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Voorwoord 

Beste student, 

Voor je ligt de studentenhandleiding werkplekleren niveau 3, een vervolg op 
studentenhandleidingen werkplekleren niveau 1 en 2. 

In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om stage niveau 3 te doorlopen. 
Naast praktische informatie over hoe lang de stage duurt en hoe deze wordt beoordeeld 
vind je er - zoals ook in voorgaande stages - leerwerktaken die je tijdens je stage uitvoert. 
Lees de handleiding in zijn geheel goed door zodat je weet wat er van je wordt verwacht. 
Betrek de inhoud van de handleiding ook bij de afspraken die je maakt op je werkplek. 

Werkplekleren gaat over het gepland en bewust leren van studenten in een authentieke 
arbeidssituatie gericht op het verwerven van beroepsrelevante competenties (Veldhoven 
e.a., 2009). De drie betrokken partijen in dit proces zijn de student, de werkplek en de
opleiding. Deze handleiding vertegenwoordigt de visie van de opleiding op werkplekleren in
relatie tot stage niveau 3. Voor de totstandkoming ervan hebben we dankbaar gebruikt
gemaakt van de expertise van de collega’s en het werkveld.

Nu is het aan jou, de student, om met behulp van deze handleiding en met de begeleiding 
van je werkplekbegeleider en je IO werkplekleren niveau 3 vorm te geven.  

We wensen je een fijne en leerzame stage toe. 

Rotterdam, juli 2019 
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1. Algemeen

1. Plaatsing: In niveau 3 worden Oids studenten doorgeplaatst binnen de eigen opleidingsschool.
Andere studenten zoeken zelf een plaats.

2. Ingangseisen:
Voor studenten t/m cohort 2015-2016 geldt: 

• De stage (leren & werken) niveau 2 is behaald. Stage jaar 2 kan, indien nog niet in jaar 2
afgerond, afgerond worden in elk blok van jaar 3.

Voor studenten vanaf cohort 2016-2017 geldt: 
• De propedeuse is afgerond.
• De stage (leren & werken) van jaar 2 is behaald. Stage jaar 2 kan, indien nog niet in jaar 2

afgerond, afgerond worden in elk blok van jaar 3.

De aanvraag voor assessment niveau 3 kan gedaan worden als is voldaan aan de volgende
voorwaarden.

• De propedeuse is afgerond
• 54 studiepunten uit studiejaar 2 en 3 zijn behaald (zonder stage)
• Stage studiejaar 2 en deel 1, 2 en 3 van jaar 3 zijn behaald.
• Deel 4 van stagepunten van jaar 3 zal worden toegekend als het assessment

niveau 3 met goed gevolg is afgerond. In een aantal examenprogramma’s kan de
cursuscode lio assessment apart voorkomen. In dat geval wordt er in Osiris op
beide cursuscodes een resultaat ingevoerd door de assessor.

3. Vrijstellingen: Voor stages worden vrijwel nooit vrijstellingen verleend, met uitzondering van
studenten die al over een tweedegraads lesbevoegdheid beschikken. Raadpleeg het
vrijstellingsregelement op de pagina van de examencommissie op Hint.

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

5. Stagevergoeding: Er zijn geen vaste afspraken over de vergoeding voor het werk dat je verzet
in je derdejaars stage. De ene school biedt wel een vergoeding, de andere school niet.

6. Uren norm: Je loopt gedurende 4 blokken stage op de vaste stagedagen jaar 3. Dit zijn de
dinsdag en de woensdag voor zowel Voltijd als oids. Je geeft zo’n 6 klokuren les per week en in
totaal rond de 100 klokuren. Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse beoordeling
moet je ten minste 15 klokuren les hebben gegeven.

7. Beoordeling: Stage 3 is opgesplitst in twee fasen en kent twee officiële
beoordelingsmomenten: een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling.
Fase 1, betreft stage 3.1 en stage 3.2 en vindt plaats in de eerste helft van de stage. Fase 1
wordt afgesloten met een tussentijdse beoordeling.
Fase 2, betreft stage 3.3 en stage 3.4 en vindt plaats in de tweede helft van de stage. Fase 2
wordt afgesloten met een eindbeoordeling.
Meer hierover lees je in hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze handleiding.

8. Inschrijving
In het schema op het voorblad zijn de codes te vinden die gelden voor studiejaar 2019-2020.
Onder deze codes zijn in Cumlaude de inlevermappen te vinden waar je je dossiers kunt 
uploaden. Als deze codes niet overeenkomen met de stagecodes in je examenprogramma, 
schrijf je dan in voor zowel de codes op het voorblad (om toegang te krijgen tot Cumlaude) als 
voor de codes in je examenprogramma (om je studiepunten geregistreerd te krijgen). Let er 

1.1 Praktische informatie 



2 
 

hierbij wel op dat inschrijven voor stage 3.2 pas mogelijk is als de punten voor 3.1 zijn 
ingevoerd, etc. Als inschrijven niet lukt, neem dan contact op met IVL-Osiris. 

9. Lesbezoek: Het lesbezoek van je IO (of een vervangende collega) maakt een belangrijk 
onderdeel uit van je stage. Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse beoordeling 
moet het lesbezoek hebben plaatsgevonden. Je bent zelf medeverantwoordelijk voor het tot 
stand brengen van het lesbezoek. 

10. Lesopnames: In stage 3 wordt er van je verwacht dat je lesopnames maakt. Deze lesopnames 
moeten worden geüpload in Cumlaude in het kader van de tussentijdse- en de 
eindbeoordeling en zullen worden bekeken door je IO / Assessor. Daarnaast is het voor je 
leerproces goed eigen lesopnames terug te kijken – eventueel samen met je 
werkplekbegeleider – en te reflecteren op je eigen handelen. In de handleiding ‘Handbrake’ (in 
Cumlaude) staat beschreven hoe je de opgenomen les qua bestandsgrootte moet verkleinen 
naar maximaal 1 GB. Voor de opname van lessen gelden verder de volgende voorwaarden: 

• Vraag toestemming om te filmen op je stageschool aan je werkplekbegeleider/teamleider. Is 
het opnemen van lessen niet toegestaan op je stageschool, volg dan de procedures zoals 
beschreven in bijlage 7 van deze handleiding (Filmopnames m.b.t. AVG). 

• Privacy: informeer je leerlingen dat de videobeelden alleen gebruikt worden voor je studie. 
• Volg altijd het video protocol van je stageschool (indien aanwezig).   
• Film met een videocamera, bij de ICT balie Museumpark kun je een camera lenen. Mobiele 

telefoon en/of tablet zijn niet toegestaan.   
• Film bij voorkeur vanuit de achterkant van het lokaal, bijvoorbeeld d.m.v. een statief.   
• Let op tegenlicht; gezichten moeten goed te zien zijn.   
• De beelden moeten digitaal kunnen worden afgespeeld middels de standaard op het 

Hogeschool netwerk beschikbare software (Windows media-player) en hebben een goede 
geluidskwaliteit.    

• Zorg ervoor dat de les goed verstaanbaar is. Het gebruik van een richtmicrofoon, eventueel 
een externe, maakt een groot verschil en is aan te raden.   

• Beelden worden zo gemaakt dat jij in beeld blijft en dat de interactie tussen jou en de groep 
zichtbaar waar te nemen is om het als bewijs te laten dienen.    

• Controleer geluid en beeld vooraf.   
 
 
 

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. Informatie 
hierover vind je op de pagina van het stagebureau op Hint.  
 
Bespreek op je stageschool tijdig hoe de begeleiding op de school wordt georganiseerd en 
wie er waarvoor verantwoordelijk en contactpersoon is. Ook is het belangrijk om te weten dat 
er, zeker in de eerste twee maanden, regelmatig een collega bij je achter in de klas moet 
zitten om feedback te geven. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je in stage 3 zelfstandig, met 
begeleiding op afstand, kunt lesgeven. In overleg met je begeleider kun je die begeleide 
lessen verminderen in de loop van de tijd.  
 
Naast de stage worden er door een instituutsopleider stagebegeleidingslessen verzorgd, met 
daarin aandacht voor bijvoorbeeld collegiale intervisie. Studenten op een A-school volgen 
deze bijeenkomsten op de Hogeschool Rotterdam.  

1.2 Begeleiding 
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1.3 Het eindniveau van stage 3 
De theorie die je inzet tijdens de stage heb je op de HR aangeboden gekregen tijdens 
vak(didactiek) en BV cursussen vanaf jaar 1. Cursussen die direct verband houden met stage 
niveau 3 zijn: 
 

• Groepsdynamica, orde en klassenmanagement 
• Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren 
• Onderwijssociologie en diversiteit 
• Vak-en vakdidactiekcursussen van je eigen opleiding 
• ICT 
• Effectief Lesgeven en Directe Instructie 

 
Het is dan ook de bedoeling dat je een vertaalslag maakt van de aangeboden theorie naar je 
eigen onderwijspraktijk. Raadpleeg hierbij de bronnen die tijdens deze cursussen zijn 
aangeboden. In je portfolio dien je een koppeling te maken met theorie, dus het is ook om 
deze reden verstandig hier al in het begin van de stage mee te starten.  
 

2. Werkwijze 
 
 

Sinds 1 augustus 2017 gelden voor elke lerarenopleiding in het primair en voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland nieuwe wettelijke 
bekwaamheidseisen die beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen. Deze 
bekwaamheidseisen vervangen de zeven SBL competenties waarmee je in stage niveau 1 en 2 
hebt gewerkt. De Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen deze bekwaamheidseisen 
onder te verdelen in de volgende drie categorieën: 

1. Pedagogisch handelen (vergelijkbaar met competentie 1 en 2) 
2. (Vak)didactisch handelen (vergelijkbaar met competentie 3 en 4) 
3. Professioneel handelen (vergelijkbaar met competentie 5, 6, en 7)  

 
Daarnaast zijn de bekwaamheidseisen – die alleen het eindniveau beschrijven – vertaald naar 
zogenaamde tussenniveaus per stagejaar in de vorm van Leerresultaten (LER’s). De 
beschrijvingen van alle niveaus zijn te vinden in het document Vertaling van 
bekwaamheidseisen naar leerresultaten op Hint (zoekterm Leerresultaten 2019-2020). 
 
In het volgende schema (figuur 1) is niveau 3 opgenomen. Het grootste deel van deze LER’s 
wordt afgetoetst in de stage. Met behulp van de leerwerktaken in deze handleiding werk je 
toe naar deze LER’s. Een ander deel van de LER’s wordt niet afgetoetst in stage, maar in 
vak(didactiek) cursussen binnen je eigen opleiding (VAK) en beroepsvoorbereidende 
cursussen als Passend onderwijs 1 en Praktijkonderzoek in de school. Een overzicht van 
alleen de LER’s waarop je in je stage wordt beoordeeld vind je in het 
eindbeoordelingsformulier van stage 3, bijlage 6 van deze handleiding. 
 
 
 

2.1 Het eindniveau van stage 3 
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Pedagogisch handelen (Vak)didactisch handelen Professioneel handelen  
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De leraar stelt zich 
coachend op naar leerlingen 
en zet hierbij passende 
gesprekstechnieken in. 
(Ped1.3)  
Passend onderwijs 1 

B
er

oe
ps

ta
ak

 3
: D

e 
le

ra
ar

 v
er

zo
rg

t o
nd

er
w

ijs
 v

ol
ge

ns
 d

e 
PD

C
A

-c
yc

lu
s 

O
nd

er
w

ijs
 u

itv
oe

re
n 

De leraar geeft vorm aan 
voor de doelgroep relevante 
en betekenisvolle 
(activerende) 
leeractiviteiten aan de hand 
van didactische principes 
die tot (samenwerkend) 
leren leiden, voert deze 
activiteiten zelfstandig uit 
en stimuleert vakgerichte 
taalproductie bij leerlingen. 
(Did1.3) 
LWT lesgeven (5) 
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De leraar handelt constructief in 
kritische beroepssituaties, 
formuleert ontwikkelpunten en 
leervragen met betrekking tot 
zijn loopbaan, en maakt een 
bewuste keuze voor een 
afstudeerrichting 
(AVO/(V)MBO). Hij onderzoekt 
eigen waarden en overtuigingen, 
vergelijkt deze met de 
onderwijscontext waarin hij zich 
bevindt, verantwoordt eigen 
handelen op grond van 
professionele normen en 
waarden en durft hier 
persoonlijke grenzen aan te 
stellen. (Pro1.3) POP/LWP 
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De leraar beïnvloedt de 
groepsdynamiek van de 
klas op een positieve 
manier, onder meer door in 
leeractiviteiten actief 
aandacht te geven aan de 
ontwikkeling van het gevoel 
van autonomie, relatie en 
competentie van zowel 
individuele leerlingen als 
van de groep. (Ped2.3) 
LWT lesgeven (3) O
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De leraar houdt bij de 
lesvoorbereiding rekening 
met de diversiteit van de 
groep, differentieert naar 
tempo, niveau en 
leervoorkeur, evalueert 
summatief of de lesdoelen 
bereikt zijn, en verbindt 
hieraan implicaties voor het 
eigen (gedifferentieerd) 
(vak)didactisch handelen. 
(Did2.3) 
LWT lesgeven (1 en 2) en 
VAK 
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De leraar participeert in (digitale) 
professionele samenwerking 
binnen de school en is van 
toegevoegde waarde. (Pro2.3) 
 
Contextafhankelijk en LWT 
professioneel handelen (3) 
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De leraar ontwikkelt het 
zelfregulerend vermogen 
van leerlingen, zoekt naar 
oplossingen bij het 
signaleren van 
ontwikkelings- en 
gedragsproblemen met hulp 
van collega’s en wijst 
leerlingen zo nodig door 
binnen de eigen 
bevoegdheden. (Ped3.3) 
LWT lesgeven (3 en 4) 
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De leraar ontwerpt 
onderwijs waarin 
kerndoelen/eindtermen/ 
leerdoelen, 
onderwijsactiviteiten en 
toetsing wat betreft niveau 
en inhoud bij elkaar 
aansluiten. (Did3.3) 
VAK 
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De leraar hanteert relevante 
onderzoeks- en vakliteratuur op 
praktische en navolgbare wijze 
bij het ontwerpen van 
leeractiviteiten en interventies, 
en verantwoordt de gemaakte 
keuzes. (Pro3.3)  
Praktijkonderzoek en LWT 
lesgeven (3) 
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De leraar begeleidt 
leerlingen in hun 
persoonsvorming, 
socialisatie en kwalificatie 
vanuit zijn inzicht in hun 
sociale, maatschappelijke 
en culturele leefwereld. 
(Ped4.3) 
Pedagogisch handelen 
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De leraar zet OLT en 
learning analytics in om 
leren en beoordelen te 
versterken, en zijn 
onderwijs vorm te geven. 
(Did4.3) 
Contextafhankelijk en 
VAK 
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Naar aanleiding van een 
vakdidactische praktijkvraag 
stelt de leraar  (begeleid en 
samen met andere studenten) 
methodisch-systematisch de 
opbrengsten vast van een 
kleinschalige interventie in de 
eigen lespraktijk en verbindt hier 
implicaties voor het eigen 
handelen aan. (Pro4.3) 
Praktijkonderzoek 

Figuur 1: eindniveau niveau 3 

 
 
 

Net als in stage 1 en 2 werk je dit jaar met leerwerktaken (LWT) die je helpen jezelf te 
ontwikkelen naar niveau 3. Daarnaast bereiden de opdrachten binnen de LWT je voor op de 
tussentijdse- en de eindbeoordeling doordat zij producten opleveren die je - al dan niet 
bewerkt – op kunt nemen in je portfolio als bewijzen van competent handelen en 
zelfbeoordelingen. In stage 3 werk je aan de leerwerktaken opgenomen in het volgende 
schema (figuur 2). De leerwerktaken zelf vind je in hoofdstuk 5 van deze handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Leerwerktaken 
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Pedagogisch en (vakdidactisch) handelen Professioneel handelen 

Leerwerktaak lesgeven 

Opdrachten: 

1. Wie is mijn doelgroep? 
2. (vak)didactisch vaardig: vervolg ELDI 
3. Een veilig pedagogisch klimaat in de les 
4. Hulp zoeken bij gedragsproblemen in de les 
5. (Vak)didactisch vaardig: ADSL 
 

Leerwerktaak professioneel handelen 

Opdrachten: 

1. Het maken van een POP 
2. Jezelf beoordelen op niveau 3 
3. Onderdeel uitmaken van een team 
4. Visievorming: Wat voor leraar wil ik 

zijn? 

Figuur 2: opdrachten binnen de leerwerktaken voor stage niveau 3. 
 
Tijdens je stage zullen de verschillende thema’s van iedere categorie niet gescheiden aan bod 
komen. Je zult de leerwerktaken dan ook niet na elkaar uitvoeren (dus beginnen met lesgeven 
en eindigen met professioneel handelen) maar parallel aan elkaar. In hoofdstuk 3 en lees je 
wanneer je welke opdrachten gaat uitvoeren. Lees de handleiding voorafgaand aan de stage 
dan ook in zijn geheel goed door zodat je weet wat er van je wordt verwacht. 

 
 
 

Stage 3 duurt het gehele jaar. Aan het einde van het jaar vindt de eindbeoordeling plaats en 
word je beoordeeld op niveau 3. Halverwege de stage vindt een tussentijdse beoordeling 
plaats. Dit is een soort ijkpunt om zicht te krijgen op waar je staat en wat je nog moet doen 
om het eindniveau te behalen. Om deze reden is stage 3 verdeeld in twee fasen. 

• Fase 1 wordt afgesloten met de tussentijdse beoordeling - hier vallen stage 3.1 en 3.2 
onder.  

• Fase 2 wordt afgesloten met de eindbeoordeling – hier vallen stage 3.3 en 3.4 onder. 
 

Fase Stagedeel Toetsvorm Resultaat Beoordeling 

Fase 1 Stage 3.1 (4 EC) (Tussentijds) 
portfolio 

VLD / NA / 
ND 

Tussentijdse beoordeling - op 
basis van het lesbezoek, het 
tussentijds portfolio en het 
mondeling.  VLD / NA / ND Stage 3.2 (4 EC) Mondeling  

Fase 2 Stage 3.3 (4 EC) (Assessment) 
portfolio 

VLD / NA / 
ND 

Eindbeoordeling - op basis 
van het assessment portfolio 
en het CGI. 

O /V/ G 
Stage 3.4 (5 EC) Assessment 

niveau 3 
 

Figuur 3: beoordeling stage niveau 3 
 
NB 1: Het in de tabel opgenomen aantal EC is gebaseerd op de programma’s van huidige 

derdejaars studenten. Voor overige cohorten kan het aantal te behalen EC anders zijn.  

NB 2: Omdat stage 3.1 en 3.2 beide onderdeel uitmaken van de tussentijdse beoordeling is 
het wenselijk ze vlak na elkaar plaats te laten vinden. Hetzelfde geldt voor stage 3.3 en 
3.4. De verschillende stagedelen zijn dus niet (meer) gekoppeld aan onderwijsblokken.  

2.3 Beoordeling 
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NB 3: Omdat stage 3.1 t/m 3.3 een formatief karakter hebben in relatie tot de beoogde 
ontwikkeling is hier gekozen voor resultaten zonder numerieke variant. 

• Voldaan (VLD) als je aan alle voorwaarden beschreven in deze handleiding hebt 
voldaan. 

• Niet afgerond (NA) als je maar ten dele aan alle voorwaarden beschreven in deze 
handleiding hebt voldaan. 

• Niet deelgenomen (ND) als je aan geen enkele voorwaarde beschreven in deze 
handleiding hebt voldaan 

De leeras niveau 3 is een instrument dat je inzicht geeft in je handelen met betrekking tot je 
bekwaamheid op competentieniveau 3, op basis van een 360° view. Het digitale instrument 
dient twee keer ingevuld te worden door jezelf en door je werkplekbegeleider (wpb); eenmaal 
voor de tussentijdse beoordeling en eenmaal voor de eindbeoordeling. De leeras zet de 
ingevoerde gegevens om naar een figuur. Hierin wordt jouw eigen beeldvorming over je 
handelen als leraar in opleiding afgezet tegen de beeldvorming van je wpb. Een volledig 
ingevulde leeras kan inzicht geven in kwaliteiten en in ontwikkelingsbehoeften. Is dat laatste 
het geval, dan levert deze leeras je concrete handvatten voor het formuleren van je 
leervragen. De Leeras van niveau 3 (2019-2020) met nadere uitleg over het gebruik vind je op 
Hint en de website voor externen.  
 

3. Tussentijdse beoordeling 
 
Halverwege de stage – ter afsluiting van fase 1 - vindt de tussentijdse beoordeling plaats. Het 
doel van de tussentijdse beoordeling is het inzichtelijk maken en indien nodig bijsturen van je 
ontwikkeling met betrekking tot competentieniveau 3. De belangrijkste vragen zijn in dit 
stadium: “Waar sta ik nu met betrekking tot niveau 3?” en “Wat is ervoor nodig in de tweede 
fase om dit niveau te behalen?”  
Om een voldaan te kunnen halen voor je tussentijdse beoordeling moet je aantoonbaar en op 
systematische wijze hebben gewerkt aan je ontwikkeling naar niveau 3 en moet je 
instituutsopleider voldoende vertrouwen hebben in succesvol verloop van het vervolg van je 
stage. Hiertoe laat je zien dat je: 
 

• Aantoonbaar en op systematische wijze hebt gewerkt aan de uitbreiding van je 
pedagogisch en (vak)didactisch repertoire ten behoeve van een effectief leerklimaat in 
je lessen; 

• Voldoende inzicht hebt in te verbeteren ontwikkelpunten om niveau 3 in de tweede 
fase aan te kunnen tonen. 

 
Om zicht op bovenstaande te krijgen baseert de IO zich op de volgende bronnen. 
 

1. Je tussentijds portfolio (stage 3.1); 
2. Het advies van je wpb gebaseerd op de tussentijdse invulling van de leeras (zie 

hoofdstuk 2.4); 
3. Het lesbezoek; 
4. Je mondelinge toelichting tijdens een gesprek. 

Voor de tussentijdse beoordeling maakt je IO gebruik van het formulier tussentijdse 
beoordeling (bijlage 5). 

2.4 De leeras 
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1. Werk tijdens fase 1 van de stage in ieder geval aan de volgende opdrachten uit de 
leerwerktaken. Deze opdrachten leveren allen (met uitzondering van opdracht 1) 
producten op die – eventueel bewerkt – als bewijs opgenomen worden in je 
tussentijds portfolio. 

a) Leerwerktaak lesgeven, opdracht 1, 2 en 3 
b) Leerwerktaak professioneel handelen opdracht 1 en 2 

2. Draag er mede zorg voor dat het lesbezoek tijdig plaatsvindt. Je IO zal tijdens de 
lesobservatie gebruik maken van Observatieformulier waarneembaar gedrag (bijlage 
3); 

3. Stel je tussentijds portfolio samen. Zie voor richtlijnen hoofdstuk 3.3 van deze 
handleiding; 

4. Schrijf je in voor stage 3.1 in Osiris; 
5. Load je tussentijds portfolio en je lesopname up in Cumlaude. In de handleiding 

‘Handbrake’ (in Cumlaude) staat beschreven hoe je de opgenomen les qua 
bestandsgrootte moet verkleinen naar maximaal 1 GB; 

6. Je IO kijkt je portfolio na. Indien je portfolio voldoet aan de in hoofdstuk 3.3 gestelde 
eisen ontvang je van je IO een VLD voor stage 3.1. Schrijf je vervolgens in voor stage 
3.2; 

7. Indien je aan alle voorwaarden voor deelname aan de tussentijdse beoordeling 
voldoet (zie 3.2) nodigt je IO je uit voor een gesprek; 
NB: Dit gesprek mag samenvallen met het nagesprek van het lesbezoek. 

8. Voorafgaand aan het gesprek vult je IO het formulier tussentijdse beoordeling (bijlage 
5) in op basis van het lesbezoek en je tussentijds portfolio. 

9. Tijdens het gesprek stelt je IO aanvullende vragen om zo een completer beeld te 
krijgen van je huidige competentieniveau. Hij vult vervolgens het Rapportageformulier 
tussentijdse beoordeling verder aan. 

10. Bij een voldoende resultaat ontvang je een VLD voor stage 3.2. 

1. Je hebt een VLD ontvangen voor je tussentijds portfolio en derhalve staan de punten 
voor stage 3.1 geregistreerd in Osiris; 

2. Het lesbezoek heeft plaatsgevonden; 
3. Je hebt ten minste 15 klokuren lesgegeven. 

In het tussentijds portfolio maak jij op schriftelijke wijze voor jezelf en anderen inzichtelijk 
waar jij staat met betrekking tot niveau 3. Het tussentijds portfolio moet worden gezien als 
een groeidocument en dient als basis voor je assessment portfolio. Dit betekent dat je 
onderdelen uit het tussentijds portfolio, indien nodig aangepast, opneemt in je assessment 
portfolio. Geef het tussentijds portfolio vorm zoals beschreven in het kader. 
 
 
 
 

3.1 Werkwijze fase 1 
 

3.2 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tussentijdse 
beoordeling 

3.3 Het tussentijds portfolio 
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Voorblad met: 
• Titel: Tussentijds Portfolio Stage Niveau 3; 
• Naam en studentennummer; 
• Naam IO. 

Inhoudsopgave met paginanummering 

Hoofdstuk 1: gegevens student en stageschool 
o Naam (en afdeling) en adresgegevens werkplek niveau 3 
o Naam, emailadres en telefoonnummer instituutsopleider 
o Naam, emailadres en telefoonnummer werkplekbegeleider 

Hoofdstuk 2: Het verslag van het lesbezoek 

Hoofdstuk 3: De door de student en de wpb ingevulde leeras met een reflectie hierop 
van de student. 
Hoofdstuk 4: Een tussentijdse zelfbeoordeling met betrekking tot stage niveau 3 en een 
POP voor het tweede deel van de stage. Dit is het resultaat van leerwerktaak 
professioneel handelen, opdracht 1 en 2. 
Hoofdstuk 5: Alle verplichte bewijzen van adequaat handelen voor de tussentijdse 
beoordeling. Dit is het resultaat van leerwerktaak lesgeven, opdracht 2 en 3. 
Hoofdstuk 6: De lesvoorbereiding en reflectie op je opgenomen les 

Hoofdstuk 7: De pagina’s uit je stagecontract waarop de school, het aantal uren en de 
gevraagde handtekeningen op staan weergegeven. 

Net als in stage 1 en 2 verzamel je gedurende je stage bewijzen om adequaat handelen aan te 
tonen. Met je bewijzen overtuig jij jouw assessor dat je niveau 3 hebt bereikt. Een goede 
planning en uitwerking van de leerwerktaken leveren (deel)producten op. Deze producten 
neem je, al dan niet aangepast indien nodig, op als bewijzen in je portfolio. In iedere 
leerwerktaak staat per opdracht bij ‘resultaat’ aangegeven hoe je de bewijzen vorm moet 
geven. Daarnaast moet je bewijs 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 
3.  

• 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).  

• 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.   

 
 
 
 
 

3.4 Bewijzen van adequaat handelen 
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Bewijzenkader 
Geef al je bewijzen vorm volgens het volgende kader. Herhaal dit kader voor elk bewijs apart. 
 

Titel Vermeld hier de leerwerktaak en het nummer en de titel van de opdracht. 
Voorbeeld:  
 
Leerwerktaak lesgeven, opdracht 5: Vakdidactisch vaardig ADSL 

Datum Neem hier de datum op van het moment waarop het bewijs is ontstaan.  
Relevantie  Geef hier de leerresultaten die je wilt bewijzen. Voorbeeld:  

In dit bewijs toon ik aan de groepsdynamiek van de klas op een positieve 
manier te beïnvloeden. 

Context Hier geef je een korte inleiding op je bewijs. Zorg ervoor dat je bewijs is 
gerelateerd aan een concrete situatie die voorkwam in jouw stage en 
beschrijf deze situatie hier. Zorg ervoor dat je beschrijving hier duidelijk 
maakt wat de assessor te zien gaat krijgen. 

Bewijs Neem hier je bewijs of bewijzenreeks op, bijvoorbeeld  
Als onderdeel van je bewijs een filmfragment is verwijs je hier ook naar het 
filmfragment. Doe dit op dezelfde wijze als in het voorbeeld.  
Voorbeeld: Lesopname 1, minuut 18:30 – 22:42. 

 

4. Eindbeoordeling 
 
Aan het einde van je stage vindt de eindbeoordeling plaats. Het doel van de eindbeoordeling 
is aantonen dat je niveau 3 hebt bereikt. Om dit te kunnen vaststellen baseert je IO zich op de 
volgende bronnen: 

1. Je assessment portfolio (stage 3.3); 
2. Het advies van je wpb gebaseerd op de tweede invulling van de leeras (zie hoofdstuk 

2.4); 
3. Je mondelinge toelichting tijdens het criterium gericht interview (CGI). 

Je IO zal voor de eindbeoordeling gebruik maken van het Eindbeoordelingsformulier stage 
niveau 3 (bijlage 6). 

1. Werk tijdens fase 2 van de stage aan de ontwikkelpunten die zijn ontstaan in fase 1 
van je stage. Werk daarnaast aan de volgende opdrachten uit de leerwerktaken. De 
opdrachten leveren allen producten op die – eventueel bewerkt – opgenomen worden 
in je assessment portfolio. 
a) Leerwerktaak lesgeven, opdracht 3, 4 en 5 
b) Leerwerktaak professioneel handelen, opdracht 1, 2 en 3 

2. Stel je assessmentportfolio samen. Zie voor richtlijnen hoofdstuk 4.5 van deze 
handleiding; 

3. Schrijf je in voor stage 3.3 in Osiris; 
4. Load je assessmentportfolio en je lesopname up voor stage 3 deel 3 in Cumlaude. In 

de handleiding ‘Handbrake’ (in Cumlaude) staat beschreven hoe je de opgenomen les 
qua bestandsgrootte moet verkleinen naar maximaal 1 GB.  

5. Je IO kijkt je assessment portfolio na. Indien je portfolio voldoet aan de in hoofdstuk 
4.5 gestelde eisen ontvang je een VLD voor stage 3.3. Voldoe je aan alle voorwaarden 

4.1 Werkwijze fase 2 
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voor deelname aan de eindbeoordeling (zie 4.3) dan mag je vervolgens het 
assessment aan gaan vragen. 

1. Schrijf je in voor stage 3 deel 4 in Osiris. 
2. Upload je assessmentportfolio en je lesopname voor stage 3 deel 4 in Cumlaude. In de 

handleiding ‘Handbrake’ (in Cumlaude) staat beschreven hoe je de opgenomen les qua 
bestandsgrootte moet verkleinen naar maximaal 1 GB.  

3. Let op! Het uploaden van de lesopnames kan in drukke periodes wel een aantal uur in 
beslag nemen.  

4. Nadat je je assessmentportfolio en lesopname in Cumlaude hebt geüpload en je van je IO 
de punten voor stage 3.3 hebt ontvangen, maak je met je IO een afspraak voor het CGI. 

5. Voorafgaand aan het CGI vult je IO het Eindbeoordelingsformulier stage niveau 3 in (zie 
bijlage 6) op basis van je assessmentportfolio. Tijdens het CGI vraagt je IO mondelinge 
toelichting om een completer beeld te krijgen en vult het beoordelingsformulier zo nodig 
aan; 

6. Bij een voldoende resultaat ontvang je de punten voor stage 3.4; 
7. Op basis van de eindbeoordeling schrijft je IO een korte rapportage met daarin 

aandachtspunten voor stage 4; 
8. Je Instituutsopleider zal uiterlijk 10 lesdagen na het CGI de rapportage uploaden in 

Cumlaude en het behaalde resultaat invoeren in Osiris. NB: het is belangrijk dat eerst de 
rapportage wordt opgeslagen en dan pas het resultaat wordt ingevoerd. Alleen op deze 
manier worden het dossier en de rapportage opgeslagen in Docbase. 

1. Je hebt de tussentijdse beoordeling met een voldaan afgesloten en derhalve staan de 
punten voor stage 3.1 en 3.2 geregistreerd in Osiris. 

2. Je hebt een voldaan ontvangen voor je assessment portfolio en derhalve staan de 
punten voor stage 3.3 geregistreerd in Osiris; 

3. Je bent assessmentwaardig 
4. Daarnaast gelden de volgende eisen met betrekking tot je studievoortgang: 

a. Je hebt je propedeuse behaald; 
b. Je hebt minstens 54 ECTS - stagepunten tellen hierin niet mee - behaald uit 

jaar 2 en 3. 

Voor studiejaar 2020-2021 kun je assessment niveau 3 aanvragen van 1 september 2019 
t/m 26 juni 2020.  
 
In principe duurt stage 3 het gehele jaar. Ben je begin dit jaar gestart met stage 3 dan zal je 
hoogstwaarschijnlijk – net als veel andere studenten - toewerken naar de deadline van 26 
juni. Eerder in het jaar je assessment aanvragen is in veel gevallen mogelijk (en kan dus al 
vanaf 1 september), bijvoorbeeld in de volgende situaties. 

• Je hebt eerder in het jaar al aan alle verplichtingen rond stage niveau 3 voldaan en 
niveau 3 bereikt; 

4.2 Procedures voor aanvraag van assessment niveau 3 
 

4.3 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de eindbeoordeling 
 

4.4 Deadline aanvraag assessment niveau 3 2018-2019 
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• Je bent vorig jaar al begonnen met stage 3 maar hebt deze toen niet af weten te 
ronden; 

• Je doet stage 3 versneld (zie hoofdstuk 4.8); 
 
Overleg tijdig met je IO op welke termijn jij het assessment het beste kunt gaan doen en 
spreek hiervoor een passende deadline af. Houd er ook rekening mee dat je IO voldoende tijd 
moet hebben om je dossier na te kijken alvorens het assessment aangevraagd kan worden. 
 
Wil je daarnaast in hetzelfde studiejaar stage 4 afronden, houd er dan rekening mee dat 
tussen afname van assessment niveau 3 tot de aanvraag van het assessment Startbekwaam 
10 lesweken moeten zitten. De deadline van het assessment Startbekwaam is te vinden in de 
handleiding niveau 4. 

In je assessment portfolio maak jij schriftelijk je ontwikkeling naar niveau 3 zichtbaar voor 
jezelf en anderen. Je portfolio dient als basis voor het CGI. Geef het assessment portfolio 
vorm zoals beschreven in het kader. 
 

Voorblad met: 
• Titel (Assessment Portfolio Stage Niveau 3) 
• Naam en studentennummer 
• Naam IO 
Inhoudsopgave met paginanummering 
Hoofdstuk 1: gegevens student en stageschool 
• Naam (en afdeling) en adresgegevens werkplek niveau 3 
• Naam, emailadres en telefoonnummer instituutsopleider 
• Naam, emailadres en telefoonnummer werkplekbegeleider 
Hoofdstuk 2: Aanvraagformulier assessment niveau 3 (te vinden op Hint) 
Hoofdstuk 3: De rapportage van de tussentijdse beoordeling 
Hoofdstuk 4: De door de student en de wpb ingevulde Leeras met een reflectie hierop van de 
student. 
Hoofdstuk 5: Een zelfbeoordeling met betrekking tot stage niveau 3. Dit is het resultaat van 
leerwerktaak professioneel handelen, opdracht 2 
Hoofdstuk 6: Alle verplichte bewijzen van adequaat handelen voor de eindbeoordeling. Dit is het 
resultaat van leerwerktaak lesgeven, opdracht 3, 4 en 5 en van leerwerktaak professioneel 
handelen, opdracht 3 en 4. 
Hoofdstuk 7: Lesvoorbereiding en reflectie op je opgenomen les. 
Hoofdstuk 8: Je studievoortgangsoverzicht van de P- en hoofdfase waaruit blijkt dat je voldoet aan 
de ingangseisen voor assessment niveau 3. 
Hoofdstuk 9: Heb je assessment niveau 3 eerder gedaan, maar niet gehaald dan neem je hier het 
beoordelingsformulier van je eerste kans op. 

Tijdens het CGI ga jij mondeling in op je ontwikkeling naar niveau 3 en huidige beheersing 
daarvan. Je IO bestudeert voorafgaand aan het gesprek jouw assessmentportfolio en stelt op 
basis daarvan tijdens het CGI aanvullende vragen. Op basis van jouw zelfbeoordeling, 
daaraan gekoppelde bewijzen en antwoorden op de vragen van de IO tijdens het CGI moet de 

4.5 Het assessment portfolio 
 

4.6 Het criterium gericht interview (CGI) 
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IO kunnen vaststellen dat je bekwaam bent met betrekking tot niveau 3. Daarnaast wordt 
vastgesteld of je voldoende klaar bent voor het geheel zelfstandig draaien van lessen tijdens 
je stage niveau 4. 

 
 
 

Elke stage die met een onvoldoende wordt beoordeeld mag één keer worden herkanst. 
Gelegenheid tot herkansing van een stage en/of assessment is mogelijk na 10 lesweken, de 
telling van de lesweken gaat in na uitvoering van het assessment.  

Versnellen is mogelijk als de ontwikkeling spoedig verloopt en kan als volgt worden 
vormgegeven. 

• Tijdens fase 1 van de stage werkt de student aan alle leerwerktaken uit de handleiding, 
dus ook die voor fase 2; 

• In plaats van een tussentijds portfolio levert de student meteen een assessment 
portfolio aan dat voldoet aan de eisen voor het assessment portfolio. Vergeet hierin 
niet ook de bewijzen uit fase 1 op te nemen; 

• Bij een voldoende portfolio ontvangt de student de punten voor stage 3.1 en vindt het 
CGI plaats. Om in aanmerking te komen moet de student voldoen aan de ingangseisen 
(zie 4.3); 

• Bij een voldoende resultaat voor de eindbeoordeling ontvangt de student de overige 
punten voor stage niveau 3. Bij een onvoldoende resultaat wordt de beoordeling 
beschouwd als een tussentijdse beoordeling en dient de student nog te werken aan 
ontwikkelpunten.  
 

Voorwaarden om te mogen versnellen: 
• Versnellen mag alleen in overleg met en na goedkeuring van je IO; 
• Er moet voldoende aanwijzing zijn dat de ontwikkeling spoediger verloopt dan die bij 

studenten die de nominale route volgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen blijken tijdens 
het lesbezoek. 

  

4.7 Herkansen 

4.8 Versnellen 
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5. Leerwerktaken 
 
Op welke wijze onderwijs wordt vormgegeven op jouw werkplek is afhankelijk van het 
onderwijsconcept dat de school hanteert. Niet in alle gevallen zal er sprake zijn van een 
traditioneel onderwijsconcept waarin schoolvakken in klassikale lessen worden gegeven. Op 
bijvoorbeeld het mbo en Jenaplan- en Daltonscholen zal onderwijs er anders uitzien. De 
volgende leerwerktaken zijn – eventueel met kleine aanpassingen – uitvoerbaar in iedere 
context.  
 
Daarnaast worden er in de leerwerktaken benamingen gebruikt - als ‘lesgeven’ en ‘leerlingen’- 
die niet in ieder onderwijsconcept gebruikelijk zijn. Gebruik in de communicatie op je 
werkplek en jouw uitwerking van de leerwerktaken de taal die wordt gebruikt op jouw 
werkplek. 

 
 
 

Doelen 

In deze leerwerktaak werk je aan de volgende beroepstaken. 

Uit de categorieën (vak)didactisch en pedagogisch handelen: 

• Beroepstaak 1: De leraar creëert een ordelijk en veilig werk- en leerklimaat 
• Beroepstaak 2: De leraar begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid in hun school- en 

beroeps-loopbaan 
• Beroepstaak 3: De leraar verzorgt onderwijs volgens de PDCA-cyclus 
• Beroepstaak 4: De leraar ontwerpt onderwijs 

Uit de categorie professioneel handelen: 

• Beroepstaak 6: De leraar betrekt theoretische en praktijkgegevens bij het eigen 
professioneel handelen. 

In figuur 1 op bladzijde 3 en 4 van deze handleiding staan de leerresultaten die bij deze 
beroepstaken horen. 

Cursussen i.r.t. deze 
leerwerktaak 

Groepsdynamica, orde en klassenmanagement, ADSL, Vakdidactiek, 
Effectief Lesgeven en Directe Instructie, Onderwijssociologie en 
diversiteit 

Aanbevolen literatuur De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

Opdrachten 

Opdracht 1: Wie is mijn doelgroep? 
 
Waarom? 
Voordat je start met het geven van onderwijs zal je moeten weten wie je leerlingen zijn, zodat je 
hier in de voorbereiding en uitvoering van je lessen op kunt anticiperen met betrekking tot 
didactisch en pedagogisch handelen. 
 
Wat ga je doen? 
Maak een inventarisatie van je doelgroep. Baseer je hierbij op één specifieke klas. Dit kun je 
doen door middel van het observeren van deze klas en een gesprek met de mentor. 

Leerwerktaak 1: lesgeven 
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• Zoek uit welk onderwijsconcept wordt gehanteerd (bijvoorbeeld competentiegericht 
onderwijs, Dalton –onderwijs, etc.), hoe vorm wordt gegeven aan dit concept 
(bijvoorbeeld onderwijs in open leercentra) en wat jouw rol zal zijn; 

• Neem de lesmaterialen, het programma toetsing en afsluiting (PTA) en de doelen van 
jouw schoolvak voor deze doelgroep door en inventariseer welke digitale middelen er 
beschikbaar zijn; 

• Naast een ‘doelgroep’ heb je ook te maken met verschillen tussen leerlingen met 
betrekking tot bijvoorbeeld cognitie, sociaal affectieve ontwikkeling, culturele 
achtergrond etc. Breng deze diversiteit in kaart. 
 

Resultaat 
Aandachtpunten met betrekking tot didactisch en pedagogisch handelen die je meeneemt in de 
voorbereiding en uitvoering van je lessen. Daarnaast is de informatie die je in het kader van 
deze opdracht verzamelt relevant voor overige opdrachten in deze leerwerktaak. 

VERPLICHT BEWIJS TUSSENTIJDS PORTFOLIO 
Opdracht 2: Vakdidactisch vaardig (basis met ELDI) 
 
Waarom? 
Om op effectieve wijze les te kunnen geven moet je les (vak)didactisch in orde zijn. Immers, in 
een boeiende, goed gestructureerde les is er minder ruimte voor onrust en kan er beter worden 
geleerd. 
 
Wat ga je doen? 
Tijdens stage niveau 2 heb je geoefend met het Directe Instructiemodel en de sleutelbegrippen. 
In deze stage staat dit model met de betreffende sleutelbegrippen weer centraal bij de 
voorbereiding en uitvoering van je lessen.  
 
Lessen voorbereiden 
Een les voorbereiden is ‘je voorstellen hoe deze les zal verlopen’. Een goede voorbereiding is dan 
ook erg belangrijk. Ga als volgt te werk. 

1. Gebruik het lesvoorbereidingsformulier (te vinden op Hint) en vul de lesfases in volgens 
het DI model. Je mag experimenteren met het DI model door de fases in een andere 
volgorde aan te bieden of zelfs fases weg te laten indien je lespraktijk hierom vraagt. 

2. Houd in de voorbereiding rekening met het volgende. 
o …de opbrengst van opdracht 1; 
o …orde en klassenmanagement. Denk hierbij aan: continu signaal, de klas centraal 

houden, leerling verantwoordelijkheid, etc.; 
o …vakdidactische vaardigheden en de kaders van jouw schoolvak; 
o … het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij 

leerlingen; 
o … aansluiting op het niveau en belevingswereld van je leerlingen; 

3. Bespreek je lesvoorbereiding met je wpb en stel indien nodig bij. 
 
Lessen uitvoeren 

1. Geef in fase 1 van stage 3 ten minste 15 klokuren les. 
2. Zorg dat er regelmatig een les van je wordt geobserveerd en dat je de les met deze 

persoon nabespreekt. Laat de observant af en toe ook observeren met de volgende 
kijkwijzer uit de handleiding: 

o Bijlage 1: Lesobservatieformulier Directe Instructie 
Daarnaast kun je ook vooraf een leervraag als kijkvraag meegeven.  
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3. Zorg voor minimaal 1 lesopname*. Deze heb je nodig voor de tussentijdse beoordeling        
en intervisie tijdens de stagebegeleidingslessen. 

*Lees in hoofdstuk 1.1 en bijlage 7 over de richtlijnen voor het opnemen van videobeelden en 
alternatieven als lesopname op jouw school niet is toegestaan. 
 
Evalueren: 
Bespreek na afloop met de observant de uitvoering van je les in relatie tot je lesvoorbereiding. 
Wat ging er goed? Wat ging minder goed? Waar lag dit aan? Wat zou je in het vervolg in de 
voorbereiding en/of uitvoering anders kunnen doen? 
 
Resultaat 
Een bewijzenreeks waarin je aantoont dat je hebt gewerkt aan orde en klassenmanagement en 
(vak)didactische vaardigheden op niveau 3. Lever hiertoe aan: 

1. Een lesfragment waarin je bovenstaande aantoont. In het kader hiervan neem je een 
hele les op en selecteer je een fragment van minimaal 5 en maximaal 10 minuten. Je 
levert de lesopname als geheel aan. In het bewijzenkader (zie hoofdstuk 3.4) geef je de 
selectie aan (Voorbeeld: Lesopname 1, minuut 18:30 – 22:42). 

2. De lesvoorbereiding; 
3. Feedback van je wpb op deze les door middel van observatieformulier directe instructie 

(bijlage 1 van deze handleiding); 
4. Reflectie op jouw eigen handelen, zowel op de lesvoorbereiding als de uitvoering.  

 
Neem deze reeks op als bewijs in je tussentijds portfolio. Gebruik hiervoor het format uit 
hoofdstuk 3.4 van deze handleiding. De lesvoorbereiding neem je op in hoofdstuk 6 van je 
tussentijds portfolio en dus niet in het bewijzenkader. 

VERPLICHT BEWIJS TUSSENTIJDS PORTFOLIO 
VERPLICHT BEWIJS ASSESSMENT PORTFOLIO 

Opdracht 3: Een veilig pedagogisch klimaat in de les 
 
Waarom? 

Om effectief te kunnen leren is een goed leerklimaat nodig. Zonder goed klimaat wordt er in de 
klas niet, of ten minste minder effectief, geleerd. Als docent ben jij verantwoordelijk voor het 
klimaat in de klas. Het is belangrijk je hierbij te realiseren dat het hier gaat om een wisselwerking 
tussen de docent en de leerlingen en dat jullie elkaars gedrag wederzijds beïnvloeden en 
hiermee gezamenlijk het klimaat bepalen.  

NB: Deze opdracht valt samen met de cursus Groepsdynamica in OP 1.  

Wat ga je doen? 
Je gaat op systematische wijze aan de slag met het verbeteren van het pedagogisch klimaat in 
een klas. Volg hiertoe de volgende stappen. 
 
Stap 1: Aanleiding 
Het is belangrijk om goed zicht te krijgen op wat je al kunt en wat je nog moet leren ten 
aanzien van een veilig pedagogisch leerklimaat. Bepaal - samen met je wpb - op basis van je 
eigen ervaringen, feedback van je wpb en/of een situatie die zich voordeed in je klassen 
welk probleem je als eerste aan gaat pakken. 
 
Stap 2: Probleemanalyse 
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Probeer het gekozen probleem beter te begrijpen met behulp van meetinstrumenten die in de 
cursus groepsdynamica aan bod komen. Benader het probleem vanuit verschillende 
perspectieven: die van jezelf, die van je wpb en die van leerlingen. Instrumentkeuze hangt af van 
de problematiek t.a.v. een veilig pedagogisch leerklimaat. Hier volgen een aantal voorbeelden. 
• Perspectief van leerlingen: 

o Vragenlijsten als VIL, CLASS, vragenlijst behorende bij de Roos van Leary, vragenlijst 
Basisbehoeften (SDT) Deci & Ryan; 

o Sociale verhoudingen in kaart brengen met behulp van een sociogram. 
• Perspectief van een begeleider: 

Lesobservatie met behulp van het observatieformulier in bijlage 2.  
• Eigen perspectief: 

Het terugkijken van een lesopname met behulp van het observatieformulier in bijlage 2. 
 
Zet de instrumenten uit en verzamel gegevens. Als het goed is leiden deze gegevens tot 
beter zicht op de onderliggende problematiek. Bespreek met je wpb welke inzichten je hebt 
opgedaan en wat je graag zou willen bereiken t.a.v. het probleem. 
 
NB1: Ook als er volgens jou en je begeleider geen noemenswaardige problemen zijn, loont 
het om zicht te krijgen op het perspectief van leerlingen. 
 
NB2: Voor de verslaglegging (zie resultaat) beschrijf je welke instrumenten je hebt gekozen 
en ook wat je met deze instrumenten wilt meten. Verwijs hierbij naar de bron(en) over deze 
instrumenten).  
 
Stap 3: plan van aanpak 
Nu je (beter) zicht hebt op het probleem en de gewenste situatie, ga je op zoek naar een 
oplossing. Lees in de literatuur vanuit de cursus Groepsdynamica welke interventie je in 
kunt zetten om de gewenste situatie te bereiken.  
  
Hier zijn een aantal voorbeelden van interventies: 
• Problematiek gerelateerd aan contact maken: rol van gastheer, effectieve 

communicatie van Johnson en Johnson (2011); 
• Problemen gerelateerd aan groepsontwikkeling: groepsfases van Tuckman; 
• Pestgedrag: no blame methode en de 5 sporen aanpak; 
• Orde-en werkhoudingsproblematiek: het stappenplan van van Overveld, vijf 

didactische vaardigheden van Kounin, escalatieladder, conflicthanteringsstijlen van 
Thomas & Kilmann, leiderschapsstijlen (Remmerswaal, 2006);  

• Geen prettige groep: hoge cohesie en positieve norm creëren, vijf didactische 
vaardigheden van Kounin en leiderschapsstijlen (Remmerswaal, 2006).  

 
Maak een plan van aanpak. Hoe ga je de interventie inzetten en uitvoeren? Wie of wat heb je 
hiervoor nodig, etc. 
 
NB: Kies voor een bestaande methode die beschreven staat in de literatuur en dus niet voor een 
zelfontwikkelde methode. Verwerk de literatuur ook in de verslaglegging (zie resultaat) waarin je 
ingaat op wat je met de interventie hoopt te bereiken.  
 
Stap 4: uitvoeren 
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Voer vervolgens de interventie uit. In de meeste gevallen is het aan te raden dit meerdere 
keren te doen. Bijvoorbeeld bij het stappenplan van van Overveld dien je dit een aantal 
lessen consequent toe te passen. 
NB: zorg ervoor dat er tijdens het uitvoeren af en toe iemand komt observeren. Ook kan het 
opnemen van je les nuttig zijn als je straks gaat evalueren. 
 
Stap 5: evalueren 
Evalueer het resultaat, bijvoorbeeld door nogmaals hetzelfde meetinstrument in te zetten 
als bij stap 1 (0-meting en nameting) met hopelijk een positiever resultaat. Heeft je 
interventie niet het juiste effect gehad, bedenk dan welke vervolgstappen je kunt nemen. 
Mogelijk is er meer tijd nodig. 
 
Stap 6: vervolg 
Ga met deze opdracht aan de slag totdat je meer grip hebt op eventuele problematiek in je 
klassen en beter zorg kunt dragen voor een veilig pedagogisch leerklimaat. Denk hierbij aan 
het benaderen van het probleem vanuit een andere invalshoek, het aan de slag gaan met 
ontwikkelpunten die zijn voortgekomen uit de evaluatie of het oppakken van nieuwe 
problemen. 
 
Resultaat 
Bewijs 1:  
Een beknopte beschrijving van je pedagogische interventie van maximaal 2 A-4. Neem in je 
verslag het onderstaande op: 

1. Aanleiding: waarom heb je gekozen voor deze klas? 
2. Probleemanalyse: Wat was precies het probleem?  
3. Gewenste situatie: wat wilde je met deze klas bereiken? 
4. Toepassing: welke interventie heb je ingezet om het probleem te verhelpen? 
5. Resultaat: wat was hiervan het resultaat? 
6. Voeg de uitwerkingen van je instrument ten behoeve van de probleemanalyse en de 

evaluatie  toe, zoals de ‘Roos’ voor en na je interventie of feedback van leerlingen. 
7. Neem zowel in je tussentijdse- als je assessmentportfolio een verslag op van een 

pedagogische interventie. Je kunt hierbij voor twee verschillende problemen kiezen, 
of – als het probleem in fase 1 van je stage nog niet was opgelost – voor een vervolg 
op je initiële probleem. Gebruik het format uit hoofdstuk 3.4 van deze handleiding. 

 
Bewijs 2: 
Neem in zowel je tussentijds- als je assessmentportfolio een lesfragment op uit één van je 
lesopnames van minimaal 5 en maximaal 10 minuten waarin je aantoont dat je zorg kunt 
dragen voor een ordelijk en veilig werk- en leerklimaat. Dit fragment hoeft niet verbonden te 
zijn met wat je voor bewijs 1 hebt gedaan. In het bewijzenkader (zie hoofdstuk 3) geef je de 
selectie aan (Voorbeeld: Lesopname 2, minuut 18:30 – 23:42); 

VERPLICHT BEWIJS ASSESSMENT PORTFOLIO 
Opdracht 4: hulp zoeken bij gedragsproblemen in de les 
 
Waarom? 
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In opdracht 3 ben je aan de slag gegaan met het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. 
Voor sommige problematiek heb je mogelijk zelf geen oplossingen kunnen vinden en heb je de 
hulp van experts nodig om tot een oplossing te komen.  

Wat ga je doen? 
1. Neem een complexe situatie uit jouw onderwijspraktijk – waarbij je voor de oplossing 

hulp van anderen nodig hebt - als uitgangspunt. Denk hierbij aan hulp bij… 
a. …een orde- en/of werkhoudingsproblemen bij één of meerdere leerlingen; 
b. …complexe gedrags- of leerproblemen bij een leerling uit jouw klas. 

 
2. Zoek een expert die jou zou kunnen helpen bij een oplossing, zoals een lid van het 

zorgteam of een remedial teacher. 
 
3. Beschrijf in een casus van maximaal 1 A-4 hoe je in de communicatie met deze expert te 

werk bent gegaan. Neem antwoorden op de volgende vragen op in je casus. 
a. Wat was de aanleiding? 
b. Wat wilde je bereiken? 
c. Wie heb je geraadpleegd en op welke wijze (zoals interview, observatie, etc.)? 
d. Wat heb je hiervan geleerd? 
e. Hoe heb je het geleerde toegepast? 
f. Wat was hiervan het resultaat? Wat heeft het opgeleverd voor zowel jou als voor 

je leerling(en)? 
4. Voeg een gevalideerd perspectief van de expert die je hebt geraadpleegd toe. 
 
Resultaat 
Jouw beschrijving van de casus volgens de hierboven beschreven stappen. Neem deze casus op 
in je assessmentportfolio. Gebruik het format uit hoofdstuk 3.4 van deze handleiding 

VERPLICHT BEWIJS ASSESSMENT PORTFOLIO 
Opdracht 5: Vakdidactisch vaardig met ADSL 
 
Waarom? 
Een kerntaak van de docent is zijn leerlingen helpen leren. Met alleen een goede uitleg en 
daarbij behorende verwerkingsopdrachten ben je er nog niet. Om het leerproces op gang te 
brengen is het van belang om leerlingen zelf productief aan het denken zetten. Door leerlingen 
met en van elkaar te laten leren kan het onderwijs effectiever worden.  
NB: Deze leerwerktaak valt samen met de cursus ADSL in blok 2. 
 
Wat ga je doen? 
In de cursus Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren (ADSL) heb je de theorie met 
betrekking tot deze manier van werken aangeboden gekregen en heb je deze theorie toegepast 
tijdens de lessen. In deze opdracht ga je verder aan de slag met je bekwamen in de toepassing 
van ADSL. 
Ga als volgt te werk. 

1. Start met waar je in de cursus ADSL bent geëindigd. Met welke aspecten van de 
uitvoering van ADSL heb je nog moeite? En welke leervragen zijn hier uit ontstaan? 

2. Geef net als in het eerste deel van je stage zo’n 6  klokuren les week, bedenk in je 
lesvoorbereiding hoe je aspecten van ADSL in je les kunt toepassen. Zowel 
organisatorisch als didactisch.  

3. Bespreek je lesvoorbereidingen voor met je wpb en stel indien nodig bij. 
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4. Voer je lessen uit, evalueer je lessen, vraag feedback, stel bij en oefen op deze manier 
met activerende didactiek en samenwerkend leren tot je het gevoel hebt dit in de vingers 
te hebben. Laat je werkplekbegeleider regelmatig observeren met het 
observatieformulier ADSL in bijlage 4 van deze handleiding.  

5. Zorg voor een lesopname waarmee je competent handelen aan kunt tonen. Deze 
lesopname heb je nodig voor de eindbeoordeling. Lees in hoofdstuk 1 over de richtlijnen 
voor het opnemen van videobeelden. 
 

Resultaat 
Een bewijzenreeks waarin je aantoont dat je met betrekking tot inhoud, organisatie en 
begeleiding activerende didactiek en samenwerkend leren op succesvolle wijze hebt toegepast. 
Hiertoe lever je aan: 

1. De uitvoering van deze les. In het kader hiervan neem je een hele les op en selecteer je 
een voor dit doel relevant fragment van minimaal 5 en maximaal 10 minuten. Je levert de 
lesopname als geheel aan volgens de richtlijnen beschreven in hoofdstuk 1. In het 
bewijzenkader (zie hoofdstuk 3) geef je de selectie aan (Voorbeeld: Lesopname 2, minuut 
18:30 – 18:42); 

2. De lesvoorbereiding met daarop zowel het vakdidactisch doel als het sociale doel met 
betrekking tot ADSL; 

3. Feedback van je wpb op deze les door middel van observatieformulier activerende 
didactiek (bijlage 4 van deze handleiding); 

4. Een eigen reflectie op de uitvoering van de  jouw eigen handelen met betrekking tot 
ADSL zowel op het plan als de uitvoering. Neem hierin je leervragen waarmee je bent 
gestart mee. 
 

Neem het resultaat op als bewijzenreeks in je assessment portfolio. Gebruik hiervoor het format 
uit hoofdstuk 3.4 van deze handleiding. De lesvoorbereiding neem je op in hoofdstuk 8 van je 
assessment portfolio en dus niet in het bewijzenkader. 

 
 
 

Doelen 

In deze leerwerktaak werk je aan de volgende beroepstaak uit de categorie Professioneel 
handelen.  

Beroepstaak 5: De leraar initieert, plant en verantwoordt zijn professionele ontwikkeling  

In figuur 1 op bladzijde 3 en 4 van deze handleiding staan de leerresultaten die bij deze 
beroepstaken horen. 

Cursussen i.r.t. deze leerwerktaak Groepsdynamica, orde en klassenmanagement, ADSL, 
Vakdidactiek, Effectief Lesgeven en Directe Instructie, 
Onderwijssociologie en diversiteit 

Aanbevolen literatuur De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

Opdrachten 

Leerwerktaak 2: Professioneel handelen 



20 
 

Opdracht 1: Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)  
 
Waarom? 
Alle opdrachten in deze handleiding hebben als doel je te helpen bij het op 
methodische wijze verbeteren van jouw handelen als docent. De kans is 
groot dat je naast de onderwerpen die aan bod komen ook eigen 
ontwikkelpunten hebt. In deze leerwerktaak ga je gericht en op een 
gestructureerde wijze werken aan je ontwikkeling naar niveau 3. Door het 
maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) krijg je controle over 
je ontwikkeling en laat je dit niet aan het toeval over.  
 
Wat ga je doen? 
Om een POP te maken doorloop je de hierna beschreven zes stappen.  
Start stage 3 met ontwikkelpunten die zijn ontstaan naar aanleiding van 
stage 2. Naarmate je stage vordert zullen nieuwe ontwikkelpunten 
ontstaan. Hoe vaak je een POP maakt in deze stage hangt af van je 
ontwikkeling en de complexiteit van je ontwikkelpunten. Teveel 
tegelijkertijd aanpakken is echter niet verstandig. 
 
Stap 1: Zicht op ontwikkelpunt  
Bepaal waar je nu staat met betrekking tot het eindniveau van stage 3. Wat kun je al en wat moet 
je nog leren? Het volgende kan jou helpen hier zicht op te krijgen. 

• Bekijken welke leerresultaten niveau 3 jij al beheerst en welke niet; 
• Het tegen problemen aanlopen in je stage;  
• Feedback van je werkplekbegeleider op je handelen; 
• Het bekijken van lesopnames en daarbij reflecteren op je eigen handelen. 

Beschrijf hier concreet waar je precies aan wilt werken en waarom. Gebruik een reflectiemodel - 
zoals STARR of Korthagen – en gesprek met anderen om tot de kern te komen.  
 
Stap 2: Doel bepalen 
Selecteer één van de ontwikkelpunten om mee aan de slag te gaan en bepaal wat je wilt bereiken 
door de gewenste situatie te beschrijven. Bijvoorbeeld, welk gedrag wil ik zien van mijn leerlingen 
en mijzelf? 
Aandachtspunten: 
 

• Houd rekening met wat je nog moet leren om aan niveau 3 te voldoen. Hier word je 
immers op beoordeeld.  

• Wees in je formulering zo specifiek mogelijk. ‘Leren orde houden’ is bijvoorbeeld veel te 
breed. Geef daarom aan om welke aspecten van orde houden het gaat. Voorbeelden: ‘Je 
eigen grenzen aangeven?’ ‘Concrete actie na een waarschuwing?’ etc.  

 
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 
HR. 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 wpb of leerlingen; 
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Let op. In de zelfbeoordelingen die je opneemt in je portfolio dien je een koppeling te maken met 
theorie. Verwerk dit vanaf het begin van jaar 3 in alle stukken die je inlevert voor stage. 
 
Stap 4: Ontwikkel een plan van aanpak. 
Met behulp van wat je in de vorige stap 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? En hoe ga je dit 
toepassen? Verwerk (indien mogelijk) je nieuwe aanpak in je lesplan. Bespreek je plan van aanpak 
eerst met je werkplekbegeleider voordat je het gaat uitvoeren.  
 
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. 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.  
 
Stap 6: Maak het resultaat inzichtelijk. 
Als je aanpak heeft geleid tot het gewenste resultaat dan zul je dit inzichtelijk moeten maken voor 
anderen door middel van een bewijs. Wat voor bewijs dit is, hangt af van waar je mee aan de slag 
bent gegaan. In hoofdstuk 3.4 van deze handleiding lees je over het vormgeven van bewijzen. 
 
Resultaat 
In zowel in je tussentijdse- als in je assessmentportfolio dien je leervragen op te nemen voor het 
vervolg van je stage.  (zie de hoofdstukken over het vormgeven van je tussentijdse- en 
assessmentportfolio). 
Opdracht 2: Jezelf beoordelen op niveau 3 
 
Waarom? 
 
Om voor jezelf en anderen inzichtelijk te maken waar jij in je ontwikkeling bent ten opzichte van de 
leerresultaten, schrijf je een zelfbeoordeling. Dit eindniveau staat in de vorm van leerresultaten 
weergeven in het beoordelingsformulier in bijlage 6. 
 
Wat ga je doen? 
Je schrijft op twee momenten in de stage een zelfbeoordeling: 

1. Voor je tussentijdse beoordeling om inzichtelijk te maken waar jij staat met betrekking tot 
niveau 3 en waar jij je in het tweede deel van de stage nog op moet richten. 

2. Aan het einde van je stage om aan te tonen dat je niveau 3 hebt bereikt. 
 
VOORBEREIDING 
Bereid je eerst voor op het schrijven van je zelfbeoordeling. Volg hierbij de volgende stappen. 

1. Lees over de leeras in hoofdstuk 2.4 van deze handleiding. Vul de leeras in en laat je 
werkplekbegeleider dit ook doen. Deze leeras wordt dus tweemaal ingevuld, eenmaal voor 
de tussentijdse beoordeling en eenmaal voor de eindbeoordeling. Schrijf vervolgens een 
korte reflectie waarin je ingaat op wat het figuur dat ontstaat na de invulling zegt over jouw 
ontwikkeling. 

2. Breng in kaart welke bewijzen je hebt verzameld in het kader van stage niveau 3 en bekijk 
wat deze bewijzen jou duidelijk maken over je ontwikkeling op niveau 3; 
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3. Bespreek je ontwikkeling samen met je wpb. Baseer je hierbij op de ingevulde leeras, je 
verzamelde bewijzen, de lesobservatie van je IO en alles wat je in het kader van stage 3 
hebt ondernomen; 

4. Ga samen met je wpb in op de volgende vragen. “Aan welke leerresultaten heb ik al 
gewerkt en waar ben ik nog niet aan toegekomen?” “Waar heb ik nog moeite mee en wat 
kan ik al?”. 
 

UITVOERING 
Beschrijf in 2-4 A4tjes hoe jij als aankomend docent functioneert de leerresultaten niveau 3. Zorg 
ervoor dat dit een persoonlijk verhaal is waarin jij zowel eigen reflecties als feedback van anderen 
(zoals je wpb, leerlingen, collega’s) verwerkt. Verwerk de volgende elementen in je tekst. 

• Wat deed ik eerst?; 
• Wat doe ik nu en hoe doe ik dit? Geef hierbij voorbeelden van concreet gedrag uit je eigen 

lespraktijk; 
• Waarom doe ik het nu zo? Onderbouw met theorie en verwijs naar bronnen volgens de 

APA-richtlijnen;  
• Door te werken aan de leerwerktaken heb je bewijzen van adequaat handelen verzameld. 

(Zie hoofdstuk 3 van deze handleiding). Verwijs op relevante plekken in je zelfbeoordeling 
naar deze bewijzen (Bijvoorbeeld: Dit laat ik zien in bewijs X.) 

• Draag zorg voor taalniveau 3F. 
 
Resultaat 
1. Een tussentijdse zelfbeoordeling waarin je inzichtelijk maakt waar jij staat met betrekking tot 
niveau 3 en waar jij je in het tweede deel van de stage nog op moet richten. Neem deze 
zelfbeoordeling op in je tussentijds portfolio. 
 
2. Een zelfbeoordeling waarin je inzichtelijk maak dat je niveau 3 hebt bereikt. Neem deze 
zelfbeoordeling op in je assessmentportfolio. 

VERPLICHT BEWIJS ASSESSMENT PORTFOLIO 
Opdracht 3: Onderdeel uitmaken van een team 
 

Waarom? 
Hoewel je de meeste docenten alleen voor de klas staan, is het docentschap alles behalve een 
solistisch beroep. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het kunnen samenwerking met relevante 
partijen van groot belang. Zo zijn bijvoorbeeld de positieve effecten van ouderparticipatie op het 
leerproces van hun kinderen bekend (hoewel lang niet op iedere school betrokkenheid van 
vanzelfsprekend is). Welke partijen – naast ouders – nog meer van belang zijn verschilt per school, 
maar te denken valt aan de vakgroep, de mentor, het zorgteam, een remedial teacher en voor het 
mbo het beroepenveld.  
 
Wat ga je doen? 
Neem deel aan een (digitale) professionele samenwerking binnen de school en lever hier zelf ook 
een bijdrage aan. Te denken valt aan: 
 
1. Een vakgroep overleg waarin je zelf ook iets inbrengt; 
2. Een activiteit waar ouders bij betrokken zijn, zoals oudergesprekken. Je mag hierin een 

assisterende rol aannemen zoals ter voorbereiding informatie verzamelen over een leerling en 
het gesprek zelf observeren; 

3. Deelname aan een workshop of nascholing georganiseerd door je school, waarna je de 
opbrengst weer deelt met collega’s; 
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4. Voor het mbo: contacten met ouders tijdens open dagen of contacten met het beroepenveld 
door mee te gaan op een stagebezoek; 

5. Anders, n.l.  
 
Resultaat 
Een korte beschrijving van maximaal 1 A-4 van een samenwerking waar je trots op bent en/of 
waarvan je veel hebt geleerd.  
Beschrijf wat je hebt gedaan, wat jouw aandeel was en wat je ervan hebt geleerd. Voeg een 
gevalideerd perspectief van anderen toe en eventueel aanvullend bewijs, zoals een bewijs van 
deelname aan een workshop, een foto, etc. Gebruik het format uit hoofdstuk 3.4 van deze 
handleiding 

VERPLICHT BEWIJS ASSESSMENT PORTFOLIO 
Opdracht 4: Visievorming: wat voor leraar wil ik zijn? 
 
Waarom? 
Door na te denken over je visie creëer je bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is. Dit laatste 
kun je vertalen in een concreet beeld van wat je wilt bereiken. Als het een duidelijk beeld van de 
toekomst heb kun je daarop anticiperen in je ontwikkeling tijdens je stageperiode. In de 
voorgaande stageperiode (niveau 2) werd je gevraagd om na de denken over onderwijs en de visie 
van je stageschool. Tijdens deze opdracht ga je nadenken over je persoonlijke visie: wat voor 
leraar wil ik zijn? 
 
Wat ga je doen? 
Beantwoord de onderstaande vragen.  

1. Wat voor leraar wil je worden met betrekking tot  je vak, vakdidactiek, pedagogiek en de 
doelgroep? Leg je antwoord uit. 

2. Wat moet je ondernemen om dit te bereiken? 
3. Wat betekent dit voor de keuzes die je maakt, bijvoorbeeld: je minor keuze, 

afstudeerrichting of je gekozen onderwerp voor je afstudeerscriptie? 
4. Op welk wijze draagt je visie bij aan de docent die je wil zijn en welke theorie kun je hierbij 

vinden? 
5. Maak een verslag en verwerk hierin de bovenstaande punten. 

 
Resultaat? 
Neem je visie op als bewijs in je assessmentportfolio. Gebruik het format uit hoofdstuk 3.4 van 
deze handleiding 
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Observatieformulier: Directe Instructie 
 
Bijlage 2 Observatieformulier: veilig pedagogisch leerklimaat 
 
Bijlage 3 Observatieformulier: waarneembaar gedrag competentie niveau 3  
 
Bijlage 4 Observatieformulier: Activerende didactiek 
 
Bijlage 5 Formulier tussentijdse beoordeling stage 3 
 
Bijlage 6 Formulier eindbeoordeling stage 3 
 
Bijlage 7 Filmopnames m.b.t. AVG 
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Dit lesobservatieformulier wordt gebruikt bij leerwerktaak Lesgeven, opdracht 2: 
Vakdidactisch vaardig (basis met ELDI) 
 
OW = onvoldoende waargenomen / VW = voldoende waargenomen / C = competent 
Verwijzingen  Ebbens ‘effectief leren’ ISBN 9001307523 

Naam student: Vak: 
Naam wpb: Klas: 
Datum: Lesuur: 

Lesfase 0  ontwerpen van de les (sleutelbegrippen: niveau van de leerstof; betekenis; 
succes; blz. 35)  

  OW VW C Opmerkingen 
1 De doelen zijn helder geformuleerd in 

leerlingentaal 
    

2 De doelen zijn specifiek geformuleerd in 
zinnen met ‘kennen’ en ‘kunnen’ 

    

3 De doelen zijn meetbaar     
4 De doelen zijn acceptabel     
5 De doelen zijn realistisch     
6 De doelen zijn tijdgebonden     
7 De doelen zijn betekenisvol     
8 De voorkennis is geformuleerd, doelen 

sluiten daarbij aan 
    

9 De doelen zijn haalbaar voor alle leerlingen     
10 De les heeft een duidelijk startmoment     

Fase 1  Aandacht richten op de doelen van de les en activeren voorkennis 
(sleutelbegrippen : betekenis geven; blz. 39) 

  OW VW C Opmerkingen 
1 Gebruikt aandachtsrichter     
2 Activeert voorkennis     
3 Gericht op de gemeenschappelijke kern van 

de les 
    

4 Maakt de leskern betekenisvol     
5      

Fase 2  Uitleg geven (sleutelbegrippen: zichtbaarheid; succes; kennis van resultaten; 
interesse/veiligheid; blz. 41) 

  OW VW C Opmerkingen 
1 Expliciteert indien gewenst     
2 Maakt de inhoud zichtbaar     
3 Expliciteert de denkstappen     
4 Houdt de aandacht vast     
5 Richt zich op de kern     

Fase 3  Nagaan of de belangrijkste begrippen en/of vaardigheden zijn overgekomen 
(sleutelbegrippen: individuele aanspreekbaarheid; zichtbaarheid; veiligheid/interesse; kennis 
van 
resultaten; blz. 46) 

Bijlage 1 Observatieformulier: Directe instructie 
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OW VW C Opmerkingen 
1 Bespreekt de inhoud van de les door vragen 
2 Bespreekt proces door vraag 
3 Geeft willekeurig beurten 
4 Per onderdeel een checkvraag 
5 Niveau vragen = niveau uitleg 

Fase 4  Instructie zelfwerkzaamheid (sleutelbegrippen : helderheid; zichtbaarheid; 
individuele aanspreekbaarheid; kennis van resultaten; interesse/veiligheid; blz. 50) 

OW VW C Opmerkingen 
1 Stimuleert het vermogen bij leerlingen zelf tot 

oplossingen te komen. 
2 Geeft één opdracht tegelijk of anders in een 

voor leerlingen duidelijke lijn. 
3 Geeft het doel van de opdracht aan. 
4 Geeft aan hoeveel tijd aan de opdracht 

besteed kan worden. Zet het eindtijdstip op 
het bord. 

5 Maakt de leerlingen duidelijk wat er gedaan 
moet worden. 

6 Geeft aan hoe het eventueel gedaan kan 
worden. 

7 Maakt duidelijk met wie de opdracht gedaan 
wordt. 

8 Geeft aan wat te doen bij het vastlopen van 
een opdracht. 

9 Maakt duidelijk welke 
hulp(bronnen)(middelen) beschikbaar zijn. 

10 Geeft aan wat er met het resultaat van de 
opdracht gebeurt. 

11 Controleert door middel van het toepassen 
van vraagtechnieken of de opdracht duidelijk 
is voor de leerlingen. 

12 Heeft extra opdrachten voor leerlingen die 
snel klaar zijn. 

Fase 5  Begeleiden zelfwerkzaamheid(sleutelbegrippen: helderheid; zichtbaarheid; 
individuele aanspreekbaarheid; kennis van resultaten; interesse/veiligheid; blz. 50)   

OW VW C Opmerkingen 
1 Checkt de instructie 
2 De eerste vijf minuten geen hulp 
3 Helpt inhoudelijk door vragen te stellen 
4 Maakt gebruik van verschillende soorten 

vragen 
5 Controleert wat af is 
6 Anticipeert op de snelheid van werken 

Fase 6  Afsluiting van de les op de belangrijkste begrippen en vaardigheden,  vooruitblik 
volgende les (sleutelbegrippen: individuele aanspreekbaarheid; zichtbaarheid; blz. 61) 

OW VW C Opmerkingen 
1 Bespreekt de inhoud van de les door vragen 

stellen  
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2 Bespreekt het proces door vragen te stellen 
3 Geeft willekeurig beurten 
4 Zet het nieuwe huiswerk op het bord 
5 Licht het nieuwe huiswerk toe (zie fase 4) 
6 Zet de lesstof goed door in het opgegeven 

huiswerk 
7 Noteert het huiswerk in het klassenboek 
8 Controleert of leerlingen huiswerk overnemen 

Sterke punten: 

 

 

 

Aandachtspunten: 
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Instructie: 
Dit lesobservatieformulier wordt gebruikt bij leerwerktaak Lesgeven, opdracht 3: een 
veilig pedagogisch klimaat in de les.  

Deel 1 betreft een leeg format wat gevuld kan worden met de gedragsindicatoren uit deel 2. 
De werkplekbegeleider en de student kunnen zelf een keuze maken in de op te nemen 
gedragsindicatoren.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam student: 
Klas:  
Geobserveerde docenten: 

Deel 1: leeg format 
Situatieomschrijving Wat doet de 

docent 
Effect/resultaat op 
de leerling 

Gedragsindicatoren: 
Bijvoorbeeld: 
Wacht bewust eerst 
op zelfregulatie, 
grijpt daarna pas in 

Deel 2: gedragsindicatoren die kunnen worden opgenomen in het bovenstaande format. 
Non-verbaal 

Is congruent in zijn non-verbale en verbale gedrag 

Let op zijn mimiek (open, vriendelijk, enthousiast, streng) 

Luistert echt naar leerlingen 

Wacht bewust eerst op zelfregulatie, grijpt daarna zo nodig in 

Negeert ongewenst gedrag, als dat kan 

Corrigeert leerlingen individueel, niet merkbaar voor de hele groep 

Stapt op leerling(en) af als het nodig is. 

Gaat staan bij de leerling die hij corrigeert; vergroot of verkleint de afstand bewust 

Zet zijn persoonlijkheid in 

Bijlage 2 Observatieformulier: veilig pedagogisch leerklimaat 
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Maakt met lichaamstaal duidelijk dat hij wacht, totdat de leerling ander gedrag vertoont 

Maakt individueel contact 

Kijkt de leerling(en) aan 

Richt zich op, maakt zich groot als dat nodig is 

Maakt zich groot door taalgebruik 

Stelt zich dicht bij en/of boven de leerling op als dat nodig is  

Stuurt een leerling eruit, maar pas als dat echt nodig is 

Domineert door middel van woord en gedrag zonder autoritair te worden  

Verbaal gedrag 

Stemt verbale correctie af op de situatie 

Benoemt wenselijk gedrag 

Benadert leerling positief: geeft complimenten 

Communiceert op een respectvolle manier 

Corrigeert op gedrag, niet op de persoon 

Formuleert regels in gedragstermen en handhaaft deze regels 

Praat met leerlingen over regels 

Spreekt zijn waardering uit als de leerling zijn gedrag herstelt 

Spreekt leerling direct aan als de situatie daarom vraagt 

Houdt rekening met de situatie, actualiteit 

Kiest een volwassen benadering 

Corrigeert ontspannen en rustig als dat kan; luid en krachtig als het nodig is 

Past drieslagregel toe: benoemt het ongewenste ge-drag, benoemt de regel, benoemt 
het gewenste gedrag 
Heeft lijst passende correcties paraat 

Kan negeren, onderhandelen en afdwingen 
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Is consequent: een overtreding is een overtreding 

Corrigeert de actuele situatie zonder aan eerdere / andere situaties te refereren 

Gaat niet in discussie over corrigerend handelen 

Laat de leerling ook bij correcties in zijn waarde 

Bewaart het geduld, negeert kleine en zeldzame overtredingen, reageert vanuit 
overwicht 
Straft in overeenstemming met de zwaarte van de overtreding 

Reageert flexibel, ontspannen 

Is consequent: herhaling van ongewenst gedrag na een waarschuwing resulteert in een 
sanctie  
Spreekt niet langer dan strikt nodig is 

Verlangt en dwingt aandacht af zolang hij aan het woord is 

 
(Bron: Slooter, 5 rollen) 
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Dit observatieformulier wordt gebruikt door de IO (A, B of C) tijdens het lesbezoek 

Student: Stageschool: 
Observant:   IO / wpb / anders, namelijk Klas: 
Naam en handtekening observant: 
 

Datum: 

Leervragen student: 
 

NW = Niet waargenomen / OW = onvoldoende waargenomen / VW = voldoende waargenomen / BW = bijzondere kwaliteit waargenomen 

Lesvoorbereiding Opmerkingen / voorbeelden 

De leraar houdt bij de lesvoorbereiding rekening met 
de diversiteit van de groep, differentieert naar tempo, 
niveau en leervoorkeur. (Did2.3) 

  

Lesuitvoering Opmerkingen / voorbeelden 

De leraar beïnvloedt de groepsdynamiek van de klas op 
een positieve manier, onder meer door in 
leeractiviteiten actief aandacht te geven aan de 
ontwikkeling van het gevoel van autonomie, relatie en 
competentie van zowel individuele leerlingen als van de 
groep. (Ped2.3) 

  

De leraar ontwikkelt het zelfregulerend vermogen van 
leerlingen. (Ped3.3) 

  

De leraar zoekt naar oplossingen bij het signaleren van 
ontwikkelings- en gedragsproblemen (Ped3.3) 

  

Bijlage 3 Observatieformulier: waarneembaar gedrag niveau 3 
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De leraar geeft vorm aan voor de doelgroep relevante 
en betekenisvolle (activerende) leeractiviteiten aan de 
hand van didactische principes. (Did1.3) 

  

De leraar voert zelfstandig activiteiten uit die die tot 
(samenwerkend) leren leiden. (Did1.3) 

  

De leraar stimuleert vakgerichte taalproductie bij 
leerlingen. (Did1.3) 
NB: in het geval van moderne vreemdetalenonderwijs  
betreft dit het gebruik van de doeltaal. 

  

De docent evalueert of de lesdoelen bereikt zijn 
(Did1.3). 

  

De leraar handelt constructief in kritische 
beroepssituaties. (Pro1.3) 

  

Evaluatie van voorbereiding en uitvoering Opmerkingen / voorbeelden 

De leraar formuleert ontwikkelpunten en leervragen 
met betrekking tot zijn loopbaan. (Pro1.3) 

  

De leraar verbindt implicaties voor het eigen 
(gedifferentieerd) (vak)didactisch handelen n.a.v. de 
lesopbrengst. (Did1.3) 

  

Aanvullende feedback IO / wpb: 
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Bijlage 4 Observatieformulier: Activerende didactiek 
 
Dit observatieformulier wordt gebruikt bij leerwerktaak Lesgeven, opdracht 5 

NW = Niet waargenomen / OW = onvoldoende waargenomen /VW = voldoende waargenomen / BW 
= bijzondere kwaliteit waargenomen 

Voorbeelden / opmerkingen 

 
De docent.............. 

1. stelt vragen gebaseerd op voorkennis.   

2. zorgt voor een opstelling waar leerlingen elkaar kunnen horen en zien.   

3. geeft korte en duidelijke instructies zodat leerlingen zelfstandig met elkaar aan de 
slag kunnen. 

  

4. checkt in de klas of de opdracht is begrepen.   

5. maakt veel gebruik van het stellen van vragen i.p.v. zelf opnieuw uitleggen.   

6. stimuleert de bijdragen van leerlingen aan de les. 
 

  

7. laat leerlingen in groepjes werken.   

8. laat leerlingen van elkaar leren bv. door elkaar te corrigeren/ dingen uit te leggen.   

9. zorgt dat leerlingen actief bezig zijn met de les.   
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10. observeert bewust wat er in de groepjes gebeurt.   

11. schenkt niet alleen aandacht aan het resultaat maar ook aan het proces van 
samenwerken. 

  

12. is alert op negatieve signalen (sfeer, werklust, ruzies, pikorde).   

13. rondt de opdracht op een logische wijze af.   

14. betrekt alle leerlingen bij het lesgebeuren.   

15. gebruikt meerdere activerende werkvormen.   

(SLO) 
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Naam student:                                                                                      Studentnummer: 
Naam en handtekening IO:                                                                 Datum: 
 
Voorwaarden voor deelname aan de tussentijdse 
beoordeling: 

Toelichting: 

• De student heeft een VLD 
ontvangen voor het tussentijds 
portfolio en derhalve staan de 
punten voor stage 3.1 geregistreerd 
in Osiris; 

• Het lesbezoek heeft 
plaatsgevonden; 

• De student heeft ten minste 15 
klokuren lesgegeven. 

 Voldaan 
 Niet voldaan 

 

Criteria tussentijdse beoordeling. De student laat zien… Toelichting: 
…aantoonbaar en op systematische 
wijze te hebben gewerkt aan de 
uitbreiding van het pedagogisch en 
(vak)didactisch repertoire ten behoeve 
van een effectief leerklimaat; 

 Voldaan 
 Niet voldaan  

 
 
 

…voldoende inzicht te hebben in te 
verbeteren ontwikkelpunten om niveau 
3 in de tweede fase aan te kunnen 
tonen. 

 Voldaan 
 Niet voldaan 

 
 
 
 
 

Resultaat:  VLD       NVLD 
 
Ontwikkelpunten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Formulier tussentijdse beoordeling 
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BEOORDELINGSFORMULIER NIVEAU 3, 2019-2020 
PEDAGOGISCH HANDELEN 

Beroepstaak Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

1. De leraar
creëert een
ordelijk en
veilig werk- en
leerklimaat

Pe
da

go
gi

sc
he

 ta
ct

 
ha

nt
er

en
 

De leraar beïnvloedt de groepsdynamiek van de 
klas op een positieve manier, onder meer door 
in leeractiviteiten actief aandacht te geven aan 
de ontwikkeling van het gevoel van autonomie, 
relatie en competentie van zowel individuele 
leerlingen als van de groep. (Ped2.3) 

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 

2. De leraar
begeleidt
leerlingen naar
zelfstandigheid in
hun school- en
beroepsloopbaan

Ze
lfr

eg
ul

at
ie

 b
ev

or
de

re
n De leraar ontwikkelt het 

zelfregulerend vermogen van 
leerlingen, zoekt naar oplossingen 
bij het signaleren van 
ontwikkelings- en 
gedragsproblemen met hulp van 
collega’s en wijst leerlingen zo 
nodig door binnen de eigen 
bevoegdheden. (Ped3.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 

O = niet volledig aangetoond; V = aangetoond; G = bijzondere kwaliteit waargenomen. 

 (VAK) DIDACTISCH HANDELEN 

Beroepstaak Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

3. De leraar
verzorgt
onderwijs volgens
de PDCA-cyclus O

nd
er

w
ijs

 
ui

tv
oe

re
n 

De leraar geeft vorm aan voor de doelgroep 
relevante en betekenisvolle (activerende) 
leeractiviteiten aan de hand van didactische 
principes die tot (samenwerkend) leren leiden, 
voert deze activiteiten zelfstandig uit en 
stimuleert vakgerichte taalproductie bij 
leerlingen. (Did1.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 
O / V / G 

Bijlage 6 Eindbeoordelingsformulier stage niveau 3 
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O
nd

er
w

ijs
 

vo
or

be
re

id
en

, 
ev

al
ue

re
n 

en
 

bi
js

te
lle

n 

De leraar houdt bij de lesvoorbereiding 
rekening met de diversiteit van de groep, 
differentieert naar tempo, niveau en 
leervoorkeur, evalueert summatief of de 
lesdoelen bereikt zijn, en verbindt hieraan 
implicaties voor het eigen (gedifferentieerd) 
(vak)didactisch handelen. (Did2.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 

O = niet volledig aangetoond; V = aangetoond; G = bijzondere kwaliteit waargenomen 

PROFESSIONEEL HANDELEN 

Beroepstaak Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

5. De leraar
initieert, plant en
verantwoordt zijn
professionele
ontwikkeling

Pr
of

es
si

on
el

e 
on

tw
ik

ke
lin

g 
st

ur
en

 

De leraar handelt constructief in kritische 
beroepssituaties, formuleert ontwikkelpunten 
en leervragen met betrekking tot zijn loopbaan, 
en maakt een bewuste keuze voor een 
afstudeerrichting (AVO/(V)MBO). Hij onderzoekt 
eigen waarden en overtuigingen, vergelijkt deze 
met de onderwijscontext waarin hij zich 
bevindt, verantwoordt eigen handelen op grond 
van professionele normen en waarden en durft 
hier persoonlijke grenzen aan te stellen. 
(Pro1.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 

Sa
m

en
w

er
ke

n De leraar participeert in (digitale) professionele 
samenwerking binnen de school en is van 
toegevoegde waarde. (Pro2.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 
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6. De leraar
betrekt
theoretische en
praktijkgegevens
bij het eigen
professioneel
handelen

Li
te

ra
tu

ur
 

ge
br

ui
ke

n 

De leraar hanteert relevante onderzoeks- en 
vakliteratuur op praktische en navolgbare wijze 
bij het ontwerpen van leeractiviteiten en 
interventies, en verantwoordt de gemaakte 
keuzes. (Pro3.3)  

 Les

 Portfolio

 CGI 

O / V / G 

O = niet volledig aangetoond; V = aangetoond; G = bijzondere kwaliteit waargenomen. 

Eindoordeel:  Zeer goed (7x ‘G’ en de rest ‘V’)

 Goed (4 x ‘G’ en de rest ‘V’:” waarvan minimaal één in elke categorie: pedagogisch, (vak)didactisch en professioneel handelen)

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

 Onvoldoende (indien 1 of meer onvoldoende)
Feedforward (niveau 1 t/m 3 
en bij niveau 4 onvoldoende) 
of aandachtspunten voor 
doorgroei (niveau 4 
voldoende) 

Van: <naam student> studentnummer: 

Naam en HANDTEKENING assessor 1    Datum: 
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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/filmopnamen 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 
opnames. Beroepsopleidingen, zoals lerarenopleidingen, maken voor het leerproces van 
studenten en leraren veel gebruik van audio- en filmopnamen 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 
op te nemen: 
 

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

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

3. 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 je door IO, SO of WPB 
toegevoegd op basis van het observatieformulieren uit de stagehandleiding van het 
betreffende niveau. Andere varianten vinden we geen gelijkwaardige vervanger. 
In het onderstaande schema staat voor niveau 3 aangegeven welke opdrachten 
(allen uit de LWT Lesgeven) het betreft en welke observatieformulieren gebruikt 
dienen te worden. 

Opdrachten Observatieformulieren 

Opdracht 2: Vakdidactisch vaardig (basis met 
ELDI) 

Directe Instructie (bijlage 1) 

Opdracht 3: Een veilig pedagogisch klimaat in de 
les (bewijs 2) 

Veilig Pedagogisch klimaat (bijlage 2) 

Opdracht 5: Vakdidactisch vaardig met ADSL  Activerende didactiek (bijlage 4) 

 
4. De ingevulde en ondertekende observatieformulieren moeten worden geüpload in 

Cumlaude op de plek van de lesopname met daarbij ook het schriftelijke bewijs van 
de stageschool dat lesopname niet is toegestaan (zie punt 2). 
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