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Voorwoord 
 
Tijdens stage niveau 3 werk je verder aan je ontwikkeling voor de klas. Op basis van wat je de 

voorgaande twee stages hebt geleerd werk je naar competentieniveau 3 toe. Uiteindelijk kom je 

tijdens deze stage zelfstandig voor de klas te staan. Afhankelijk van je werkhouding, het stadium van 

je professionele ontwikkeling en van de school waar je stage loopt, gebeurt dit op korte termijn of 

duurt het wat langer. In de loop van het jaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en als alles 

verloopt zoals gepland, organiseer je begin blok 4 het LIO assessment.  

 

Naast deze handleiding heb je voor deze stage de onderstaande materialen nodig, te vinden op HINT. 

1. Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied. Derde herziene 

versie 2015‐2016.  

2. Brochure LIO assessment 2017‐2018, te vinden op de pagina van het assessment centrum 

 

We wensen je een betekenisvolle en zinvolle derde stage toe. 

Namens de stagebegeleiders, 

 

Sanne Wielenga 

Coördinator stage jaar 3
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1. Stage algemeen: Verantwoording  

1.1 Leraar worden: vakmanschap en meesterschap  

De Rotterdamse Lerarenopleiding heeft een belangrijke missie: we willen docenten opleiden die 

zowel over vakmanschap als meesterschap beschikken. Het betekent dat je, aan het einde van deze 

opleiding, beschikt over een gedegen vakinhoudelijke basis voor het vak waarin je les gaat geven 

(vakmanschap), maar ook dat je op interpersoonlijk, pedagogisch, didactisch en organisatorisch 

gebied een bepaald basisniveau hebt bereikt (meesterschap). 

Tijdens de opleiding neem je deel aan een aantal cursussen rondom je vak en ook aan de 

vakoverstijgende, beroepsvoorbereidende onderdelen. Je beschikt in de loop van de jaren over 

steeds meer samenhangende kennis en vaardigheden, met daarbij een juiste beroepshouding. Zo’n 

combinatie van bepaalde kennis, vaardigheden en houding noemen we een competentie.  

In de stages, het hart van de opleiding, komen vakmanschap en meesterschap bij elkaar. Je boekt er 

succes, je gaat er de fout in, je wordt langzaamaan competenter.  

1.2 Functies van de stage 

De stage vervult binnen het IVL, de lerarenopleiding, de volgende functies: 

- Oriënteren op het beroep: tijdens je stage doe je een veelheid aan ervaringen op in situaties die 

zoveel mogelijk lijken op de latere werkomgeving. Je oriënteert je op verschillende scholen, het 

onderwijs, het leraarsberoep en andere educatieve taken. In de eerste stage ligt de nadruk op 

deze taak, in latere jaren worden de volgende taken belangrijker: 

- Leren lesgeven: je doet ervaring op in het verzorgen van onderwijs, de begeleiding van 

leerlinggroepen en van individuele leerlingen. Dit is natuurlijk de kern van het leraarsberoep.  

- Leren reflecteren: je reflecteert systematisch op je handelen als leraar, zowel in het contact met 

leerlingen en leerdoelen, als in het kader van overleg met collega’s en als lid van een team. 

- Zelfbeeld verhelderen: je krijgt steeds beter in beeld wat je sterke en zwakke kanten zijn, welke 

aspiraties en eigenschappen je hebt, wat je persoonlijk en vakdidactisch repertoire is, hoe je dit 

effectief kunt inzetten en kunt ontwikkelen. 

1.3 Opbouw leerlijn Leren en Werken 

Alle stages zijn gebaseerd op de competenties en met iedere stage werk je aan het verhogen van je 

niveau voor de zeven competenties. Een beschrijving van deze competenties vind je in het document 

Competentiegids van de Startbekwame Leraar voor het Tweedegraads Gebied, derde herziene versie 

2015‐2016 op HINT. Daarnaast heeft elke stage ook zijn eigen accent, welke besloten liggen in de 

leerwerktaken die je voor elke stage uitvoert. 

 Stage 1: oriënteren op het beroep 

 Stage 2: leren lesgeven met extra nadruk op effectief leren en directe instructie (ELDI) 

 Stage 3: leren lesgeven met extra nadruk op activerende didactiek en samenwerkend leren 

(ADSL) 

 Stage 4: leren lesgeven met extra nadruk op differentiëren binnen lesgeven  
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Daarnaast is er ook aandacht voor het functioneren in een schoolorganisatie: samenwerken en 

omgang met collega’s, contact met ouders. Ook verwoord je je eigen visie op onderwijs en het 

beroep van leraar. 

1.4 Uitgangspunten stage 

Binnen de lerarenopleiding wordt regelmatig gebruik gemaakt van een aantal begrippen, zoals 
competenties en leerwerktaken. Hieronder volgt een beschrijving.  
 

Competenties 
De lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam werkt met zeven competenties. Deze zijn vastgelegd 

in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BiO). Van een startbekwame leraar wordt verwacht dat 

hij/zij deze zeven competenties op startbekwaamniveau beheerst. 

In de loop van je opleiding doe je twee assessments. Aan het eind van de hoofdfase, jaar 3 dus, is er 

het LIO‐assessment. Je toont daar aan dat je een bepaald basisniveau hebt bereikt op alle zeven 

competentiegebieden: je kunt de zelfstandige verantwoordelijkheid voor een klas goed aan. 

In het laatste assessment, het assessment Startbekwaam toon je aan dat je de zeven competenties 

van een startbekwame leraar in voldoende mate beheerst. Deze twee assessments zijn bepalend 

voor de voortgang en afronding van de opleiding. Tijdens de assessments spelen de competenties 

een belangrijke rol: in hoeverre kun je aantonen dat je competenter bent geworden? Een student die 

afstudeert, wordt als startbekwaam beoordeeld als hij deze competenties in voldoende mate 

beheerst. Je leest meer over de inhouden van de competenties en onze filosofie daarover in de 

Competentiegids op HINT. De uitwerking van de indicatoren bij competentie 1 tot en met 4 vind je in 

bijlage 

Contexten  
 

 
Beroepsrollen 

Leerlingen Team en organisatie Omgeving Eigen Ontwikkeling 

Interpersoonlijk 

Competentie 1 
Het vermogen een sfeer van 

samengaan en samenwerken met 
leerlingen te realiseren 

 
Competentie 5 

Het vermogen  samen te 
werken in een team/organisatie 

 
Communicatief 

 
 

Pedagogisch 
 
 

Onderwijskundig 
 
 

Schoolorganisatorisch 

 
Competentie 6 

Het vermogen de relatie met 
ouders, buurt en instellingen te 

realiseren en te versterken 
 
 

 
Competentie 7 

Het vermogen eigen 
opvattingen en competenties 

te onderzoeken en te 
ontwikkelen  

 
Reflectie 

 
 

Communicatie 
 
 
 

Methodisch werken 
 
 
 
 

Beroepshouding 

Pedagogisch 

Competentie 2 
Het vermogen te zorgen voor een 

veilige leeromgeving 

(Vak)didactisch 

Competentie 3 
Het vermogen een krachtige 

leeromgeving voor leerlingen te 
verwezenlijken 

Organisatorisch 

Competentie 4 
Het vermogen te zorgen voor een 

leef- en leerklimaat dat 
overzichtelijk, ordelijk en taakgericht 

is 

  
Competentie 7 

 
Reflectie      Communicatie      Methodisch werken      Beroepshouding 

 
 
 
 

Tabel 1: overzicht van de competenties 

 
Leerwerktaak 
Een leerwerktaak is een taak die je uitvoert in het kader van je stage. Deze richt de aandacht op 

bepaalde vaardigheden die belangrijk zijn voor een docent. Binnen elke leerwerktaak heb je ruimte 

om eigen leervragen te onderzoeken. Wel is vastgesteld wat je minimaal moet doen en/of 

uiteindelijk moet kunnen om een voldoende voor je stage te krijgen. Na het lezen van de 
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leerwerktaak wordt je duidelijk wat je moet doen op je stage, hoe je je erop moet voorbereiden en 

wat je in je portfolio moet opnemen per LWT. Daarnaast zijn er tips en suggesties voor nuttige 

bronnen. De leerwerktaken voor stage 3 vind je in hoofdstuk 5 van deze handleiding. 

2. Stage algemeen: Praktische zaken  

2.1 Begeleiding 

De manier waarop je op de stageschool wordt begeleid, verschilt van school tot school. Afhankelijk 

van het traject dat je loopt en de school waarop je stage loopt, kun je te maken krijgen met 

verschillende personen. In 2.3 vind je een overzicht. Een belangrijk thema bij het eerste gesprek is 

dan ook hoe de begeleiding wordt georganiseerd en wie er waarvoor verantwoordelijk en 

contactpersoon is. 

Het is 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, zonder begeleider, kunt lesgeven. In overleg met je begeleider kun je die begeleide 

lessen verminderen in de loop van de tijd.  

2.2 Verantwoordelijkheden van stagiair(e) – docent in opleiding 

Jij bent als ‘docent in opleiding’ zelf verantwoordelijk voor je daden op de stageschool, maar 

tegelijkertijd ben je ook het visitekaartje van Hogeschool Rotterdam. 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 aan de organisatie van de school en stelt je loyaal op tegenover de doelstellingen 

van de school, óók als die van levensbeschouwelijke aard zijn. 

 Je bent op tijd aanwezig voor lessen, afspraken, vergaderingen en dergelijke. Als richtlijn houden 

we aan dat je in ieder geval tussen 8.30 en 15.30 uur aanwezig bent, maar de school kan andere 

tijden aanhouden.  

 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 werkplekbegeleider stel je hiervan op de hoogte.  

 Gemiste stagedagen worden ingehaald. Je maakt daarover zelf een afspraak met de begeleider 

op de stageschool.  

 Je gaat zorgvuldig om met gegeven leer‐ en hulpmiddelen.  

 Je onderhoudt zo goed mogelijk contact met alle voor jou relevante betrokkenen.  

 Je houdt rekening met de geschreven en ongeschreven regels van de school. Je gedrag is sociaal 

aanvaardbaar, je taalgebruik correct 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. Waar nodig anonimiseer je 

informatie. 

2.3 Taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen 

Er zijn verschillende personen betrokken bij je stage. Hieronder een overzicht van deze personen en 
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een beschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden. 

De Werkplekbegeleider (WPB): je begeleider op je stageschool 

 Advies beoordeling stageperiode aan instituutsopleider van de HR 

 Dagelijkse begeleiding bij voorbereiding, uitvoering en nabespreking van je lessen 

 Enkele momenten reserveren voor een tussentijdse‐ en eindevaluatie 

 Voortgang monitoren, bij twijfel contact opnemen met instituutsopleider 
 

De Instituutsopleider: je begeleider vanuit de HR 

 Bezoek stageschool om een les bij te wonen 

 Voorbereiden en uitvoeren stage bijeenkomsten op de HR blok 1‐4 

 Bespreken stage ervaringen tijdens de bijeenkomsten 

 Begeleiding bij voortgang uitwerking leerwerktaken; verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
student zelf 

 Beoordelen portfolio 

 Aanspreekpunt voor werkplekbegeleider 

 Begeleiding bij de opzet en vormgeving van jouw portfolio 
 
Andere betrokkenen 

Het Stagebureau: administreert de stageplekken en is aanspreekpunt voor al je vragen omtrent 
stages. Het stagebureau informeert jou over stage gerelateerde zaken. Jij informeert op jouw beurt 
het stagebureau over jouw actuele stagegegevens en zorgt voor het inleveren van je stagecontract. 
Let op: opleidingsscholen hanteren ook een eigen contract.  
 
Er zijn verschillende soorten stagescholen, type A, B en C. Afhankelijk van het type school krijg je te 
maken met verschillen personen: 
 
Opleidingsscholen (categorie C)  

Bij opleidingsscholen is er sprake een instituuts(regio)coördinator en een instituutsopleider (IO) 
vanuit de HR en op de school een werkplekbegeleider, schoolopleider en schoolcoördinator . De 
instituuts(regio)coördinator verzorgt het contact tussen de lerarenopleiding en de stageschool. Hij zal 
op de stageschool in de meeste gevallen contact hebben met de directie, de schoolcoördinator en de 
instituutsopleider. De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de begeleiding 
en opleiding van ‘docenten in opleiding’ binnen de school. 
 
Niet‐opleidingsscholen (categorie B, A) 

Niet‐opleidingsscholen vallen in één van de volgende twee categorieën:   

Categorie B: de groep scholen waarmee de HR samenwerkingsafspraken heeft gemaakt  
Categorie A: de groep scholen waarbij dit niet het geval is 

Bij een samenwerkingsschool (B) heb je te maken met de instituuts(regio)coördinator en de 
instituutsopleider vanuit de HR, met een werkplekbegeleider en schoolcoördinator vanuit de school. 
De instituutsopleider is op woensdagen, vast, op de stageschool aanwezig en draagt primair zorg voor 
alle VT studenten van de HR. Hij/zij legt lesbezoek af en verzorgt de stagebijeenkomsten.  
Voor studenten die op een B school stage lopen worden de stagebegeleidingslessen op de 
stageschool verzorgd. 
 
Bij alle andere scholen (A) 
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Bij de overige scholen heb je te maken met de instituuts(regio)coördinator en de instituutsopleider 

vanuit de HR en je werkplekbegeleider vanuit de school. .  
 

3. Stage niveau 3: Praktische zaken  
1. Stageplek: Voor stage niveau 3 zorgen studenten zelf voor een stageplek.  

2. 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. 

3. 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.  

4. Uren norm: Je loopt gedurende 4 blokken stage op de vaste stagedagen jaar 3. Dit zijn de dinsdag 

en de woensdag en daarnaast ook de donderdag voor Oids. Je geeft 6 tot maximaal 8 uur per 

week les. 

5. Portfolio: Net als stage in voorgaande jaren werk je naast het lesgeven aan je ontwikkeling welke 

je vastlegt in een portfolio. Zie 4.5 en 4.6. 

6. Stagebegeleidingslessen: Naast je stage worden er op de HR stagebegeleidingslessen verzorgd. 

Deelname aan deze lessen is verplicht. Zie 4.1. 

7. LIO assessment: Stage 3 wordt afgesloten met het LIO assessment. Hoewel er tijdens de 

stagebegeleidingslessen op de HR aandacht wordt besteed aan het LIO assessment, ligt de 

organisatie ervan in handen van het Assessmentcentrum. Op hun pagina op HINT vind je 

uitgebreide informatie met betrekking tot inhoud, procedures en beoordeling. Zie 4.8. 

8. Programma stage 3: Stage 3 bestaat uit de vier volgende onderdelen. 

Stage 3, deel 1:  Dit deel sluit je af met een tussentijds portfolio (zie 4.5) 

Stage 3, deel 2:  Dit deel sluit je af met een tussentijds portfolio (zie  4.6) 

Stage 3, deel 3:  Hierin rond je het LIO dossier af (zie 4.7) 

Stage 3, deel 4:  Betreft het LIO assessment (zie 4.8) 

9. Lesopnames: In het kader van het LIO Assessment moeten studenten drie hele lessen opnemen. 

Geef dit tijdig aan op je stageschool, zodat je de organisatie ervan kunt regelen. Op de pagina van 

het Assessmentcentrum op HINT vind je informatie over de voorwaarden waaraan de 

lesopnames moeten voldoen en hoe de drie lessen aangeleverd dienen te worden. 

10. Ingangseis: Om aan stage niveau 3 deel te kunnen nemen moet stage niveau 2 met een 

voldoende zijn afgerond. Om deel te kunnen nemen aan het LIO assessment ter afsluiting van 

stage 3, moet de student zijn P en minimaal 54 ECTS (stagepunten worden niet meegeteld) uit 

jaar 2 en 3 hebben behaald. Vanzelfsprekend heb je ook deel 1, 2 en 3 van stage 3 afgerond. 

11. Vrijstellingen: Voor stages worden vrijwel nooit vrijstellingen verleend, met uitzondering van 

studenten die al over een tweedegraads lesbevoegdheid beschikken. Zij kunnen in aanmerking 

komen voor het assessment voor studenten met een tweedegraads bevoegdheid. Je kunt 

hierover lezen op de pagina van het Assessmentcentrum op HINT. 
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12. Lesbezoek: Om stage 3 af te kunnen ronden dient er ten minste een keer een lesbezoek plaats te 

vinden door je instituutsopleider of een vervangende collega. Je bent zelf verantwoordelijk voor 

het tot stand brengen van het lesbezoek. 

4. Stage niveau 3: Programma en beoordeling  
Tijdens stage niveau 3 werk je toe naar competentieniveau 3. Dit niveau staat beschreven met 

deelcompetenties en indicatoren in de competentiegids. De stage wordt afgesloten met het LIO 

assessment. Naast deze handleiding heb je voor deze stage dan ook de onderstaande materialen 

nodig, te vinden op HINT. 

1. Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied. Derde herziene 

versie 2015‐2016.  

2. Brochure LIO assessment 2017‐2018, te vinden op de pagina van het assessmentcentrum op 

HINT. 

4.1 Stagebegeleidingslessen: 

Naast je stage worden er op de HR door je instituutsopleider stagebegeleidingslessen verzorgd. 

Hierin wordt aandacht besteed aan de leerwerktaken, collegiale intervisie en de voorbereiding op het 

LIO assessment. Tijdens intervisie bespreken jij en je medestudenten casussen en uitdagingen waar je 

tegenaan loopt binnen het werken in de klas en school met als doel van en met elkaar leren. 

Deelname aan deze lessen is verplicht.  

4.2 Cursussen in relatie tot 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 

 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. Voor je 

LIO dossier is het verplicht 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.  

4.4  Beoordeling 

Er vindt driemaal een tussentijdse beoordeling plaats: na stage 3. 1, na stage 3.2 en na stage 3.3. 

Doel hiervan is het inzichtelijk maken en indien nodig bijsturen van je ontwikkeling met betrekking 

tot competentieniveau 3. Informatie over tussentijdse beoordelingen per stage deel vind je in 

paragraaf 4.5, 4.6 en 4.7.  
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Aan het einde van de stageperiode vindt de eindbeoordeling plaats waarin je aan moet tonen 

competentieniveau 3 bereikt te hebben. Dit gebeurt door middel van het LIO assessment. Dit 

assessment bestaat uit een assessment dossier en een criteriumgericht interview (CGI). In 4.8 lees je 

hier meer over. 

4.5  Stage 3, deel 1 (5 EC) 

Met dit onderdeel ben je gedurende het eerste blok van de stage bezig. Afhankelijk van je voortgang 

en je stageschool begin je met observeren om de school en de doelgroep te leren kennen en te leren 

van de ervaring van anderen. Vervolgens ga je zelf voor de klas. 

Werk tijdens stage 3, deel 1 in ieder geval aan leerwerktaken 3.1 en 3.2A en eventueel ook aan 

leerwerktaak 3.3. Zie hoofdstuk 5. Lees voordat je begint alle leerwerktaken goed door, zodat je weet 

wat er van je wordt verwacht. 

Portfolio 3.1 

Stage 3 deel 1 sluit je af met een tussentijds portfolio waarin je de onderstaande onderdelen 
opneemt. De onderdelen uit je portfolio mogen ook gebruikt worden voor je LIO dossier. 
 

Onderdelen  Beoordelingscriteria 

Voorblad met naam en studentnummer  Voldaan? 

Inhoudsopgave 
Voldaan? 

HS 1: Gegevens van de stageschool en je werkplekbegeleider  
 

Voldaan? 

HS 2: Ondertekend logboek met urenverantwoording* 
Voldaan? 

HS 3: Formulier “Feedback eerste periode stage jaar 3” ingevuld 
door je werkplekbegeleider (zie bijlage 2). 
. 

Voldaan? 

HS 4: Een zelfbeoordeling van een competentie naar keuze. 

Kies voor een competentie die je goed beheerst. Het is mogelijk dat 
er nog ontwikkelpunten zijn met betrekking tot deze competentie. 
Geef daarom in je zelfbeoordeling duidelijk aan wat je al beheerst 
en waar je nog aan moet werken.  

Conform de richtlijnen voor 
zelfbeoordelingen van het 
assessment centrum 

HS 5: Minimaal drie uitgewerkte bewijzen, waarvan in ieder geval 
twee behorende bij de competentie die je hebt gekozen voor je 
zelfbeoordeling. 

Conform de richtlijnen voor 
bewijzen van het 
assessment centrum 

HS 6: HS 6: Een bewijzenreeks waarmee je aantoont dat je het DI‐
model op de juiste wijze kunt toepassen. Je voegt toe: 

 Je voorbereiding op een les waarin je het DI‐model succesvol 
hebt toegepast. Gebruik het LIO lesplanformulier; 

Criteria worden later door 
je instituutsopleider 
bekend gemaakt 
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 Een opname van deze les: kies een fragment van maximaal 5 
min. waarmee je aantoont dat je een sleutelbegrip van het DI 
model hebt toegepast; 

 De ingevulde kijkwijzer van de werkplekbegeleider van die les 
(zie bijlage 1); 

 Een reflectie op deze les met betrekking tot aspecten van het DI‐
model en de sleutelbegrippen 

HS 7: Een POP voor stage 3, deel 2. Beschrijf hiervoor de eerste drie 
fases van de cyclus in leerwerktaak 3.1. 

SMART geformuleerde 
leervragen. 

 
*Logboek 
Met behulp van het logboek houd je bij hoeveel lessen je in totaal bijgewoond, of (deels) gegeven 
hebt. Voor de instituutsopleider biedt het zicht op jouw ‘vlieguren’. Het logboek bestaat uit de 
volgende ingevulde tabel: 
 

Datum  Klas  Bijdrage aan de les 
(B,D,G) 

Vakcoach aanwezig: 
ja / nee / deels 

Andersoortige 
bijdrage 

Handtekening 
coach 

           

           

 
B = de les alleen bijgewoond 
D = een deel van de les verzorgd 
G = de les in het geheel gegeven 
Andersoortige bijdrage = wat je op de stagedag hebt gedaan, buiten de lessen. Denk hier 
bijvoorbeeld  aan toetsen nakijken, deelname aan een ouderavond, surveillance, begeleidingsgesprek 
met een leerling. 

4.6  Stage 3, deel 2 (5 EC)  

Met dit onderdeel ben je gedurende het tweede blok van de stage bezig. Je geeft 6 tot 8 lesuren per 

week. Werk tijdens stage 3, deel 2 in ieder geval aan leerwerktaken 3.1, 3.2B en 3.3. Zie hoofdstuk 5. 

Lees voordat je begint de leerwerktaken goed door, zodat je weet wat er van je wordt verwacht. 

Portfolio 3.2 

Stage 3 deel 2 sluit je af met een tussentijds portfolio waarin je de onderstaande onderdelen 
opneemt. De onderdelen uit je portfolio mogen ook gebruikt worden voor je LIO dossier. 
 

Onderdelen  Beoordelingscriteria 

Voorblad met naam en studentnummer  Voldaan? 

Inhoudsopgave 
Voldaan? 

HS 1: Gegevens van de stageschool en je WPB  
 

Voldaan? 

HS 2: Ondertekend logboek met urenverantwoording. (zie portfolio 
3.1) 

Voldaan? 
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HS 3: SOM (tussentijds), ingevuld, van datum voorzien en 
ondertekend door je werkplekbegeleider. 
Deze is te vinden op de pagina van het Assessmentcentrum op HINT. 

Voldaan? 

HS 4: Een zelfbeoordeling van een competentie naar keuze (niet 
dezelfde als voor stage 3, deel 1). 

Kies voor een competentie die je goed beheerst. Het is mogelijk dat 
er nog ontwikkelpunten zijn met betrekking tot deze competentie. 
Geef daarom in je zelfbeoordeling duidelijk aan wat je al beheerst 
en waar je nog aan moet werken. 

Conform de richtlijnen voor 
zelfbeoordelingen van het 
assessment centrum 

HS 5: Minimaal drie nieuwe bewijzen, waarvan in ieder geval twee 
behorende bij de competentie die je hebt gekozen voor je 
zelfbeoordeling. 

Conform de richtlijnen voor 
bewijzen van het 
assessment centrum 

HS 6: Een bewijzenreeks waarmee je aantoont dat je het 
activerende didactiek en samenwerkend leren op de juiste wijze 
kunt toepassen. Je voegt toe: 

 Je voorbereiding op een les waarin je samenwerkend leren en 
activerende didactiek succesvol hebt toegepast. Gebruik het LIO 
lesplan formulier; 

 Een opname van deze les: kies een fragment van maximaal 5 
min. waarmee je bovenstaande aantoont. 

 Feedback van derden (leerlingen, werkplekbegeleider, 
medestudenten ect.) met betrekking tot aspecten van 
samenwerkend leren en activerende didactiek;  

 Een reflectie op deze les met betrekking tot van aspecten 
activerende didactiek en/of samenwerkend leren. 

Criteria worden later door 
je instituutsopleider 
bekend gemaakt. 

HS 7: Een POP voor stage 3, deel 3. Beschrijf hiervoor de eerste drie 
fases van de leercyclus in leerwerktaak 3.1. 

SMART geformuleerde 
leervragen 

4.7  Stage 3, deel 3 (5 EC) 

Met dit onderdeel ben je gedurende het derde blok van je stage bezig. Je geeft 6 tot 8 lesuren per 

week en werkt onder begeleiding van je instituutsopleider (verder) aan je LIO dossier. Op de pagina 

van het Assessmentcentrum op HINT vind je de brochure voor het maken van het LIO dossier en 

andere belangrijke documenten die je hierbij kunnen helpen. 

 

Om in aanmerking te komen voor de punten voor stage 3, deel 3 moet je instituutsopleider vinden 

dat jij je voldoende hebt ontwikkeld met betrekking tot competentieniveau 3 om het assessment aan 

te kunnen vragen. Je instituutsopleider baseert zich hierbij op het volgende:  

1. Het LIO dossier 

Je levert een assessmentwaardig dossier aan bij je instituutsopleider. Criteria hiervoor zijn te 

vinden op de pagina van het Assessmentcentrum op HINT. Je instituutsopleider bepaalt of je 

dossier akkoord is voor inleveren.  

2. De SOM (Stage Ontwikkelingsmeter) 
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In de SOM (Assessmentcentrum op HINT) geeft je werkplekbegeleider aan hoe jij je hebt 

ontwikkeld in de verschillende competenties. De werkplekbegeleider vult de SOM twee keer in, 

een keer als tussenevaluatie en een keer als eindevaluatie. Je neemt minimaal een van beide op 

in je LIO dossier. 

3. De indruk van je Instituutsopleider 

De Instituutsopleider baseert zich hierbij op contact met de werkplekbegeleider, het lesbezoek 

en jouw deelname aan de stagebegeleidingslessen. 

4.8  Stage 3, deel 4 (5 EC) 

Dit onderdeel betreft het LIO assessment. Het LIO assessment is ontwikkeld door het 

Assessmentcentrum en ook de organisatie ervan wordt door hen verzorgd. Op de pagina van het 

Assessmentcentrum op HINT vindt je belangrijke informatie met betrekking tot inhoud, procedures, 

deadlines en beoordeling. 

 

Voorwaarden voor het mogen aanvragen van het assessment zijn: 

 Je hebt je P behaald; 

 Stage 3.1 en 3.2 zijn afgerond; 

 Je bent assessmentwaardig gevonden door je instituutsopleider; 

 Je LIO dossier is geaccordeerd door je Instituutsopleider; 

 Je hebt minstens 54 ECTS (stagepunten tellen hierin niet mee) behaald uit jaar 2 en 3. 

 

Zodra je aan bovenstaande voorwaarden voldoet kun je je aanvraag indienen bij het 

Assessmentcentrum. Deadline voor aanvraag is te vinden op de pagina van het Assessment Centrum 

op Hint. Haal je de deadline voor het huidige studiejaar niet dan kan er vanaf begin blok 1 van 

studiejaar 2018‐2019 opnieuw een aanvraag worden ingediend. 

Tijdens het LIO assessment wordt je beoordeeld op competentieniveau 3 waarvan een beschrijving te 

vinden is in de competentiegids. Zodra het assessment is behaald en het resultaat hiervoor is 

ingevoerd door de opleidingsassessor worden de punten voor stage 3, deel 4 ingevoerd door de 

instituutsopleider. 

LIO dossier: 

Voor je LIO dossier schrijf je per competentie een zelfbeoordeling over jouw niveau, ervaringen en 

beheersing van de betreffende competentie. Dit illustreer je met drie, tijdens je stage(s) verzamelde 

bewijzen. De bewijzen mogen uiterlijk twee kalenderjaren oud zijn, dus eventuele (delen van) 

bewijzen uit stage jaar 2 mogen worden opgenomen in het dossier. In totaal schrijf je 7 

zelfbeoordelingen, vergezeld van in totaal 21 bewijzen. Zes bewijzen hiervan bestaan uit een 

lesfragment(en) (van maximaal 5 minuten) uit drie van de verplicht op te nemen lessen. Houd er dus 

rekening mee dat je op tijd start met het opnemen van lessen, zodat je de beste drie lessen kunt 

gebruiken voor fragmenten in je dossier. Zie HINT pagina van het Assessmentcentrum voor de 

richtlijnen met betrekking tot lesopnames, zelfbeoordelingen en bewijzen. 

De opdrachten in de leerwerktaken leveren producten op. Uiteraard mag je deze producten, al dan 

niet aangepast indien nodig, gebruiken als (onderdelen van) voor je LIO dossier. 
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CGI: 

Tijdens het CGI ga jij mondeling in op je ontwikkeling naar niveau 3 en huidige beheersing daarvan. Je 

assessor bestudeert voorafgaand aan het gesprek jouw LIO dossier en stelt op basis daarvan tijdens 

het CGI aanvullende vragen.  

Op basis van jouw zelfreflecties, daaraan gekoppelde bewijzen en antwoorden op de vragen van de 

assessor tijdens het CGI moet de assessor kunnen vaststellen dat je bekwaam bent met betrekking 

tot het gewenste competentieniveau 3. 

 

Daarnaast wordt op basis van LIO dossier en aanvullend CGI vastgesteld of je voldoende klaar bent 

voor het geheel zelfstandig draaien van lessen tijdens je LIO stage (stage niveau 4). LIO staat in dit 

geval dan ook voor Leraar In Opleiding. 
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5. Leerwerktaken 
“Leraren hebben in de klas met drie hoofdthema’s te maken: de didactische aanpak, orde 

houden en een goede relatie met de leerlingen onderhouden. Bij de didactische aanpak gaat 

het er vooral om de leerlingen in actie te brengen om te leren. Orde houden begint al bij de 

zorg voor een goede les zodat je de leerlingen kunt boeien en ze geen tijd hebben voor iets 

anders. En een goede relatie met de leerlingen begint met het leggen van eenvoudig 

menselijk contact. Didactiek, orde houden en relatie zijn in het geding zodra je als leraar de 

klas binnenkomt; ze beïnvloeden elkaar over en weer.” (Korthagen, 20141) 

 

 

Leerwerktaak 3.1: 
Werken aan je eigen ontwikkelpunten door middel van de leercyclus

 
Competenties: 7 en voor de rest afhankelijk van je leervragen 

 

 

Wat ga je doen? 

In stappen doorloop je de volgende zeven fases van de leercyclus. Start stage 3 met ontwikkelpunten die zijn ontstaan 

naar aanleiding van stage 2. Naar mate je stage vordert zullen nieuwe ontwikkelpunten ontstaan. Met hoeveel leervragen 

je in deze stage aan de slag gaat (en dus hoe vaak je de cyclus doorloopt) hangt af van je ontwikkeling en de complexiteit 

van je leervragen. Teveel leervragen tegelijkertijd aanpakken is echter niet verstandig. 

 

Waarom? 

In principe ben je met deze leerwerktaak je gehele stage bezig, als het goed is zelfs je hele werkzame leven. Je maakt hier 

een start met het structureren ervan en bespreekt opbrengsten tijdens de stagebegeleidingslessen van dit blok. Voor het 

gericht en op een systematische wijze werken aan je ontwikkeling gebruiken we de leercyclus:  

 

 

Fase 1: Bepaal wat je wilt leren. 

Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit: 

 een probleem waar je tegenaan liep tijdens je vorige stage of waar je nu mee te maken hebt,  

 competenties waar je nog niet of onvoldoende aan hebt gewerkt, 

 feedback van je werkplekbegeleider op je handelen, 

 ontwikkelpunten die zijn ontstaan tijdens het werken aan de overige leerwerktaken. 

                                    
1 Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2014). Een leraar van klasse: Een goede docent worden en 
blijven. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.   



16 
 

Beschrijf hier concreet waar je precies aan wilt werken en waarom. Gebruik een reflectiemodel en gesprek met anderen 

om tot de kern te komen. Beschrijf ook wat je precies wilt bereiken en dus wat de gewenste situatie is. Bijvoorbeeld door 

te beschrijven welk gedrag je van jezelf en van de leerlingen wilt zien. 

 

Fase 2:  Geef aan op welke competentie(s) en indicator(en) datgene wat je wilt leren betrekking heeft.  

Het is hierbij mogelijk meerdere competenties en indicatoren te combineren.  

 

Fase 3: Formuleer je leervraag. 

Formuleer op basis van voorgaande een concrete, afgebakende leervraag (SMART geformuleerd). Wees in je formulering 

zo specifiek mogelijk. 

‘Hoe kan ik orde houden?’ is bijvoorbeeld te breed. Geef daarom aan om welke aspecten van orde houden het gaat. 

Voorbeelden: ‘Je eigen grenzen aangeven?’ ‘Concrete actie na een waarschuwing?’ ‘Doen wat je zegt?’ ‘Haarden’ van 

wanorde snel kunnen signaleren?’  

Hoe specifieker je jouw leervraag formuleert, des te gerichter kun je werken aan een antwoord.  

 

Let op! Leervragen hoeven niet alleen betrekking te hebben op lessituaties, maar kunnen ook gaan over bijvoorbeeld 

samenwerken met collega’s of contact met ouders (competentie 5 en 6). 

 

Fase 4: Beantwoord je leervraag. 

Ga nu op zoek naar een antwoord op je leervraag. Afhankelijk van je leervraag kun je op verschillende manieren 

antwoorden vinden. Denk hierbij 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; 

 Het formuleren en uitproberen van verschillende methodieken, vakdidactische aanpakken, (pedagogische) 

handelingsaanpakken, en het vergelijken van ervaringen hiermee; 

 Etc. 

Let op. In je LIO dossier wordt je verwacht voor competentie 1 t/m 4 en 7 een koppeling te maken met theorie. 

Verwerk dit vanaf het begin van jaar 3 in alle stukken die je inlevert voor stage. 

 

Fase 5: Ontwikkel een leerwerkplan. 

Vertaal het antwoord op je leervraag naar een nieuwe aanpak. Wat ga je (anders) doen om het gewenste resultaat te 

behalen? Probeer ook hier zo concreet mogelijk te zijn. 

Houd daarnaast rekening met praktische zaken. Bijvoorbeeld: Hoeveel lessen kun je ‘overnemen’? Mag je zelf 

(ingrijpende) ordemaatregelen nemen? Kun je een plattegrond van de klasindeling krijgen? Etc. 

Bespreek je leerwerkplan eerst met je werkplekbegeleider voordat je het gaat uitvoeren. Verwerk (indien mogelijk) je 

nieuwe aanpak in je lesplan. 

 

Fase 6: Voer je leerwerkplan 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. Werkte de aanpak? Zo niet, probeer voor jezelf helder te krijgen welke 

oorzaken dit zou kunnen hebben. Mogelijk moet je teruggaan naar een eerdere fase in deze leercyclus. 
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Fase 7: Leg vast waarin je competenter bent geworden. 

Als je aanpak heeft geleid tot het gewenste resultaat en/of nieuwe inzichten dan ben je competenter geworden. Bedenk 

hoe je kunt bewijzen dat je de indicator(en) die je bij fase 2 hebt beschreven beheerst. 

Geef de bewijzen vorm volgens de richtlijnen van het assessment centrum, zodat je ze kunt opnemen in je tussentijds 

portfolio en/of je LIO dossier. 

Resultaat: 

De opbrengst van deze leerwerktaak gebruik je in je tussentijdse portfolio’s en/of je LIO dossier (in de zelfbeoordelingen 

en/of als bewijzen). 

 
 
 

 

Leerwerktaak 3.2A: Lesgeven met focus op klassenmanagement en 
het directie instructiemodel   

 
Competenties: 1 t/m 4 en 7 

Wat ga je doen? 

Deze leerwerktaak bestaat uit twee delen.  

Deel 1 gaat in op randvoorwaarden die je voorafgaand aan het lesgeven gaat aanpakken.  

Deel 2 gaat in op het lesgeven zelf met het directie instructiemodel. 

Tijdens (vak)didactiek en BV cursussen zoals Effectief Lesgeven en Directe Instructie, Groepsdynamica en ADSL wordt er 

aandacht besteed aan contact, orde en didactiek. In leerwerktaak 3.2A en 3.2B ga je deze theorie in de praktijk brengen. 

Met betrekking tot didactiek ga jij je in het eerste deel van je stage verder bekwamen in het lesgeven volgens het Directe 

Instructiemodel en de bijbehorende sleutelbegrippen. In het tweede deel van de stage (leerwerktaak 3.2B) ga je 

daarnaast aan de slag met activerende didactiek en samenwerkend leren. 

 

Waarom? 

De docent is verantwoordelijkheid voor het realiseren van een krachtige leeromgeving waarin leerlingen worden 

gemotiveerd en geactiveerd om te leren. Een goede sfeer is hiervoor essentieel. 

 

De doelgroep waarmee je te maken krijgt is bepalend voor de manier waarop je les geeft. Het weten wie je leerlingen zijn 

is belangrijk voor zowel het opbouwen van een relatie met hen als voor jouw didactische aanpak. Met goed contact met 

je leerlingen en een goed voorbereide les kom je een heel eind. Daarnaast zullen er regels afgesproken moeten worden 

om te zorgen voor een overzichtelijk en taakgericht leerklimaat. 

 
 Vaak zijn er regels opgesteld door de school die ook van invloed zijn op jouw eigen lespraktijk. Het is belangrijk om van 

deze regels op de hoogte te zijn, zodat jij hierop kunt aansluiten. Een krachtige leeromgeving waarin leerlingen 

gemotiveerd en geactiveerd zijn om te leren realiseer je niet alleen door boven de stof te staan, maar ook door op de 

hoogte te zijn van manieren waarop je de stof over kunt brengen op jouw specifieke doelgroep.  

 

Voor wat betreft de directe instructie bouwen we voort op wat je in jaar twee al gedaan en geleerd hebt. Zodoende 

maakt je je model steeds meer eigen en kun je er op den duur makkelijk mee variëren. 
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Deel 1: Je verdiepen in de randvoorwaarden om goed les te kunnen geven, door middel van lesobservaties, 

interviews met leerlingen en docenten, schoolgids, etc. 

1. Verdiep je in de leerlingen (achtergrond, niveau, interesses, etc.) om zo een beeld te krijgen van de doelgroep; 

2. Verdiep je in de stof die je moet onderwijzen en maak jezelf bekend met de lesmaterialen die je daarbij gaat 

gebruiken; 

3. Verdiep je in de regels die binnen de school gelden en die van invloed zijn op jouw lessen. Denk hierbij aan 

procedures bij te laat komen, eruit worden gestuurd, mobiele telefoons, etc. Maak een overzicht van de voor 

jouw lessen relevante schoolregels. Stel op basis hiervan zelf gedragsregels op waaraan jouw leerlingen zich in 

jouw lessen moeten houden. 

 

Resultaat 

1. Stel op basis van bovenstaande een lijst met aandachtspunten op die je straks gaat toepassen in je lesvoorbereidingen 

en –uitvoeringen. 

2. Een plan van aanpak met betrekking tot de regels in jouw klaslokaal. Neem antwoorden op de volgende vragen op in je 

plan: 

a. Wat zijn jouw regels? 

b. Hoe maak je deze regels kenbaar aan jouw leerlingen? 

c. Hoe bewaak je de regels? 

d. Wat doe je als leerlingen zich niet aan jouw regels houden? (denk aan de escalatieladderladder). 

 

Pas bovenstaande toe in je lesvoorbereidingen en uitvoeringen en bespreek tijdens de stagebegeleidingslessen wat je 

ervaringen zijn. 

 

Deel 2: Lesgeven volgens het Directe Instructiemodel 

 

Geef 6 tot 8 lesuren per week volgens het Directe Instructiemodel en verwerk de volgende aandachtpunten in je 

lesvoorbereidingen en uitvoeringen. 

a. Verdiep je in het directie instructiemodel, de sleutelbegrippen en niveaus van vragen stellen. 

b. Gebruik voor je lesvoorbereidingen het LIO lesplanformulier (te vinden op de HINT pagina van het 

Assessmentcentrum); 

c. Pas in je lessen de principes van directe instructie, de bijbehorende sleutelbegrippen en niveaus van 

vragen stellen toe; 

d. Betrek je werkplekbegeleider bij de voorbereiding en uitvoering van je lessen. Laat je lesvoorbereidingen 

zien en vraag om feedback. Laat je werkplekbegeleider je lessen observeren met gebruik van een 

kijkwijzer (zie bijlage 1); 

e. Bespreek je lessen na met je werkplekbegeleider; 

i. Wat ging goed? Waarom? 

ii. Wat ging minder goed? Hoe kwam dit? 

iii. Stel een ontwikkelpunt op voor een volgende les. Volg hierbij eventueel fases uit LWT 3.1. 

f. Let er op dat je toewerkt naar competentieniveau 3; 

g. Neem lessen op zicht te krijgen op waar je goed in bent en wat ontwikkelpunten zijn. Daarnaast heb je 

ook lesopnames nodig voor je tussentijdse portfolio’s en je LIO assessment. 

 

Resultaat: 
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Alle lessen die je geeft, leveren een lesvoorbereiding op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter wordt in het 

voorbereiden en uitvoeren van je lessen, met betrekking tot competentieniveau 3. 

Door het uitvoeren van deze leerwerktaak verzamel je voldoende materiaal voor je tussentijdse portfolio’s en het LIO 

dossier (zie hoofdstuk 4). 

 
 

Leerwerktaak 3.2B Lesgeven met behulp van Activerende Didactiek en
Samenwerkend Leren 

Competenties: 1 t/m 4 en 7 
Waarom? 

Het activeren van leerlingen is een belangrijke vaardigheid van een docent. Leerstof blijkt beter te beklijven wanneer 

leerlingen zelf actief bezig zijn met de verwerking ervan. Bovendien krijgt je als docent meer zicht op het leer‐ en 

denkproces en de leeropbrengsten van je leerlingen als je ze zelf aan het werk zet. Tijdens de cursus Samenwerkend Leren 

en Activerende Didactiek krijg je een kader aangereikt waarmee je samenwerkend leren kunt vormgeven. Er zijn veel 

verschillende manieren om leerlingen te activeren. Tijdens deze leerwerktaak krijg je de gelegenheid hiermee te 

experimenteren.  

Ook gedurende de lessen vakdidactiek wordt ruim aandacht besteed aan activerende didactiek en samenwerkend leren. Het

is de bedoeling dat je een link gaat leggen tussen de kennis en vaardigheden die je tijdens deze onderdelen hebt opgedaan 

en jouw werk voor de klas.  

Samenwerkend leren wordt door veel scholen op verschillende wijze vormgegeven. Vaak lijkt het meer op ‘bij elkaar zitten’ 

dan op samenwerkend leren. Het is echter een belangrijk onderwijsleerproces dat een docent moet kunnen (bege)leiden. 

Ebbens geeft vijf redenen waarom samenwerkend leren belangrijk is: de docent heeft ‘de handen vrij’, hij/zij krijgt tijd die 

gebruikt kan worden om die leerlingen te begeleiden die dat op dat moment nodig hebben. Leerlingen leren ook meer als ze

zelf actief zijn, en leren meer als ze zich kennis kunnen ‘toe‐eigenen’ tijdens het samenwerken met anderen. Ze leren ook 

meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Tenslotte is er het maatschappelijke argument: er is vraag naar 

sociaal en communicatief vaardige mensen. 

Wat ga je doen? 

1. Ga verder met het geven van lessen met daarbij aandacht voor competentieniveau 3. Werk ontwikkelpunten die 

hieruit voortkomen uit volgens de leercyclus beschreven in leerwerktaak 3.1. 

2. Richt je met betrekking tot didactiek op Samenwerkend leren en Activerende didactiek. Zoek voor jouw doelgroep 

geschikte werkvormen en zorg daarnaast in je voorbereiding en uitvoering voor een goede organisatie (competentie 

4).  Houd in de voorbereiding van je lessen rekening met het volgende: 

a. Gebruik het LIO lesvoorbereidingsformulier; 

b. Houd het beoogde leerniveau (OBIT) voor ogen;  

c. Kies werkvormen die passen bij het leerdoel en het beoogde leerniveau; 

d. Verwerk, indien mogelijk, de vijf sleutelbegrippen in je lessen;  

e. Denk na over de organisatie van iedere les . Denk hierbij aan klasopstelling, regels, samenstellen groepen 

(informele groepen, taak‐, of basisgroepen), evalueren van de les met de leerlingen;  
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f. Betrek je werkplekbegeleider bij de voorbereiding en uitvoering van je lessen. Laat je lesvoorbereidingen 

zien en vraag om feedback. Laat je werkplekbegeleider je lessen observeren met gebruik van een kijkwijzer 

(zie bijlagen) en bespreek je lessen samen na. 

g. Neem lessen op om zicht te krijgen op waar je goed in bent en wat ontwikkelpunten zijn. Daarnaast heb je 

lesopnames nodig voor je tussentijdse portfolio’s en je LIO dossier. 

Resultaat: 

Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter wordt in het 

voorbereiden en uitvoeren van je lessen, met betrekking tot competentieniveau 3. Door het uitvoeren van deze 

leerwerktaak verzamel je voldoende materiaal voor je tussentijdse portfolio’s en het LIO dossier (zie hoofdstuk 4). 
 
 

Leerwerktaak 3.3: werken met collega’s en in een organisatie 
Competentie 5, 6 en 7 

Docentactiviteiten buiten de les 
 

Waarom? 

Hoewel het voorbereiden en geven van lessen de primaire taak is van de docent, hebben de meeste docenten nog andere 

taken en verantwoordelijkheden die direct of indirect van invloed zijn op de dagelijkse lespraktijk.  

  

Wat ga je doen? 

Neem voor ieder van de onderstaande categorieën deel aan één of meerdere niet‐lesgebonden activiteiten. 

1. Activiteit met leerlingen, zoals een klassenuitje of een schoolfeest; 

2. Activiteit met collega’s, zoals vergaderingen of een teamuitje; 

3. Activiteit waarbij ouders zijn betrokken, zoals een open dag of een ouderavond;  

4. Activiteit met betrekking tot onderwijsontwikkeling, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en toetsen of 

deelname aan een door jouw school georganiseerde workshop. 

 

Beschrijf per activiteit kort en bondig: 

 Waaruit de activiteit bestond; 

 Wat het doel van de activiteit was; 

 Wat jouw aandeel was; 

 Hoe je te werk bent gegaan;  

 Hoe de activiteit verliep; 

 Wat je ervan hebt geleerd. 

 

Resultaat 

De opbrengst van deze leerwerktaak gebruik je in de zelfbeoordelingen en/of als bewijzen in je tussentijdse portfolio’s 

en/of je LIO dossier. 
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Bijlage 1  Kijkwijzer Directe Instructie voor de WPB  
 

OW = onvoldoende waargenomen / VW = voldoende waargenomen / C = competent 
Verwijzingen  Ebbens ‘effectief leren’ ISBN 9001307523 
 
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     
 

Student naam :  Vak :  
Werkplekbegelei
der :  Klas :  

Datum :  Lesuu
r :  
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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;) 
  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     
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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 

besteedt 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. 
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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)   
 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

OW VW C Opmerkingen 

1 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

    

2 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

    

3 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

    

4 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

    

5 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   
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6 Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding 

op. Je zult merken dat je na verloop van tijd beter 

wordt in het voorbereiden van je lessen.   

    

 
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  
    

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: 
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Aandachtspunten: 
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Bijlage 2  Feedback eerste periode stage jaar 3 
Vakcoach/werkplekbegeleider:  
 
Student: 
 
Datum invullen: 
 
In de eerste periode horen we graag van u hoe de stagiair(e) zich opstelt ten 
opzichte van u, de leerlingen en uw collega’s. Duidelijk moet worden op welke 
punten u tevreden bent, en aan welke onderdelen de stagiair(e) de komende periode 
meer aandacht zou moeten besteden. 
 

Wat vindt u van de wijze waarop de stagiair(e)  contact met u (en uw collega’s) maakt en onderhoudt? 

 

 

 

 
Wat vindt u van de wijze waarop de stagiair(e)  contact met leerlingen maakt en onderhoudt? 

 

 

 

 
Is de stagiair(e) altijd op de afgesproken tijd aanwezig op school? 

 

 

 

 
Is het logistiek mogelijk om de stagiair(e)  (uiteindelijk) 6-8 lessen per week les te laten geven? 

 

 

 

 
Staat de stagiair(e)  voldoende open voor feedback? 
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In hoeverre heeft de stagiair(e)  zijn/haar lesvoorbereidingen tijdig op orde?  

 

 

 

 

 
Welke sterke punten van de stagiair(e)  als (beginnend) docent heeft u al kunnen signaleren? 

 

 

 

 
Op welke punten verwacht u dat de stagiair(e)  zich moet gaan ontwikkelen? 

 

 

 

 
Is het nodig dat ik als stagebegeleider snel langs kom (binnen enkele weken)? 

 

 

 

 
Overige opmerkingen: 

 

 
 
 
Ondertekening vakcoach/werkplekbegeleider: ________________________________________________
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Bijlage 3  Kijkwijzer lesobservatie competentie ontwikkeling  

Versie: '17/’18_01 
 
(Wordt gebruikt door de IO bij het lesbezoek en kan ook worden gebruikt door de werkplekbegeleider) 
 

 

Competentie 1: Interpersoonlijk 

De kandidaat vertoont in voldoende 
mate het volgende gedrag: 

1. Maakt persoonlijk contact met 
leerlingen. 

2. Gebruikt verschillende 
gesprekstechnieken. 

3. Signaleert gedrag- en 
werkhoudingsproblemen en 
speelt daar op in. 

4. Geeft leerlingen overwegend op 
positieve wijze feedback op 
gedrag en benoemt daarbij waar 
het om gaat. 

Ja

 

 

Nee

 

 

n.v.t.

 

 

Concreet waarneembaar gedrag (observerend en 
beschrijvend van aard) 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Student: Werkplekbegeleider: 

Observator: Datum: 
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Competentie 2: Pedagogisch 

De kandidaat vertoont in voldoende 
mate het volgende gedrag: 

1. Benaderd leerlingen respectvol. 
2. Benoemt achterliggende waarden 

en normen in omgang met 
leerlingen. 

3. Werkt aan het vergroten 
van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid bij 
leerlingen. 

4. Stemt aanpak af op 
verschillen in sociaal-
emotionele behoeftes van 
leerlingen. 

5. Bevordert dat leerlingen zich 
gewaardeerd voelen. 

Ja Nee n.v.t. Concreet waarneembaar gedrag (observerend en 
beschrijvend van aard) 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Competentie 3: Vakinhoudelijk 
en –didactisch 

De kandidaat vertoont in voldoende 
mate het volgende gedrag: 

1. Stemt leerstof &(vak)didactiek af 

Ja Nee n.v.t. Concreet waarneembaar gedrag (observerend en 
beschrijvend van aard) 
1. 

 

2. 
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op de klas in lesopzet en–
uitvoering. 

2. Staat duidelijk ‘boven de stof’. 
3. Hanteert een scala aan 

motiverende werkvormen 
met het oog op verschillen 
tussen leerlingen. 

4. Begeleidt de uitvoering van 
leertaken en geeft 
feedback op proces en 
product. 

5. Gebruikt leervorderingen 
van leerlingen als input 
m.b.t. het 
leerprocesverloop. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Competentie 4: Organisatorisch 

De kandidaat vertoont in voldoende 
mate het volgende gedrag: 

1. Weet om te gaan met (mogelijke) 

Ja Nee n.v.t. Concreet waarneembaar gedrag (observerend en 
beschrijvend van aard) 
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ordeverstoringen. 
2. Handhaaft consequent gemaakte 

afspraken en regels in de les. 
3. Plant, organiseert en voert de 

onderwijsactiviteiten uit conform 
de lesopzet. 

4. Maakt adequate lesovergangen 
tussen lesdelen en 
lesfragmenten. 

5. Varieert binnen bandbreedte in 
structuur/regels afhankelijk van 
de groep. Improviseert indien 
daartoe aanleiding is. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Leervragen student (elke competentie 1; vooraf invullen) 

 

1. ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Feedback instituutsbegeleider HR 

 

Tops:  

Tips:  

 

Reflectie student:  

 

Feedback Werkplekbegeleider: 
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Bijlage 4  Uitwerking indicatoren 
 

Uitwerking indicatoren 
Competentie 1 – Interpersoonlijk competent Competentie 2 Pedagogisch competent 
•  Maaktechtpersoonlijkcontactmetleerlingen •  Gaat respectvol om met leerlingen 

Stimuleert de leerling iets over zichzelf te vertellen  Reageert positief op inbreng van leerlingen 

Vraagt naar de thuissituatie van leerlingen Prijst op afstand en corrigeert van dichtbij 

Vraagt door als de leerling iets persoonlijks vertelt Bedankt de leerlingen voor hun bijdrage 

Spreidt de aandacht en kijkt alle leerlingen aan Heeft oog voor de sterke kanten van leerlingen en richt zich daarop 
door die sterke kanten aan te spreken  

Loopt rond en knoopt gesprekjes aan, ook buiten de les Geeft leerlingen bij het geven van beurten de ruimte om na te 
denken en tijd bij het schuldig blijven van antwoorden 

Praat ontspannen en rustig Spreekt positieve verwachtingen over de leerlingen 

•  Maaktgebruikvanverschillendegesprekstechnieken •  Benoemt achterliggende waarden en normen  
in de omgang met leerlingen 

Luistert actief, vat samen en vraagt door  Maakt de sfeer in de groep bespreekbaar 

Benoemt gevoelens van leerlingen  Beïnvloedt het sociale klimaat door het opstellen van 
(gezamenlijke) regels 

Geeft verschillende leerlingen een beurt  Stelt ongewenst gedrag aan de orde en benoemt daarbij 
achterliggende normen en waarden 

Geeft de stillere leerlingen een beurt  Stimuleert gewenst gedrag door te belonen en door positieve 
feedback te geven 

Reageert positief op antwoorden van de leerlingen •  Werkt aan het vergroten van zelfstandigheid  
en verantwoordelijkheid bij leerlingen 

•  Signaleertgedrag-
enwerkhoudingsproblemenenspeeltdaargoedopin 

Daagt de leerlingen uit eerst zelf of in groepjes naar antwoorden te 
zoeken 

Gebruikt kennis van gedragsproblematiek om gedrag van 
leerlingen te benoemen, te corrigeren en met positieve woorden te 
reguleren  

Laat de leerlingen in wisselende samenstelling samenwerken 

Geeft leerlingen extra aandacht en geeft hen een speciale plaats in 
het lokaal  

Laat leerlingen regelmatig kiezen met wie, waar en hoe zij willen 
werken 

Geeft leerlingen de speciale aandacht die ze nodig hebben  Laat de leerlingen reflecteren op hun leerproces en hun 
leeractiviteiten 
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Past de leerstof aan in tempo en niveau van de leerlingen  Zorgt ervoor dat leerlingen elkaars kwaliteiten herkennen/kennen 

Benoemt gedragspatronen van individuele leerlingen  en de groep 
en de effecten van gedrag en maakt deze inzichtelijk voor de 
leerlingen  

•  Stemt zijn aanpak af op verschillen in sociaalemotionele 
behoeftes van leerlingen 

•  
Geeftleerlingenoverwegendoppositievewijzefeedbackophung
edragenbenoemtdaarbijwaarhetomgaat 

Is alert op stillere en drukke leerlingen 

Straalt uit door middel van een open houding welke sfeer hij wil 
neerzetten  

Houdt rekening met verschillen (gedrag, leerstijl, niveau) bij het 
formeren van groepen 

Spreekt positieve verwachtingen uit  Signaleert problemen op sociaal emotioneel gebied en reageert hier 
adequaat op door dit te bespreken met de mentor 

Is nieuwsgierig naar de ideeën van de leerlingen en vraagt daar 
regelmatig naar  

•  Bevordert dat leerlingen zich gewaardeerd  
voelen 

Laat de leerlingen hun mening geven en reageert hier positief op  Laat de leerlingen elkaar positieve feedback geven door de 
feedbackregels met ze te bespreken 

Is goed bereikbaar en beschikbaar voor vragen en opmerkingen en 
maakt daar tijd voor vrij  

Heeft belangstelling voor de leerloopbaan van de leerlingen 

 Neemt de tijd om de individuele voortgang van een leerling te 
bespreken 
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Competentie 3 - Vakinhoudelijk en vakdidactisch Competentie 4 - Organisatorisch 

•  Stemt leerstof & (vak)didactiek af op de klas in de  
lesopzet en lesuitvoering 

•  Weet om te gaan met (mogelijke) ordeverstoringen 

Kan verschillende doelen formuleren (kennis, houding en 
vaardigheden/ cognitieve, psychomotorische, sociaal-affectieve 
doelen) 

Benoemt in het hier en nu het waargenomen gedrag en hanteert 
een escalatieladder waarin zowel verbaal als non-verbaal gedrag is 
opgenomen 

Kan een toelichting geven bij de didactische aanpak en de 
didactische (hulp)middelen (werkvormen, media, lesmateriaal) n 

Maakt leerlingen duidelijk welke consequenties er gelden bij een 
‘overtreding’ 

Kan de relatie tussen het gekozen leerdoel en de leerstof toelichte Kan negeren, onderhandelen en met gezag orde bewerkstelligen 

Zorgt voor korte, maar krachtige motiverende instructies op 
verschillende momenten in de les  

•  Handhaaft consequent de gemaakte afspraken en regels 
in de les 

Heeft het lesverloop in handen Heeft de regels gebaseerd op de schoolregels 

Biedt ruimte aan de leerlingen om het lesverloop indien gewenst 
aan te passen 

Heeft de regels besproken met de klas en vastgesteld 

Zorgt voor vlotte overgangen tussen lesonderdelen/fragmenten en 
maakt de waarde/ het nut van de overgangen duidelijk (we 
hebben eerst en nu gaan we….) 

Hanteert passende sancties bij ongewenst gedrag 

Zorgt ervoor dat de leerlingen taakgericht aan de slag gaan. •  Plant, organiseert en voert de onderwijsactiviteiten uit 
conform de lesopzet 

Maakt adequaat gebruik van ICT in de les Heeft een lesplanning op het bord of in de PPT en neemt deze door 
aan het begin van de les  

•  Staat duidelijk ‘boven de stof’ in de lessen Kan verschillende typen onderwijs plannen (theoretisch en 
praktisch)  

Verwerkt indien mogelijk de actualiteit in de les Gaat flexibel om met organisatorische zaken als middelen en 
materialen 

Is in staat vakoverstijgend te denken Bewaakt de tijdsplanning 

Sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen •  Maakt adequate lesovergangen tussen lesdelen & 
lesfragmenten 

Geeft passende voorbeelden en geeft betekenis aan de leerstof Staat stil bij een nieuw lesonderdeel en spreekt de bedoeling en 
verwachting uit naar leerlingen en geeft het verband aan met het 
vorige lesonderdeel 

Kan de opbouw van de leerstof toelichten Heeft aandacht voor product en proces tijdens de gehele les. 

Kan improviseren op inhoudelijk niveau •  Varieert binnen bandbreedte in structuur / regels 
afhankelijk van de groep 

•  Hanteert een scala aan motiverende werkvormen  
mede met het oog op verschillen tussen leerlingen 

Kan bij verschillende niveaus/doelgroepen een andere strategie 
kiezen om de regels te bewaken en varieert daarbij in gedeelde 
verantwoordelijkheid 

Gebruikt werkvormen die aanzetten tot actief leren  
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Kan de keuze van werkvormen beargumenteren  

Heeft kennis van de verschillende leerstijlen en kiest hier 
werkvormen bij 

 

Gebruikt activerende werkvormen passend bij de doelgroep  

•  Begeleidt de uitvoering van leertaken en geeft feedback 
op proces en product 

 

Staat bij lesovergangen stil bij de resultaten behaald in de 
voorafgaande fase 

 

Koppelt de lesovergangen aan elkaar zodat leerlingen weten 
waarom de fases doorlopen worden 

 

Laat de leerlingen regelmatig reflecteren op proces en product  
Legt het nut van de doelen en opdrachten uit voor het leerproces 
van de leerlingen 

 

•  Gebruikt leervorderingen van leerlingen als info m.b.t. 
het leerprocesverloop 

 

Observeert de voortgang van de leerlingen  
Brengt de leerresultaten in kaart en past de inhoud en het 
lesmateriaal hierop aan 

 

Gebruikt toetsuitslagen om de inhoud en planning van een 
les(senserie) bij te stellen 

 

Stelt een les(senserie) bij door onderwerpen te herhalen, 
onderwerpen sneller te behandelen en te verdiepen/ verbreden, als 
daar behoefte aan is 
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Bijlage 5  BOUWPLAN LIO‐DOSSIER 
 
In jaar drie gaan we aan de slag met de vormgeving van je LIO dossier als basis voor het LIO-
assessment. Dit doe je op basis van een bouwplan. Hierin zet je uiteen (in steekwoorden op max. 
2 A4) wat de inhoudelijke lijnen zijn die je wilt uitwerken in je dossier en welke bewijzen (en 
theorie) je daaraan koppelt. 
Dit bouwplan bespreek je met je medestudenten, WPB en instituutsbegeleider en op basis van de 
verkregen feedback ga je aan de slag met de vormgeving van jouw dossier.  
Dit bouwplan vormt als het ware een handleiding voor je dossier waaraan je doorlopend tijdens 
jaar 3 werkt. Het zorgt ervoor dat je inzicht en overzicht krijgt en houdt in de voortgang van de 
opbouw van je dossier. 
 
Om tot kernpunten te komen, kun je jezelf de volgende vragen stellen: ‘Wat is mijn belangrijkste 
boodschap bij deze competentie?’ en ‘Welke sterke punten moeten naar voren komen?’ ‘Wat karakteriseert mij 
het meest bij deze competentie?’ Bestudeer ook het beoordelingskader van het LIO-assessment 
(competentiebeschrijvingen en indicatoren; zie: Competentiegids op HINT). Hierop wordt je 
tijdens het assessment beoordeeld! 
 
Het bouwplan ziet er als volgt uit: 
 
Competentie 1 [hoofdlijnen/kernpunten, theorie]  
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 1.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 1.2 ……………………………………………………………………………… 
Bewijs 1.3 ……………………………………………………………………………… 
 

Competentie 2 [hoofdlijnen/kernpunten]  
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 2.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 2.2 ……………………………………………………………………………… 
Bewijs 2.3 ……………………………………………………………………………… 

 
Competentie 3 [hoofdlijnen/kernpunten]  
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 3.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 3.2 ……………………………………………………………………………… 
Bewijs 3.3 ……………………………………………………………………………… 

 
Competentie 4 [hoofdlijnen/kernpunten]  
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 4.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 4.2 ……………………………………………………………………………… 
Bewijs 4.3 ……………………………………………………………………………… 

 
Competentie 5 [hoofdlijnen/kernpunten]  
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 5.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
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Bewijs 5.2 ……………………………………………………………………………… 
Bewijs 5.3 ……………………………………………………………………………… 

 
Competentie 6 [hoofdlijnen/kernpunten] 
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 6.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 6.2 ……………………………………………………………………………... 
Bewijs 6.3 ……………………………………………………………………………… 

 
Competentie 7 [hoofdlijnen/kernpunten] 
………………………………………………………………………………………………… 

Bewijs 7.1 [soort bewijs, context, relevantie, theorie etc.] ……………………………… 
Bewijs 7.2 …………………………………………………………………………….... 
Bewijs 7.3 ……………………………………………………………………………… 

 
 
Voor de inhoud kun je denken aan: de zaken die je hebt geleerd op de opleiding (en die je 
gebruikt in je eigen onderwijs), aangevuld met zaken die kenmerkend zijn voor jouw handelen als 
(zelfstandig) docent. Aan de hand van het LIO-dossier en het assessment toon je aan dat je 
volgend jaar zelfstandig als LIO (Leraar in Opleiding) kunt functioneren. 
 
Zelfbeoordeling schrijven 
Als je de voorgaande stappen hebt gezet, ga je zelfbeoordelingen schrijven. Stel nogmaals de 
vragen: ‘Wat is mijn belangrijkste boodschap bij deze competentie?’ en ‘Welke sterke punten 
moeten naar voren komen?’ Ook bestudeer je het beoordelingskader van het LIO-assessment. 
 
Vervolgens schrijf je op basis van je kernpunten de tekst over die specifieke competentie. Hierin 
verwijs je op relevante momenten naar de bewijzen. Bijvoorbeeld: Uit de bijgevoegd lesmateriaal, 
bewijs 3b, blijkt dat ik… 
Bij het schrijven van de tekst is het belangrijk dat je jouw sterke punten duidelijk maakt, zonder te 
overdrijven en zo aan geloofwaardigheid te verliezen. Aandachtspunten voor een informatieve en 
duidelijke zelfbeoordeling: 
• je schrijft in de ik-vorm; 
• je gebruikt actieve werkwoorden dus een actieve schrijfstijl; 
• je beschrijft concrete ervaringen en koppelt deze aan elementen uit de beoordelingsstandaard; 
• (bijna) alle elementen uit de beoordelingsstandaard komen aan de orde; 
• uit jouw verhaal blijkt dat je logische en relevante conclusies kunt trekken over jouw 
functioneren (laat anderen meelezen om dit te checken); 
• uit de tekst blijkt dat je jouw eigen ontwikkeling zelf kunt reguleren en sturen. 
 
 

 

 


