  De manier waarop je op de stageschool wordt begeleid verschilt per categorie. Bespreek 
  op je stageschool tijdig hoe de begeleiding op de school wordt georganiseerd, wie 
  waarvoor verantwoordelijk is, en wie je contactpersoon is.  

11. Verantwoordelijkheden van de stagiair. Je bent als student het visitekaartje van 
  Hogeschool Rotterdam en zelf verantwoordelijk voor je gedrag op de stageschool. Deze 
  verantwoordelijkheid strekt zich uit tot iedereen in de school en tot alles wat met de 
  school samenhangt. Het komt hierop neer:  

• Je past je aan de organisatie van de school aan en stelt je loyaal op tegenover de 
doelstellingen van de school, óók als die van een andere dan je eigen levensbeschouwelijke 
aard zijn. 
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• Je bent op tijd aanwezig voor lessen, afspraken, vergaderingen en dergelijke. Als richtlijn 
houden we aan dat je de hele schooldag aanwezig bent. Incidenteel kan dit een avond of 
weekenddag betekenen, bijvoorbeeld bij een feest of open dag.  

• In geval van ziekte neem je tijdig contact op met de stageschool om je af te melden en een 
nieuwe afspraak te maken. Ook je IO stel je hiervan op de hoogte.  

• Gemiste stagedagen worden ingehaald. Je maakt daarover zelf een afspraak met de 
begeleiders op de stageschool.  

• Je gaat zorgvuldig met gegeven leer- en hulpmiddelen om.  

• Je onderhoudt zo goed mogelijk contact met alle voor jou relevante betrokkenen via HR mail.  

• Je houdt rekening met de geschreven en ongeschreven regels van de school. Je gedrag is 
sociaal aanvaardbaar, je mondelinge en schriftelijke taalgebruik is correct (ook in online 
communicatie) en je kleding is verzorgd en aangepast aan de situatie op school.  

• Je neemt het vertrouwelijke karakter van informatie over school, medewerkers en leerlingen 
in acht, ook in de schriftelijke informatie in het portfolio en rapportages. 

 



 
  

 Handleiding Lesgeven, doelgroep en school | 46 

Bijlage 9: Begrippenlijst 

Term  Betekenis 

Assessment Beoordeling van beroepshandelen. Dit wordt via een CGI gesprek beoordeeld en toont beroepshandelen 
op niveau 1 aan. 

American 
Psychological 
Association 

APA-stijl. De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, dissertaties en 
papers op academisch niveau, opgesteld door de APA, een organisatie voor academici (voornamelijk 
psychologen) in de Verenigde Staten. 

Bekwaamheids-
domein 

Categorie van eisen binnen de landelijke bekwaamheidseisen: brede basis/professioneel handelen, 
pedagogisch en vakdidactisch en vakinhoudelijk. Voor Lero is een vertaling gemaakt in categorieën 
professioneel handelen, didactisch handelen en pedagogisch handelen.  

Bekwaamheids-
eisen 

Wettelijke eisen die aan leraren gesteld worden. Deze eisen zijn op landelijk niveau beschreven (voor o.a. 
het tweedegraads bevoegdheidsgebied) en vastgesteld (2017). 

Beroepstaak Beschrijving van een betekenisvolle kerntaak zoals deze door een beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd. Bij 
de uitwerking van de leerresultaten Lero zijn zes beroepstaken gedefinieerd. 

Bewijsmateriaal De gedocumenteerde prestaties in een portfolio in de vorm van producten, toegelicht met onderbouwing 
en reflectie in het kader van zelfbeoordeling.  

Categorie 
stageschool 

IVL Lero onderscheidt drie soorten stagescholen: 
Categorie C: Opleidingsschool / Samen opleiden in de school 
Categorie B: Samenwerkingsschool 
Categorie A: Stageschool 
De manier waarop je op de stageschool wordt begeleid verschilt per categorie. Informatie hierover vind je 
op de pagina van het stagebureau op Hint. 

Competentie Vermogen om op adequate wijze uitvoering te geven aan de kerntaken van een specifiek beroep of functie 
(leraar of onderwijsondersteuner).  

Competentie, 
Autonomie en 
Relatie 

Model (Stevens, 2014). Relatie, autonomie en competentie als de drie psychologische basisbehoeften om 
ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen. 

Criteriumgericht 
interview (CGI) 

Gestructureerd assessmentgesprek waarbij de beoordelingscriteria uitgangspunt zijn voor de vragen die 
gesteld worden. Tijdens het gesprek wordt reflectie en verantwoording van keuzes aan de hand van theorie 
gevraagd. 

Instituuts-opleider 
(IO) 

Een medewerker (docent) van HR die op scholen aanwezig is om studenten te begeleiden en te beoordelen. 
De  ‘C’ erachter staat voor Instituutsopleider op een C school 

Generieke 
Kennisbasis (GKB) 

Landelijk afgestemd document, gepubliceerd op de website van 10voor de leraar, waarin conceptuele 
kennis beschreven is in termen van kernconcepten die voor tweedegraads bevoegdheidsgebied (vo/bve) 
van toepassing zijn. Het betreft specifiek ‘het weten’ met betrekking tot het leren lesgeven. De herziene 
versie is in 2017 samengesteld door het Landelijk Vakoverleg Generieke Kennisbasis op basis van de 
herijking van de oorspronkelijke kennis- basis uit 2011. Hierbij is de mbo-raad geraadpleegd en heeft het 
werkveld de GBK gevalideerd. Opgebouwd langs 3 domeinen: professioneel handelen, didactisch handelen 
en pedagogisch handelen. 
https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Generiek%20-
%20pdf-versie%20november%202017.pdf 

Leerdoel Beschrijft wat met leren bereikt dient te worden. Dient SMART geformuleerd te worden.  
Leerresultaten Beschrijving van wat een student op het niveau van een startbekwame beroepsbeoefenaar moet 

beheersen. Bij Lero geformuleerd in termen van handelen in de leerresultaten van niveau 4/ 
Startbekwaam. Leerresultaten zijn leidend voor samenhangend ontwerp van het curriculum per niveau. 
Toetstermen en beoordelingscriteria binnen cursussen kunnen specifieker zijn geformuleerd in lijn met de 
betreffende leerdoelen.  

Leerwerkplan Komt voort uit het POP. Is een actieplan van en voor de student om zijn ontwikkelingen in acties om te 
zetten. 

https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Generiek%20-%20pdf-versie%20november%202017.pdf
https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Generiek%20-%20pdf-versie%20november%202017.pdf
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Leerwerktaken 
(LWT) 

Stage opdrachten om studenten te helpen stage doelen te bereiken, eigen leervragen te onderzoeken en 
gericht te werken aan bewijsvoering voor het portfolio. 

Opleiden in de 
school 

Studenten worden benoemd als OIDS studenten als ze stage lopen volgens het Samen Opleiden principe 
 

Persoonlijk 
Ontwikkel Plan 
(POP) 

De student gebruikt deze methode om hun professioneel handelen in kaart te brengen. De acties die 
hieruit voortvloeien, komen terug in het Leerwerkplan. 

Portfolio Instrument voor begeleiding en/of beoordeling in de beroepslijn. Het geeft een overzicht van werk of 
bewijzen van bekwaamheid en kan verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld tussentijdse (formatieve) 
beoordeling of (summatieve) beoordeling van het stage niveau.  

Samen Opleiden Samen Opleiden is een afspraak tussen de lerarenopleiding en de stagescholen waarbij de student een deel 
van het curriculum in samenspraak met de school afrond. 

Werkplekbegeleider 
(WPB) 

De begeleider (werkzaam op de stageschool/ werkplek) die de student iedere stagedag begeleidt op de 
leerwerkplek. 

Werkplekleren  Benutting van de werkplek voor het realiseren van opleidingsdoelen. Er wordt aangestuurd op “pendelen”  
tussen praktijk en theorie door afwisseling in opleidingsgestuurd leren, ervaringsleren en zelfgestuurd 
leren.  Hulpmiddelen hierbij zijn leerdoelen, begeleiding, opdrachten, feedback, intervisie en uitnodiging tot 
reflectie. 
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Bijlage 10: Richtlijnen waar een schriftelijk verslag aan moet 
voldoen 

 

 

 

 Hogeschool Rotterdam 
 

 

Richtlijnen waar een schriftelijk 
verslag aan moet voldoen. 

 

Checklist voor alle IVL-studenten zodat zij op de hoogte zijn van de voorwaarden die gesteld 
worden aan een schriftelijk verslag op HBO-niveau. 

 

Uitsnede tbv LWT D Adolescentiepsychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld titelblad 
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Naam: …….. 

Studentnummer: …… 

Datum: ….. 

Hogeschool Rotterdam 

Instituut voor Lerarenopleiding docent… [vul hier naam opleiding in, bijv. biologie] 

Cursuscode: ….. 

Naam cursus: …… 

Docent: Dhr./Mevr. …… 

 

Checklist: Een goed verslag voldoet aan de onderstaande eisen. Controleer, voordat je je product inlevert, 
of het voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden. 

1. Tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word 
Gebruik MS Word als standaard programma. Lever het verslag als Word-bestand in via Cum Laude, dat wil 
zeggen als .doc of .docx-bestand. 
 

2. Naam Word-document 
Geef het geschreven werkstuk altijd de juiste naam; beginnend met jouw achternaam, vervolgens de 
achternaam van jouw docent, afgesloten met de cursuscode: 
Achternaamstudent_Achternaamdocent_cursuscode 

 
• Bijvoorbeeld: student Peter van Straaten heeft een werkstuk geschreven in cursus LERLD101X voor docent 

M. Theunissen. Dan krijgt het werkstuk de volgende naam: Straaten_THEUNISSEN_LERLD101X 

 
3. Inhoudelijke voorwaarden waaraan het Word-document moet voldoen: 

• Titelblad: De titelpagina is de eerste (ongenummerde) pagina van je verslag. Hierop staat in ieder geval 
vermeld; Titel en eventueel ondertitel.  
Volledige naam, studentnummer, datum, Hogeschool Rotterdam, naam opleiding, cursuscode, naam 
cursus, naam docent. (Zie voorbeeld titelblad van dit document.) 

• Inhoudsopgave: Een overzicht van genummerde hoofdstukken, paragrafen met paginanummering, 
bronnenlijst en bijlagen. (Tip: gebruik hiervoor de automatische inhoudsopgavefunctie.) 

• Hoofdstukken: Maak een logische opbouw in hoofdstukken en paragrafen, waarin jij inhoudelijk voldoet 
aan de opdrachten behorende bij de desbetreffende cursus of module. (Tip: zie 
beoordelingsformulier/rubrics van de cursus). 

• Literatuur/Bibliografie: Deze referentielijst is opgesteld volgens de APA-norm en start op een nieuwe 
pagina. In de lijst zijn slechts de bronnen vermeld, waarnaar wordt verwezen in de tekst. 

• Bijlagen: De bijlagen zijn genummerd. Hierin plaats je gescande documenten of andere bewijsstukken, 
zoals bijvoorbeeld lesvoorbereidingsformulieren waar je in de tekst naar verwijst.  

 
4. Lay-out  

Een verzorgde lay-out komt de leesbaarheid van het verslag ten goede en het stelt de lezer in staat om 
hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Ten aanzien van de lay-out gelden de volgende voorwaarden: 

• Lettertype Arial, Calibri of Times New Roman, lettergrootte 11, kleur zwart. 
• Voorzie hoofdstukken en paragrafen van herkenbare koppen (kleur zwart). 
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• Marges normaal/standaard 2,5 cm. Laat de tekst uitvullen over de alinea’s. 
• Regelafstand staat op 1,1  of 1,2.  Afdrukweergave staand. Taal instellen op Nederlands 
• Gebruik om iets te benadrukken altijd cursief (niet onderstreept of vet). 
• Gebruik paginanummering; In de voettekst staat paginanummering onderaan rechts. 
• Literatuurverwijzingen, foto- en beeldmateriaal, tabellen en grafieken volgens APA-normen.  

Geen voetnoten. 

 
5. Spelling 

Het werkstuk is geschreven in correct Nederlands met niet meer dan tien spel- en stijlfouten. Taal instellen 
op Nederlands en zet de spellingcontrole aan. Verder is het van belang om een zakelijke schrijfstijl aan te 
nemen en dat jij, als schrijver van het verslag, de lezer duidelijkheid biedt. Vermijd spreektaal en plaats geen 
getallen en afkortingen in een lopende tekst. 
 

6. Bronverwijzingen gebeurt volgens APA-normen: 
 
• Bronnen staan op alfabetische volgorde. Voorvoegsels bepalen de plaats in de literatuurlijst. 

Van der Wal staat dus op alfabet bij de letter V. 
• Namen van de auteurs in de tekst komen overeen met de namen in de bibliografie. 
• Alle bronnen die in je lijst staan moeten terug te vinden zijn in de tekst en vice versa!  

Literatuurlijst 

Van der Wal, J. & De Wilde, J. (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho 

 

Binnen APA zijn heel veel verschillende regels voor het vermelden van bronnen in de literatuurlijst bij één of 
meer auteurs, voor boeken, artikelen en internetbronnen. 

 

Verwijzen in de tekst: 

Verwijzen in de tekst is met voorvoegsels en hoofdlettergebruik. En het woordje en!  
• Volgens Van der Wal en De Wilde (2017) is het belangrijk om in de meeste gevallen…   

 

Verwijzen aan het einde van een zin 

Aan het einde van een zin verwijs je ook met de correcte namen en met het &-teken. 
• In iedere klas zit wel een leerling die extra ondersteuning nodig heeft (Van der Wal & De Wilde, 2017).  

 

De punt van de zin komt NA de bron. Hiermee geeft de schrijver duidelijk aan dat die zin afkomstig is van de 
auteur(s) die hierna tussen haken wordt vernoemd. 

 

Citeren 
Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing 
tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) ), of door de auteur(s) in de tekst te noemen. 
Een citaat bestaat uit maximaal 40 woorden! Voorkom dus dat je hele lappen tekst over gaat nemen. 

• “In iedere klas zit wel een leerling die extra ondersteuning nodig heeft” (Van der Wal & De Wilde, 2017, p. 5).  
• Van der Wal en De Wilde (2017, p. 5) zeggen het als volgt: “in iedere klas zit wel een leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft”. 
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Uitsnede en bewerking van de versie oktober 2018 
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Bijlage 11: Hulpvragen bij LWT adolescentiepsychologie (niet 
verplicht) 

Hoofd-
stuk 

 Vragen die je aan jezelf kunt stellen 

1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

1.2 Leeftijd en gedrag 

1.3 Pubertijd en adolescentie 

- vroege 
adolescentie 

- midden 
adolescentie 

- late 
adolescentie 

1.4 Beeldvorming over adolescenten 

- Beelden uit de literatuur, massamedia, 
sociale wetenschappen en 
neurowetenschappen 

- Sturm und Drang / Storm en stress 
- Biologische veranderingen 
- Sociaal-culturele ontwikkeling 
- Nature-nurture debat 

 

Hoe typeer ik mijzelf als puber?  

Welke ontwikkeling maakte ik door in de drie 
fasen? 

Wat merkte ik bij mijzelf op lichamelijk gebied?  

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

 

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

 

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

Waarop botste het met die omgeving? Geef 
voorbeeld. 

Waarop voelde ik juist steun? 

 

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

2 Identiteitsontwikkeling 

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

 

2.3 De identiteitstheorie van Erikson 

- centrale ontwikkelingstaak: ontwikkelen 
eigen identiteit 

 

2.4 Het schema van de menselijke 
levensloop 

 

2.5 De adolescentie nader bekeken 

2.5.1 Identiteitsverwarring: 

- Tijdsverwarring 

- Verlegenheid 

Hoe scoor ik op de ‘Big Five’? 

Welke van de vier aspecten aan het begrip 
identiteit zijn op mij van toepassing?  

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

Wat merkte je bij jezelf op het gebied van: 

• ontwikkeling van vertrouwen 
• ontwikkeling autonomie 
• ontwikkeling initiatief 
• ontwikkeling constructiviteit 
• ontwikkeling identiteit 
• ontwikkeling intimiteit 
• ontwikkeling generativiteit (waarschijnlijk 

nog toekomst) 
• ontwikkeling integriteit (waarschijnlijk nog 

toekomst) 

 



 
  

 Handleiding Lesgeven, doelgroep en school | 53 

- Rolfixatie (parentificatie) 

- Werkverlamming 

- Biseksuele verwarring 

- Autoriteitsverwarring 

- Waardenverwarring 

- Negatieve identiteit 

- Kunstmatige identiteit 

2.5.2 Identiteitsstatussen: 

- moratorium 

- foreclosure 

- identity achievement 

- diffusion 

 

2.6 Sociale omgeving 

- Bronfenbrenner 

- Maatschappijvormen en menstypen van 
Riesman 

- Drie I’s van Kraaijeveld 

- Etnische identiteit 

 

Ouders en leeftijdgenoten 

2.6.3 Opvoedingsstijlen 

2.6.4 De betekenis van leeftijdgenoten 

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

 

 

Kun je bij jezelf voorbeelden noemen bij één of 
meer statussen?  

 

 

Welke opvoedingsstijl herken je en welke invloed 
had die? 

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

Welke invloed had een vriendengroep? 

 

Wat was jouw micro-, meso-,exo- en 
macrosysteem?  

Welke invloed hadden ze op jou? Bijvoorbeeld: 
Welke invloed had een echtscheiding? 

Welke maatschappijvormen en menstypen herken 
je in jouw opvoeding en omgeving? 

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

3 Cognitieve ontwikkeling (verplicht 
hoofdonderwerp) 

3.2 Rationele intelligentie 

 

3.3 Piaget 

Ontwikkelingsfasen 

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

 

- assimilatie en accommodatie 

- substitutie en integratie 

 

- cognitief egocentrisme 

- imaginair publiek 
- persoonlijke fabel 
- zwart-wit denken 

 

3.3.2 Concreet–operationeel en formeel-

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

 

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

Wanneer merkte je bij jezelf iets van: 

- magisch denken?  

- interesse in de problematiek van anderen 
(leeftijdgenoten, maar ook ‘de wereld’?)  

- Last van schaamtegevoelens 

- Persoonlijke fabel (mij overkomt dat niet) 

- Zwart-wit denken 

Illustreer met voorbeelden. 

 

Kun je met een voorbeeld duidelijk maken dat je 
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operationeel 

 

3.4 Morele ontwikkeling 

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

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

 

3.5 Betekenis Piaget voor het onderwijs 

- Probleemgestuurd onderwijs 

- Samenwerkingsvormen 

- Differentiëren 

- Reflecteren 

- Systematisch argumenteren 

- Overkoepelende begrippen zoeken 

- Herformuleren 

- Plannen 

- Systematisch keuzes maken 

3.6 Emotionele intelligentie 

- Primaire en secundaire emoties 

- Evenwicht hoofd-hart 

- Salovey 

- Eigen emoties herkennen 

- Emoties reguleren 

- Jezelf motiveren 

- Emoties bij anderen herkennen 

- Sociale relaties leggen 

voor het eerst de stap van concreet naar formeel 
maakte? Het kan ook zijn dat iemand (leraar, 
leider, ouder) dat met je deed.  

 

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

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

 

Piaget en Vygotsky hadden invloed op het 
onderwijs. Bij wie van je leraren zag je één of meer 
manieren waarbij ze hun onderwijs aanboden? 
Wat leverde dat bij je op?  

 

 

 

 

 

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

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

Welke van de kenmerken van Salovey zie je bij 
jezelf?  

4 Seksuele ontwikkeling 

4.2.5 Opvattingen over seksualiteit 

- Orgastisch model 

- Relatie model 

- Liefde- en voortplantingsmodel 

 

4.3 Seksuele ontwikkeling 

- biologische veranderingen 

- seksueel gedrag van adolescenten 

 

4.4 Sekserollen en seksuele identiteit 

- Biologische variabele: hormonen en 
hersenen 

Wat is de seksuele moraal waarin jij bent 
opgegroeid?  

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

Tot in hoeverre merk jij bij jezelf het verschil 
tussen jij als persoon vóór de puberteit en daarna? 
Waar lag bij jou het scharnierpunt? 

Hoe werd daar door je omgeving op gereageerd?  

 

Geef aan welke persoonlijkheidskenmerken voor 
jouw gevoel precies passen bij jouw gender. Welk 
model van leren past daarbij? 
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- Culturele variabele en de genderidentiteit. 

- Sociaal leren 

- Model leren 

- Cognitief leren 

 

- Genderidentiteit 

- Identiteitsbesef 

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

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

 

Hoe oordeel jij op dit moment over het 
verschijnsel homo- en biseksualiteit? 
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Bijlage 12: Suggesties voor praktijkopdrachten LWT 
Adolescentiepsychologie 
Hieronder staan een aantal opdrachten waaruit je kunt kiezen om de theorie te herkennen in de 
praktijk. Zorg dat je eerst de theorie goed bestudeert voordat je met leerlingen in gesprek gaat. 
Bereid de opdrachten goed voor, schrijf zo nodig uit welke vragen je precies wilt gaan stellen en in 
welke volgorde. Probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen, daardoor moet de leerling gaan 
nadenken en zijn eigen antwoord formuleren. Het staat je vrij om praktijkopdrachten aan te passen 
aan jouw specifieke situatie als dat nodig is. Verwerk de resultaten van de praktijkopdrachten in je 
eindopdracht. 

Daar waar ‘leerling’ staat, wordt in het mbo ‘student’ bedoeld. Daar waar ‘les’ staat, wordt ook 
‘onderwijsactiviteit’ mee bedoeld. Daar waar ‘klas’ staat, wordt ook ‘groep leerlingen of studenten 
(mbo)’ mee bedoeld. 

Als je in tweetallen stage loopt, voer je de praktijkopdrachten, waar mogelijk en zinvol, met zijn 
tweeën uit.  

Als je stage loopt bij Mentoring op Zuid of Cross your Borders zul je minder te maken krijgen met 
klassikale situaties, maar wel met individuele of kleine groepjes leerlingen. Je kunt de meeste 
praktijkopdrachten ook in deze situatie doen, of je past de opdracht een beetje aan aan de situatie. 
Ook kun je tijdens de snuffelstage werken aan de praktijkopdrachten. Als je helemaal geen stage 
loopt, kun je de praktijkopdrachten – wellicht moet je ze aanpassen aan de situatie – uitvoeren met 
broers / zussen / neven / nichten / buurtkinderen in de leeftijd van 12-20 jaar (met je medestudenten 
zou zelfs ook nog kunnen). Je kunt ook vragen of je een dag kan meelopen met een medestudent die 
wél een stageplaats heeft, of misschien kun je een dag terecht op je eigen oude school voor 
voortgezet onderwijs. 

Cognitieve ontwikkeling 

Let op: praktijkopdracht 1 of 2 van cognitieve ontwikkeling verwerk je VERPLICHT in de 
eindopdracht. 

1. Tijdens je stage leg je contact met leerlingen met betrekking tot hun leerproces. Je observeert ze, 
geeft ze les, of je begeleidt ze individueel of in kleine groepjes. Let bijvoorbeeld tijdens een 
observatie op de manier waarop de leerlingen iets aangeleerd krijgen. Hoe zie je de volgende 
punten terug bij verschillende leerlingen? Welk verschil zijn er tussen leerlingen?  
• Ontwikkeling van het ruimtelijk denken.  
• Ontwikkeling van het abstract denken.  
• Leren logisch te denken en consequenties te trekken. 
Geef hierbij aandacht aan de uitgangspunten van Piaget en hoe die uitgangspunten in de les(sen) 
en/of begeleiding naar voren komen. Herken je de wijze van leren vanuit de theorie van Piaget? 
Wat heb je gezien en/of gedaan in de les(sen) en/of begeleiding met betrekking tot de cognitieve 
ontwikkeling? Hoe is/zijn de individuele leerlingen te plaatsen in het model van Piaget? Geef 
concrete voorbeelden. 

2. Vragen die je kunt stellen aan leerlingen om persoonlijke fabels, imaginaire denkbeelden, 
cognitief egocentrisme, zwart-wit denken en magisch denken te ontdekken. 
• Ben je bijgelovig? Hoe dan? 
• Heb je vaste rituelen voordat je aan een wedstrijd begint of voor je gaat slapen? 
• Geloofde je vroeger in monsters/spoken/lijken onder je bed? Hebben die gedachten nog 

steeds invloed en wanneer dan? Wat vind je daar nu van? 
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• Denk je wel eens dat je uniek bent? Wanneer denk je dat? 
• Heb je last van bozen, blijde, verdrietige buien? Begrijp je jezelf als dit gebeurt?  
• Denk je wel eens na over je eigen begrafenis? Wat denk je dan? Wil je dan weten wie er komen 

en in welke mate ze verdrietig zijn? Wat vind je van die gedachten? 
• Welke oplossing zie jij voor het drugsprobleem in Nederland? 
• Welke oplossing zie jij voor het vluchtelingenprobleem? 
• Welke oplossing zie jij voor de school-shootings in de VS? 
• In hoeverre ben je goed in plannen? Waar blijkt dat uit? 
• Heb je overzicht in de hoeveelheid huiswerk en toetsen? Hoe komt dat? 
• Heb je enig idee waarom je al die leerstof op school moet leren? Wat vind je daarvan? 
• Heb je een idee waarom al deze vragen aan je gesteld worden? 

3. Observeer een brugklas en een derde klas. Kies daaruit een aantal leerlingen die je zorgvuldig 
observeert. Geef aan in welke fase de leerlingen zitten en leg uit waarom zij in deze fase zitten. Is 
er verschil tussen brugklas leerlingen en 3e klassers? 

4. Geef de leerlingen een casus of rekensommetje (bv over inhoud van een zwembad of over 
vierkante meters) met een foute uitkomst. Vraag of de uitkomst klopt. Zien jouw leerlingen de 
fout? Kunnen zij inzien dat een zwembad niet 25 km2 kan zijn? Welke denkfase is hier van 
toepassing? 

5. Geef de lln vraagstukken uit je eigen vak en doe dit bij een brugklas, derde en vijfde klas. Welke 
fases van cognitieve ontwikkeling van Piaget herken je?  Vraag je werkplekbegeleider om hulp om 
te bepalen welk vraagstuk je kunt voorleggen aan de leerlingen. 

6. Bekijk lessen in verschillende niveaus (vmbo, havo, vwo) lessen.  
Hoe zie je de volgende punten terug bij de verschillende klassen? Welk verschil is er tussen de 
leerlingen?  
• Ontwikkeling van het ruimtelijk denken.  
• Ontwikkeling van het abstract denken.  
• Leren logisch te denken en consequenties te trekken 
Voer een nabespreking met aandacht voor de uitgangspunten van Piaget en hoe die 
uitgangspunten in de bezochte lessen naar voren komen. Wat hebben studenten gezien in de 
lessen? Hoe zijn de individuele leerlingen te plaatsen in het model van Piaget? Laat studenten 
concrete voorbeelden noemen.  

7. Ga in gesprek met leraren: 
Vraag vakleraren hoe zij abstract denken terug zien komen bij leerlingen van verschillende 
leeftijden; hoe zij egocentrisme terugzien. 

8. Houd in je lessen rekening met de leeftijd van je doelgroep: 
Oefen met het aansluiten op specifieke leeftijdsgroepen in je lesvoorbereidingen: hoe sluit je aan 
op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen van jouw klas? 
Noteer interacties met leerlingen uit specifieke leeftijdsgroepen tijdens je les 
Laat je werkplekbegeleider of een medestudent een lesobservatie doen, specifiek gericht op het 
omgaan met adolescenten 
Neem een les op, en selecteer een fragment waarin jouw manier van omgaan met adolescenten 
te zien is.  

 

Identiteitsontwikkeling 

9. Zoek een leerling waar je veel van jezelf in ziet: maak een observatieverslag, een verslag van een 
gevoerd gesprek en een reflectie daarover. 
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Zoek een leerling waar je totaal geen verwantschap mee voelt en voer dezelfde opdracht als 
boven beschreven uit. 
Als je maar één leerling kunt observeren (bijvoorbeeld Mentoring op Zuid), kun je hierbij 
aangeven in welke facetten van deze leerling je jezelf herkent, en in welke niet. 
Je gaat verschillende leerlingen interviewen en stelt ze een aantal totaal verschillende vragen. 
Probeer door te vragen bij de leerlingen. Vragen staat vrij. Bijvoorbeeld: 
• Wat zijn jouw meest risicovolle gedragingen geweest? Waarom deed je dat? “Leuk” is niet een 

voldoende antwoord. 
• Heb je aan consequenties gedacht?  
• Was het voorbereid? 
• Is het vastgelegd op social media en waarom? 
• Zou je het nog een keer doen en waarom wel of niet? 
• Hoe vaak heb je je omgekleed voordat je de laatste keer uitging/naar een verjaardag ging? 

Waarom deed je dat? Wat werd je keuze uiteindelijk en waarom? 
• Waarom ga je het liefst samen met je vriend(in) naar het toilet tijdens de lessen? 
• Waarom vind je spreekbeurten leuk of afschuwelijk? 
• Wat is het ergste wat een docent tegen je gezegd heeft ooit? En wat het leukst?  
• Hoe denk je dat anderen mensen jouw zien? 
• Ben je altijd hetzelfde, bij verschillende groepjes en in verschillende rollen? 
• Heb je vertrouwen in je eigen toekomst? Waarom? 
• Welke ideeën heb je over jouw toekomst en studie en wat zijn jouw eigen acties en 

verantwoordelijkheden daarin? 
• Waarover pieker je wel eens? Waar lig je ’s nachts wakker van? Hoe ga je om met stress? 
• Waarover schaam je je wel eens? 

10. Observeer een klas gedurende enkele lessen en een pauze. Probeer (sub)culturen, (sub)groepjes 
te ontdekken. Beschrijf zo precies mogelijk waarin de groepjes en culturen zich van elkaar 
onderscheiden. Ontdek je leiders? Is er een verschil in het gedrag van leerlingen tijdens de les en 
tijdens de pauze? 
Als je geen klas kunt observeren, zou je je eigen klas op de Hogeschool Rotterdam kunnen 
nemen, mits de meeste studenten niet ouder zijn dan 20 jaar. 

11. Houd een gesprek met leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden over onderwerpen zoals 
hun tijdsbestedingen, hun ervaringen met het schoolleven, hun mening over leraren, hun 
levensbeschouwing / godsdienst, hun relatie met hun ouders, vriendschappen, persoonlijke 
kenmerken (karakter, hobby), relaties. Maak een verbinding met je eigen leven en met wat in de 
literatuur staat. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? 

12. Beschrijf jouw eigen ontwikkelfasen. Maak een tijdslijn, beschrijf aan de hand van de begrippen 
uit de theorie de verschillende levensfasen, geef bij die begrippen een voorbeeld van een 
situatie/gebeurtenis waaruit die ontwikkelfase blijkt, illustreer met foto’s/gedichtjes/songteksten 
etc. Bekijk drie foto’s van jezelf (bijv. Groep 8, klas 2 en examenjaar) in welke ontwikkelfase zat je 
toen? Waar was je vooral mee bezig en met wat niet? Hoe zie je dat? (Interviews/rapporten 
kunnen ook helpen als vertrekpunt). De tijdslijn is creatief en bevat bewijzen in zowel beeld als 
tekst. De tijdslijn laat zien dat de student in staat is zichzelf te analyseren in termen van de 
theorie.  
 

Cultuur- en maatschappijvormen 

13. Interviewvragen om te stellen aan diverse leerlingen van diverse leeftijden en niveaus: 
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• Waar heb jij hulp van volwassenen bij nodig?  
• Wie uit jouw omgeving heeft invloed op je profiel/studie/beroepskeuze? Waarom die 

personen?  
• Heb je al een relatie? Hoe beleef je dat? 
• Uit welke personen bestaat je thuissituatie? Heeft die samenstelling invloed op jouw eigen 

toekomstverwachting? Waarom? 
• Wat of wie motiveert jou om te werken aan school? 
• Hoe zelfstandig werk je aan school? 
• Hoe vul je je vrije tijd in? 
• Hoe combineer je school en vrije tijd. Is er een juiste balans? 
• Vind je jouw opvoeders streng en waarom wel of niet? 

14. "De huidige cultuur is veel meer gericht op het individu, op zelfontplooiing en zelfredzaamheid. 
Dat zijn op zich geen slechte eigenschappen, maar we zijn erin doorgeschoten. Dat levert 
egoïstische burgers op, die niet meer zo zijn geïnteresseerd in anderen, in de samenleving en de 
democratie. Alles kan, alles mag en niets heeft consequenties", zegt Frits Spangenberg. Met 
Martijn Lampert schreef hij een boek over deze tandeloze ouder, die verantwoordelijk is voor een 
'grenzeloze generatie'. Jongeren geboren vanaf 1986 groeien daardoor op tot burgers die 
hoofdzakelijk met zichzelf bezig zijn, nauwelijks sociaal betrokken zijn en weinig of geen 
remmingen kennen. 
Beschrijf hoe jij je verhoudt tot de grenzeloze generatie en beschrijf een leerling in termen van de 
grenzeloze generatie. Maak een (bondig) schema van jouw macro-, exo-, meso-, micro systeem. 
Doe dit ook voor een leerling (interview?) en benoem enkele verschillen. Wat betekent dit voor 
jouw onderwijspraktijk? 

 

Ouders / vrienden 

15. Ga In gesprek met kleine groepjes leerlingen en praat met ze over hun relatie tot vrienden en/of 
ouders.  
Stel de volgende vragen aan leerlingen: 
• Wie bepaalt er thuis waar de vakantie heen gaat, wat er gegeten wordt, welke film er gekeken 

gaat worden, hoe laat je thuis mag komen, of er gedronken mag worden en of je meegaat 
naar grootouders? 

• Wie bepaalt of je huiswerk maakt, een bijbaan hebt, klusjes in huis doet en wel of niet gaat 
trainen.  

• In welke dimensie/opvoedstijl kun je de opvoeding van die lln plaatsen?  
 

Morele ontwikkeling 

16. Dit is een fijne opdracht om met meerdere leerlingen tegelijk te doen. Zorg voor rode en groene 
kaartjes. 
Je maakt een aantal dilemma’s en laat de leerlingen kiezen: Rood is tegen en groen is vóór. 
Vervolgens laat je de leerlingen (diversiteit is hier wenselijk) discussiëren over hun keuzes. De 
argumenten die erbij horen kun je categoriseren in pre/post-conventioneel denken. 
Onderwerpen die het hier goed doen zijn: zoenen met de ex van je vriend(in), seks, wapens, 
drugs, milieu/klimaat en liegen. 

17. Voer een experiment uit: leg Kohlberg’s morele dilemma voor aan 13-jarigen en aan 17-jarigen. 
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Het Heinz-dilemma (naar L. Kohlberg)  

'Ergens in Europa lag een vrouw op sterven omwille van een zeldzame ziekte. Er was echter een nieuw 
geneesmiddel waarvan de dokters dachten dat het haar leven kon redden. Dit geneesmiddel bevatte radium 
en dit was pas ontdekt door een apotheker die in dezelfde stad woonde als de vrouw die op sterven lag. De 
bereiding van het geneesmiddel was duur, maar de apotheker vroeg nog eens tienmaal zoveel. Hij betaalde 
zelf 500 euro voor het radium en rekende 5000 euro aan voor een kleine dosis van het geneesmiddel. Heinz, 
de echtgenoot van de zieke vrouw, ging bij al zijn kennissen langs om het geld te kunnen lenen. Hij kon 
echter maar 2500 euro bijeenkrijgen. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw stervende was en vroeg hem 
het geneesmiddel aan een lagere prijs te verkopen of hem toe te staan om later het verschil bij te betalen. 
Maar de apotheker zei: “Neen, ik heb het geneesmiddel ontdekt en ik wil er geld mee verdienen”. Heinz werd 
wanhopig en overwoog om in de apotheek binnen te breken en het geneesmiddel te stelen voor zijn vrouw.'  

Mag Heinz het geneesmiddel stelen? Duid zelf één van de volgende uitspraken aan:  
( ) 1 Hij mag het stelen.  
( ) 2 Ik weet het niet; ik twijfel.  
( ) 3 Nee, hij mag ‘t niet stelen.  

Want: 

Leg het dilemma voor aan een ± 13 jarige. 

Mag Heinz het geneesmiddel stelen? Duid één van de volgende uitspraken aan:  
( ) 1 Hij mag het stelen.  
( ) 2 Ik weet het niet; ik twijfel.  
( ) 3 Nee, hij mag ‘t niet stelen.  

Want: 

Leg het dilemma voor aan een ± 17 jarige. 

Mag Heinz het geneesmiddel stelen? Duid één van de volgende uitspraken aan:  
( ) 1 Hij mag het stelen.  
( ) 2 Ik weet het niet; ik twijfel.  
( ) 3 Nee, hij mag ‘t niet stelen.  

Want: 

 

Seksuele ontwikkeling  

18. Observeer op je stage in een pauze leerlingen in de aula, bij de kluisjes en/of op het schoolplein. 
Je gaat leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar vergelijken door te kijken naar:  
• Hoe gaan jongens met elkaar om?  
• Hoe gaan meisjes met elkaar om?  
• Hoe gaan jongens met meisjes om? 
• Hoe gaan meisjes met jongens om? 
• Welke kenmerkende verschillen in seksuele ontwikkeling zie je bij de jongeren die je 

observeert? 
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