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Voorwoord 
 

Tijdens de derdejaars stage kom je uiteindelijk 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 aan het einde van het jaar het 

LIO-bekwaam assessment (vaak ook LIO-assessment genoemd) 

Ten behoeve van dit LIO-assessment verzamel je veel (eigen) materiaal waarmee je aannemelijk kunt 

maken dat je goed op weg bent een competente docent te worden. De leerwerktaken helpen je hierbij: 

we vragen je om verschillend materiaal te verzamelen dat je kunt gebruiken voor het LIO-assessment. 

Als je verzameling bewijzen groter wordt ga je actief aan de slag met je assessmentdossier. Tijdens 

de instituutsopleider (voorheen BiS = Begeleider in School)-bijeenkomsten word je hierbij 

ondersteund. 

  

Mocht je aanvullingen hebben op het materiaal of vragen hebben over het programma of de 

opzet, dan kunnen jullie terecht bij je instituutsopleider of bij ons. 

 

Wij wensen je een plezierig vooral leerzaam jaar toe. 

Namens de instituutsopleiders, 

Peter la Fleur, Carina Schlamp, Gaby Zwarts  en Erik van Caem 
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1 Verantwoording  
1 . 1  L e r a a r  w o r d e n :  v a k m a n s c h a p  e n  m e e s t e r s c h a p   
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  F u n c t i e s  v a n  d e  s t a g e  
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 persoonlijke en vakdidactische repertoire is, 

hoe je dit effectief in kunt zetten en uit kunt breiden. 

- In jaar vier komt hier de functie differentiëren binnen lesgeven bij. Je doet ervaring op in het 

verzorgen van onderwijs, de begeleiding van klassen en van individuele leerlingen. In het 

laatste jaar ga je aan de slag met het uitbreiden van je handelingsrepertoire dat je theoretisch 

kunt onderbouwen. Je leert wanneer je wat moet inzetten en je bent in staat het effect van je 

handelen te signaleren en bij te stellen 

 

1 . 3  O p b o u w  l e e r l i j n  L e r e n  e n  W e r k e n  
Elke stage heeft zijn eigen accent. Deze accenten zijn duidelijk gerelateerd aan de opleidingsfase 

waarin je je bevindt. In de propedeutische fase ligt het accent op het oriënteren op het beroep. In de 
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hoofdfase ligt het accent op het leren lesgeven. In het tweede jaar besteed je aandacht aan directe 

instructie, en werkvormen waarbij je vooral klassikaal-frontaal te werk gaat. In het derde jaar leer je 

meer open werkvormen te hanteren, waarbij de leerlingen leren samenwerken. In het laatste jaar ligt 

het accent op 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. Zo bouw je 

ervaringen op een verantwoorde manier op en ontstaat er een samenhangende leerlijn. Deze noemen 

wij de leerlijn Leren en Werken. De accenten per jaar liggen besloten in de leerwerktaken die je voor 

elke stage moet doen. Voor jaar 1 zijn er leerwerktaken die je helpen bij het oriënteren op je beroep. In 

het tweede en derde jaar voer je leerwerktaken uit die vooral te maken hebben met het lesgeven. In 

het vierde jaar werk je, naast het lesgeven, ook aan leerwerktaken die gericht zijn op het werken in 

een schoolorganisatie en het ontwikkelen van een visie op onderwijs en beroep. 

 

1 . 4  L e e r d o e l e n  s t a g e  j a a r  3  
In dit jaar maken veel studenten een grote sprong voorwaarts. De stap naar zelfstandig(er) 

functioneren wordt gezet. In dit jaar bereid je je ook voor op het LIO-assessment, een belangrijk 

moment in de opleiding. De leerdoelen van stage jaar 3, zijn gelijk aan de beoordelingsstandaard van 

het LIO-assessment ook aangeduid met Niveau 3 in de competentiegids. 

 

1 . 5  L e e r d o e l e n  s t a g e b e g e l e i d i n g  j a a r  3  
• De student kan (bijvoorbeeld) door middel van de reflectiecirkel van Korthagen reflecteren op het 

eigen gedrag tijdens de stageperiode; 

• De student levert een actieve bijdrage aan het bespreken van problemen en mogelijke 

oplossingsrichtingen van andere studenten; 

• De student maakt actief de koppeling met eigen ervaringen en de concepten die aangereikt zijn 

tijdens de onderdelen directe instructie en samenwerkend leren; 

• De student maakt actief de koppeling met eigen ervaringen en de concepten die aangereikt zijn 

tijdens het onderdeel vakdidactiek; 

• De student bereidt zich adequaat voor op het maken van het assessmentdossier ten behoeve 

van het LIO-assessment. 
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2 Uitgangspunten stage 
Binnen de lerarenopleiding wordt regelmatig gebruik gemaakt van een aantal begrippen: 

competenties, de leercyclus, leerwerktaken. Verschillende basisdocumenten liggen hieraan ten 

grondslag (competentiegids, handleiding bij de competentiegids). In dit hoofdstuk worden deze 

begrippen kort beschreven.  

 

2 . 1  C o m p e t e n t i e s  
De lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam werkt met zeven competenties. Deze zijn vastgelegd 

in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BiO) – een startbekwame leraar moet beschikken over deze 

zeven competenties. In de loop van je opleiding doe je twee assessments. Aan het einde van de 

hoofdfase, jaar 3 dus, is er het lio-assessment. Je toont daar aan dat een bepaald basisniveau hebt 

bereikt op alle zeven gebieden: je kunt de verantwoordelijkheid voor een klas goed aan. In het laatste 

assessment, het assessment startbekwaam toon je aan dat je beschikt over de zeven competenties 

van een startbekwame leraar. Deze twee assessments zijn bepalend voor de voortgang 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 

competenties en onze filosofie in de Competentiegids van de startbekwame leraar voor het 

tweedegraads gebied en in de handleiding bij de competentiegids1. De competenties zijn de basis van 

elk assessment: je toont aan dat je competenter bent geworden.  
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 

                                          
1 Competentiegids Lerarenopleiding VO/BVE, herziene versie 
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2 . 2  L e e r w e r k t a k e n  
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 leerwerktaak wordt je 

duidelijk: 

• wat je moet doen op je stage; 

• hoe je je erop moet voorbereiden; 

• wat je kunt verwachten van je Instituutsopleider en je werkplekbegeleider; 

• wat je in je digitale portfolio / inlevermap op n@tschool moet opnemen per LWT. 

 

2 . 3  L e e r c y c l u s  
Een belangrijk instrument om je eigen leren ter hand te nemen is de leercyclus. Deze bestaat uit vier 

fasen. In de eerste fase maak je een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Hierin heb je eigen 

leervragen geformuleerd en gespecificeerd. Dan volgt de fase van concrete plannen maken, je maakt 

een LeerWerkPlan (LWP). Hierin koppel je concrete activiteiten die je kunt uitvoeren in het kader van 

je leervraag. In de derde fase voer je je plannen uit en tenslotte reflecteer je op de opgedane 

ervaringen in de vierde fase. Op basis van die reflectie kom je waarschijnlijk weer op nieuwe 

leervragen en zo is de cirkel rond. Van het doorlopen van de leercyclus doe je verslag in je portfolio. 
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3 Praktische zaken  
3 . 1  V o o r w a a r d e n  d e e l n a m e  
Om aan de derdejaars stage deel te kunnen nemen moet de stage (leren & werken) van leerjaar 2 met 

een voldoende zijn afgerond. 

 

3 . 2  O r g a n i s a t i e  
Net zoals in de eerste 2 jaren regelt de instituutscoördinator OidS (voorheen regiomanager) en/of 

schoolcoördinator OidS (voorheen BOS = Begeleider op School) je Stage, Leren & Werken plek. Pas 

als de Leer- Werkovereenkomst ondertekend is EN geregistreerd is bij het stagebureau neem je 

formeel deel aan de stagebegeleiding jaar 3. De Leer- Werkovereenkomst is een juridisch document 

dat in onheldere of vervelende situaties een belangrijke rol heeft. 

 

3 . 3  D u u r  s t a g e ,  s t a g e d a g e n  
De stage begint in de eerste week van het nieuwe cursusjaar en eindigt in de laatste week van het 

cursusjaar. Je bent dus alle blokken op stage. Dinsdag, woensdag en donderdagochtend (= 

combidag, stage op school 8.30-13.00 uur, les op de Hogeschool vanaf 13.50 uur) zijn de stagedagen 

voor het derde jaar.  

Het kan zijn dat je door omstandigheden later bent begonnen. Dan spreek je met je 

werkplekbegeleider en instituutsopleider af hoe je de opgelopen vertraging zult inhalen. Dit kan 

bijvoorbeeld door enkele weken wat vaker aanwezig te zijn, of meerdere lessen op je stagedag te 

geven. 

 

3 . 4  V e r g o e d i n g  s t a g e  
In het OidS traject zijn vaste afspraken over de vergoeding van het Stage, Leren & Werken. Per OidS 

traject kan dat iets verschillen. Je schoolcoördinator OidS en de instituutscoördinator OidS kunnen je 

daar meer informatie over geven. 

 

3 . 5  B e g e l e i d i n g  
De manier waarop je op de stageschool begeleid wordt verschilt van school tot school. In het OidS 

traject wordt je vanuit de Hogeschool Rotterdam begeleidt door een Instituutsopleider. Over het 

algemeen is dat een docent van de HR, die OidS studenten 1 middag in de week begeleidt op (één 

van) de Leren & werken locaties. Verder is er nog een schoolcoördinator OidS, die de begeleiding van 

het hele groepje op zich neemt, en met wie je telkens overlegt over wat je plannen zijn en hoe die te 

realiseren zijn. Een belangrijk thema bij het eerste gesprek is dan hoe de begeleiding georganiseerd 

wordt. 

Het is belangrijk om te weten dat er, zeker in de eerste twee maanden, altijd en de gehele les een 

docent bij je achter in de klas moet zitten om feedback te geven. 
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3 . 6  A a n w e z i g h e i d  s t a g e b e g e l e i d i n g  
De instituutsopleider organiseert begeleidingsbijeenkomsten op één van de Leren & Werken locaties. 

Je bent verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Per blok ben je minimaal 80% van de bijeenkomsten 

actief aanwezig. Voor elke keer dat je afwezig was, geef je een geldige reden op en lever je een 

verslag van de gemiste bijeenkomst in (zie hoofdstuk 5: Beoordeling). Als je minder dan 80% 

aanwezig bent geweest, heeft de Instituutsopleider de mogelijkheid om je de toegang tot de les te 

ontzeggen. Dit betekent ook dat je het huidige cursusjaar geen beoordeling krijgt voor de stage. 

De instituutsopleider komt minimaal 2 keer bij je op bezoek, en heeft verder regelmatig contact via de 

mail, telefoon en/of persoonlijk met je werkplekbegeleider en/of schoolcoördinator OidS om over de 

voortgang te spreken. 

  

3 . 7  B e o o r d e l i n g  
In hoofdstuk 5 staat concreet beschreven wat er per leerwerktaak van je verwacht wordt. Per blok 

wordt bepaald of je aan de voorwaarden hebt voldaan om de studiepunten behorende bij dat blok in 

Osiris bijgeschreven te krijgen. Als je niet aan de beschreven eisen hebt voldaan, krijg je een 

onvoldoende beoordeling in Osiris en zal je je voor de herkansing moeten inschrijven. In de 

herkansingweek wordt opnieuw bekeken of je aan de voorwaarden hebt voldaan om je studiepunten 

bijgeschreven te krijgen. 

Bij een tweede onvoldoende voor het zelfde blok is het niet meer mogelijk om de studiepunten 

behorende bij dat blok dit studiejaar te ontvangen en zal in een gesprek met de schoolcoördinator 

OidS en de instituutscoördinator OidS bepaald worden hoe de rest van het traject er uit komt te zien. 

 

3 . 8  V e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  v a n  s t a g i a i r ( e )  
Jij bent als student zelf verantwoordelijk voor je daden op de stageschool, maar tegelijkertijd 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 tussen 8.30 en 15.30 uur aanwezig bent, maar de school kan andere 

tijden aanhouden.  

• In geval van ziekte neem je bijtijds contact op met de stageschool om je af te melden en een 

nieuwe afspraak te maken. Ook je instituutsopleider stel je hiervan op de hoogte.  

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

begeleiders op de stageschool.  

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

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

• 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 
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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. 
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4 Leerwerktaken 
Voor alle leerwerktaken wordt hieronder beschreven wat je moet doen en waarom, hoeveel tijd je er 

ongeveer aan besteedt, wat de rollen van je begeleiders zijn, en wat er uiteindelijk in je portfolio moet 

komen te staan. Daarnaast vind je wat praktische tips en mogelijke bronnen die je kunt gebruiken bij het 

uitwerken van de leerwerktaak.  

Het materiaal dat je moet inleveren voor de leerwerktaken kan een mooie basis zijn voor je 

assessmentdossier. Het verdient daarom aanbeveling om, naast de leerwerktaken, ook aan het begin van 

het jaar al de LIO-brochure te bestuderen.  

 

4 . 1  L W T  3 . 1 :  S a m e n w e r k e n d  l e r e n :  n a a r  g e d e e l d e  s t u r i n g   
In één zin: je geeft lessen met daarbij de nadruk op het toepassen van samenwerkend leren. 

Periode: blok 1 en 2. 

Competenties: 1, 2, 3, 4  

 

Wat ga je doen? 

Samenwerkend leren is veel meer dan samenwerken. Het samenwerken met een klasgenoot heeft 

een grote meerwaarde voor de leerling, hij leert namelijk iets wat hem alleen niet gelukt was. 

Je denkt na over een langzame overgang van docentsturing naar gedeelde sturing, waarbij de 

eindverantwoordelijkheid natuurlijk altijd bij jou blijft. Wat is er nodig om een klas te laten gewennen 

aan samenwerkend leren? Welke tussenstapjes zijn nodig, wat wil je langzaam aan de leerlingen 

overlaten? En wat betekent dit voor je klassemanagement? Deze leerwerktaak bestrijkt een langere 

periode. Een goed doordachte opbouw bij het leren samenwerkend te leren is belangrijker dan snelle 

resultaten. 

 

De kern wordt gevormd door een beschrijving van de klas, aspecten die aandacht verdienen: mate 

van zelfstandigheid van de leerlingen en hun ervaring met samenwerkend leren. Daarnaast een 

beschrijving van het stappenplan om te komen tot meer gedeelde sturing over een periode van 3 
maanden 

• Zorg dat alle aspecten verwerkt zijn: 

- Wat wil je de lln leren ten aanzien van gedeelde sturing 

- Beginsituatie 

- Hoe ga je dat bereiken 

- Wat doe jij ? Wat doen leerlingen 

 

• Specifiek uitgewerkt in: 

- Welke werkvorm/samenwerkingsstructuur is daarbij functioneel?, waarom die, hoe zet je die 

in? 

- Hoe stel je de groepen samen? 
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- Voldoet de samenwerkingsopdracht aan de sleutelbegrippen van positieve wederzijdse 

afhankelijkheid, individuele aanspreekbaarheid en directe interactie? Licht toe. 

- Aan welke sociale vaardigheden wordt in deze les aandacht besteed en hoe vindt de evaluatie 

plaats ? 

- Welke rol vervult docent tijdens begeleiden van samenwerkend leren en hoe zie je dat? 

- Op welke wijze vindt nabespreking met lln plaats? Hoe weten lln of het samenwerkend leren 

succesvol is geweest? 

- Op welke wijze vindt uiteindelijk de beoordeling plaats 

- Wat moeten de lln weten om samen de lesdoelen te kunnen halen? 

 

Waarom? 

Samenwerkend leren wordt door veel scholen op verschillende wijzen vormgegeven. Soms is het 

meer ‘Bij elkaar zitten’ dan samenwerkend leren. Het is 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 

meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Tenslotte is er het maatschappelijke 

argument: er is vraag naar sociaal en communicatief vaardige mensen. 

 

Resultaat in portfolio 

Maak in je portfolio duidelijk je in staat bent samenwerkend leren succesvol toe te passen in je lessen. 

Dit kan je doen door bewijzen en beschrijvingen te verzamelen, zoals: 

• De lesvoorbereiding (formulier), de uitvoering (logboek) en reflectie (aan de hand van een 

methodiek, bv Korthagen) 

• Lesobservaties van derden met de bespreking ervan, waarbij het samenwerkend leren centraal 

staat. 

• Video-opnames met analyse, waarbij het samenwerkend leren centraal staat. 

• Beschrijving van de klas, aspecten die aandacht verdienen: mate van zelfstandigheid van de 

leerlingen en hun ervaring met samenwerkend leren. Daarnaast een beschrijving van het 

stappenplan om te komen tot meer gedeelde sturing. 

• Beschrijving van het verloop. Om je groei aan te geven zal je elke week een koste beschrijving 

van de gegeven lessen in het kader van deze leerwerkaak moeten maken. Halverwege evalueer 

je dan de voortgang. 

• Beschrijving van het resultaat: hoe is het werken in de klas veranderd? Wat kun je nu meer aan 

de leerlingen overlaten en wat nog niet? 

 

Mogelijke bronnen 

• Module: Samenwerkend leren in de school/klas 

• Module: Onderwijspsychologie 
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• ‘Diversiteit in School’ (LWT 2,4) 

• Samenwerkend leren, Ebbens 

• www.leraar24.nl 

• Vakdidactiek 

 

Tips voor uitvoering 

• Overleg met je WPB welke klas hier zich het beste voor leent. 

• Vraag naar de ervaringen van de school met samenwerkend leren. Wat gebeurt er in andere 

vakken op dit gebied? Dit kan vrij bepalend zijn voor de doelen die je zelf gaat stellen met jouw 

eigen klas. 

• Gebruik de boeken van Ebbens . Er staan tips in o.a Gip model (fasering overgang gedeelde 

sturing) en over samenwerkend leren. 

 

Rol werkplekbegeleider 

• Meedenken bij het vaststellen van het uiteindelijke doel met de klas en met de voorbereiding: 

welke tussenstappen zijn logisch, in de context van uw school? 

• Bespreek met je (vak)coach hoe je les is verlopen 

• Specifieke feedback geven op de lessen die de student geeft  

• Enkele momenten reserveren voor een tussentijdse evaluatie. 

• Voortgang monitoren, bij twijfel contact opnemen met IO-C. 

 

Rol instituutsopleider 

• Lesbezoek. 

• Bespreken ervaringen tijdens instituutsopleider bijeenkomsten 

• Voortgang uitwerking leerwerktaak bewaken 

• Beoordelen (digitaal) portfolio 

 

Resultaat in portfolio 

Zie hoofdstuk 5: beoordeling 

  

http://www.leraar24.nl/
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4 . 2  L W T  3 . 2 :  L e e r l i n g b e g e l e i d i n g  e n  z o r g  

In één zin: Gedrag en leerproblemen herkennen en daar op inspelen. 

Periode: blok 2 en 3 

Competenties: 1, 7 

 

Wat ga je doen? 

A. Gedragsproblemen. Kies tenminste 2 van de 3 onderstaande suggesties en werk deze uit. 

Reflecteer (max 1 A4) op elke suggestie die je uitvoert 

• Je (vak)coach bespreekt met jou de gedragsproblemen van leerlingen binnen één groep. Jij hebt 

deze groep ook meegemaakt en kunt de observaties van de (vak)coach met de jouwe 

vergelijken. Jij werkt deze analyse uit tot een plan, waarin je met theoretisch onderbouwde 

argumenten benaderingen en oplossingen aandraagt. 

• Je voert individuele gesprekken met leerlingen die gedragsproblemen hebben op basis van 

aanwijzingen van je (vak)coach. Stel vooraf eerst, samen met je (vak) coach het doel van het 

gesprek vast. Na ieder gesprek bespreek je de resultaten met je (vak)coach, betrek in deze 

besprekingen natuurlijk ook het doel van het gesprek. 

• Je herkent bepaalde gedragsproblemen bij leerlingen. Je neemt zelf het initiatief om met deze 

leerlingen gesprekken aan te gaan. In deze gesprekken geef je de leerlingen zoveel mogelijk de 

gelegenheid om hun eigen gedrag te doorzien.  

 

B. Leerproblemen. Kies tenminste 2 van de 3 onderstaande suggesties en werk deze uit. Reflecteer 

(max 1 A4) op elke suggestie die je uitvoert 

• Je gaat op aanwijzing van de (vak)coach leerlingen met specifieke leerproblemen begeleiden. Je 

bespreekt de juistheid en effectiviteit van je begeleiding met je (vak)coach.  

• Je kent een paar manieren van aanpak om leergedrag te bevorderen. Je gaat deze manieren 

bewust uitproberen als je zelf (in aanwezigheid van je (vak)coach) iets doet met de groep. Wat 

levert deze aanpak op?  

• Je herkent bepaalde studieproblemen bij een leerling. Je neemt zelf het initiatief om met deze 

leerling te gaan praten. In het gesprek geef je de leerling zoveel mogelijk de gelegenheid om zijn 

eigen houding te doorzien. Je maakt afspraken voor een studieplan. 

 

Waarom? 

Leerling-gesprekken, coachen, analyseren, gedragsproblemen herkennen, normen en waarden, 

leerproblemen, studieplan, reflectie 

 

Resultaat in portfolio 

Maak in je portfolio duidelijk je gedrag en leerproblemen herkent en daar ook op in kunt spelen. Dit 

kan je doen door bewijzen en beschrijvingen te verzamelen, zoals: 

Bij de onderdelen A en B staat heel precies beschreven wat je moet doen. Van je besprekingen maak 

je beschrijvingen en reflecteer op je gesprekken, neem dit op in je portfolio. 
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Mogelijke bronnen 

• www.prestatieregister.nl  

• www.leraar24.nl 

 

Tips voor uitvoering 

• Maak video opnames om te kunnen observeren en analyseren. 

• Bedenk bij het uitkiezen van de opdrachten wat je wil leren. Naar aanleiding van de reflecties kan 

je leervragen formuleren, welke je kan opnemen in je POP/LWP 

• Bespreek de resultaten van de LWT tijdens een PEER bijeenkomst. 

 

Rol werkplekbegeleider 

• Bespreek je geplande aanpak en je uiteindelijk handelen met je (vak)coach. 

 

Rol instituutsopleider 

• De instituutsopleider organiseert samen met jou de Leerwerktaken 

• De instituutsopleider beoordeelt de LWT en geeft feedback in het portfolio 

  

http://www.prestatieregister.nl/
http://www.leraar24.nl/
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4 . 3  L e e r w e r k t a a k  3 . 3 :  w e r k e n  a a n  L I O - d o s s i e r   
In één zin: je werkt aan het tot stand komen van het assessmentdossier dat nodig is voor het LIO-

assessment. 

Periode: blok 2 en 3 

Alle competenties  

 

Wat ga je doen? 

Je bereidt het assessmentdossier voor, ter voorbereiding op het LIO-assessment. Het betekent dat je 

per competentie een zelfbeoordeling schrijft en drie bewijzen per competentie zoekt die jouw 

zelfbeoordeling ondersteunen. Meer informatie vind je in de LIO-brochure en de daarbij behorende 

handleiding. 

 

Waarom? 

Aan het einde van het derde jaar doe je je LIO-assessment. Het LIO-dossier is een belangrijk 

onderdeel van dat assessment – het kost tijd en energie om het dossier te maken – de activiteiten die 

je onderneemt in het kader van je stage is bieden belangrijke input voor het LIO-dossier. 

 

Mogelijke bronnen 

• Brochure LIO-assessment 2014-2015 

• Handleiding schrijven van het LIO-dossier 

• Competentiegids 

 

Tips voor uitvoering 

• Begin op tijd! 

• Verzamel alles wat je hebt gemaakt in het kader van je stage 

• Houd overzicht voor jezelf, bijvoorbeeld door een schema te maken van je zelfbeoordeling en de 

bewijzen die je daaraan wilt koppelen. 

 

Rol werkplekbegeleider 

• De stagiaire de gelegenheid te geven deel te nemen aan diverse activiteiten: teamvergaderingen, 

open avonden, buitenschoolse activiteiten. 

• Op diverse momenten specifieke schriftelijke feedback geven. 

 

Rol instituutsopleider 

• Begeleiden bij tot stand komen LIO-dossier 

• Feedback op tussentijdse resultaten geven. 

• Uiteindelijk: assessmentwaardigheid beoordelen. 

 

Resultaat in portfolio 

Zie hoofdstuk 5: beoordeling 
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5 Beoordeling 
In dit hoofdstuk staat wat je concreet per blok moet inleveren bij je instituutsopleider. 

5 . 1   B e o o r d e l i n g  b l o k  1  
Leerwerktaak Wat? Toelichting 

3.1: Samenwerkend 
leren: naar gedeelde 
sturing  
3.2: Leerling-
begeleiding en zorg 

 

Uitgewerkt POP en LWP 

 

De Leervragen en het leerwerkplan rondom LWT 

3.1 en 3.2 en geschreven in (de geest van) het 

format in bijlage 1 

 

3 lesvoorbereidingen, 

beschrijving van het 

lesverloop, reflectie daarop.  

 

Van deze les neem je op: 

• de lesvoorbereiding; 

• een beschrijving van het lesverloop; 

• feedback van je WPB op de les; 

• een heldere reflectie. Hierin besteed je in 

ieder geval aandacht aan je leervragen en 

voornemens rondom LWT 3.1 en 3.2 
 Tussentijdse evaluatie van de 

werkplekbegleider of ingevulde 

leerlijnen 

 

De volgende aandachtspunten: 

• Lesvoorbereidingen op orde? 

• Op tijd aanwezig? 

• Voldoende lessen gegeven? 

• Open voor feedback? 

• Communicatie/samenwerking collega’s? 

• Sterke punten? 

• Ontwikkelpunten? 

 Logboek Dit is een schema zoals beschreven in 

paragraaf 5.4. 

 

Voor leerwerktaak 3.3 hoef je in blok 1 nog niets in te leveren. 
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5 . 2  B e o o r d e l i n g  b l o k  2  
Leerwerktaak Wat? Toelichting 

3.1: Samenwerkend 
leren: naar gedeelde 
sturing 
3.2: Leerling-
begeleiding en zorg 

 

3 beeldfragmenten met 

reflectie op LWT 3.1 en 3.2 

 

• De fragment duren max. 5 minuten per stuk. 

Beeld en geluid van de fragmenten zijn goed 

(dat wil zeggen: goed verstaanbaar wat er 

gezegd wordt, de student en lln zijn goed in 

beeld). 

• Reflectie is op basis van leervragen rondom 

LWT 3.1 en 3.2 

3.3 werken aan LIO-
dossier 

 

Concept zelfbeoordeling & 

bewijzen voor 1 competentie 

• Helder beschreven zelfbeoordeling 

• De bewijzen zijn relevant, gekaderd, 

gevarieerd, compleet en gevalideerd. 

 Tussentijdse evaluatie van de 

werkplekbegeleider 

 

i.d.v.v. ingevulde Stage Ontwikkelings Meter of 

lerelijnen en als daar aanleiding toe is: 

terugkomen op commentaar 

werkplekbegeleider blok 1. 

 

5 . 3  B e o o r d e l i n g  b l o k  3  
Leerwerktaak Wat? Toelichting 

3.3 werken aan LIO-
dossier 

Concept LIO-dossier • In de LIO-brochure staat beschreven welke 

onderdelen het LIO-dossier moet bevatten en 

aan welke criteria het moet voldoen. 

 

5 . 4  B e o o r d e l i n g  b l o k  4  
Als het LIO-bekwaam assessment is aangevraagd, kan je studiepunten behorende bij blok 4 

ontvangen LERS3D01X. 

Het resultaat van het LIO-bekwaam assessment zal de assessor noteren in Osiris bij LERLIO01X. 

  



Stage, Leren & Werken handleiding OidS Niveau 3_2017-2018 19 

5 . 5  B e o o r d e l i n g s c r i t e r i a  s t a g e  
In deze paragraaf lees je over de meer inhoudelijke beoordelingscriteria van deze onderdelen. 

 

POP/LWP 

• De leervragen zijn authentiek, gaan over jouw aandachtspunten voor de komende tijd. 

• Het wordt duidelijk wat je concreet gaat ondernemen aan activiteiten in het kader van jouw 

leervragen. 

• Voor later: bij de uitvoering van de leerwerktaken wordt regelmatig teruggegrepen op het 

POP/LWP. 

 

Lesverslag: lesvoorbereiding, reflectie en feedback 
Lesvoorbereidingen 

• Lesdoelen zijn helder geformuleerd (minimaal een inhouds- en gedragscomponent). 

• De les vertoont inhoudelijke samenhang. 

• De sleutelbegrippen van directe instructie of samenwerkend leren zijn herkenbaar en goed 

vormgegeven. 

• Leerlingactiviteiten en docentactiviteiten zijn in balans. 

 

Kwaliteit reflectie op lessen 
Onvoldoende Voldoende Goed 

Kijkt in te algemene bewoordingen terug 

op te les. bevindingen. 

Gebruikt specifieke woorden bij 

terugblikken, maakt helder welke 

aandachtspunten hieruit volgen. 

Beschrijft niet alleen eigen gedrag, maar 

ook gedachten en gevoelens die dit 

opriepen. 

Verbindt geen expliciete actie aan eigen 

reflectie 

Formuleert een voornemen, en werkt 

hieraan in de volgende les(sen) 

Formuleert een leervraag en maakt 

duidelijk hoe hier in de volgende lessen 

aandacht aan wordt besteed. 

 

Feedback van de WPB 

• Het is helder om welke les het gaat 

• Je beschrijft hoe je gewerkt hebt met de verkregen feedback. 

 

Logboek 
Met behulp van het logboek houd je bij welke activiteiten je hebt bijgewoond of hebt uitgevoerd. 

Hoeveel lessen je in totaal bijgewoond, of (deels) gegeven hebt. Voor de instituutsopleider biedt het 

zicht op jouw ‘vlieguren’. Het logboek bevat minimaal de volgende, ingevulde tabel: 

Datum Klas Bijdrage 

aan de les 

(B,D,G) 

Werkplekbegeleider 

aanwezig 

(W/D/N) 

Andersoortige 

bijdrage  

Handtekening 

werkplekbegeleider 
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- In de kolom ‘Bijdrage aan de les’ kun je aangeven of je de les alleen hebt bijgewoond (B), of je er 

een deel van verzorgd hebt (D), of dat hem geheel gegeven hebt (G). 

- In de kolom ‘Werkplekbegeleider aanwezig’ geef je aan of hij/zij er wel (W), niet (N) of deels (D) bij 

heeft gezeten. 

- Onder het kopje ‘Andersoortige bijdrage’ kun je alles vermelden wat je op de stagedag hebt 

gedaan, behalve de lessen. Denk hierbij aan toetsen nakijken, deelname aan een ouderavond, 

surveillance, begeleidingsgesprek met een leerling, et cetera. 

- De Werkplekbegeleider valideert dit overzicht door regelmatig zijn handtekening/paraaf te zetten. 

 

Beeldfragment 

• Het fragment duurt niet langer dan vijf minuten. 

• Met het beeldfragment laat je zien dat je een nieuwe, relevante vaardigheid m.b.t. lesgeven 

beheerst of begint te beheersen. 

• Interactie tussen student en leerlingen is zichtbaar. 

• Er zit een schriftelijke reflectie bij (zie criteria reflectie), waarbij je aangeeft waarom je deze les 

wilt laten zien en waar je trots op bent. 

 

LIO-dossier 
In de LIO-brochure staat beschreven hoe het assessmentdossier eruit moet zien. De IO-C geeft 

feedback op deze punten. 

 

De zelfbeoordeling… 

• is een persoonlijk verhaal.  

• maakt duidelijk wie jij als docent bent en waar je voor staat. 

• beschrijft de huidige stand van zaken van jouw ontwikkeling in het docentschap en legt de nadruk 

op wat je inmiddels bereikt hebt. 

• laat zien dat je de competenties op de juiste wijze hebt geïnterpreteerd. 

• bestrijkt meerdere gedragsindicatoren van de competentie. 

• bevat nadrukkelijke verwijzingen naar de bewijzen die je wilt opvoeren. 

• bevat praktische en concrete voorbeelden/situaties waarin jij als docent functioneerde. 

• is geschreven in heldere, bevestigende, overtuigende taal. 

• is een goed lopende tekst. 

• is in correct Nederlands geschreven. 

 

De bewijzen hebben de volgende kenmerken: 

• authentiek 

• actueel 

• relevant 

• gevalideerd 

• correct Nederlands 
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Bijlage 1 Het maken van 
een POP/LWP 
 

Er zijn twee manieren waarop je ervaringen opdoet: ervaringen waar je zelf op hebt aangestuurd, die 

je hebt gepland, en ervaringen die je gewoon overkomen – ongeplande ervaringen. In je portfolio 

besteed je uiteindelijk aandacht aan beide soorten ervaringen, maar je kunt je in je POP natuurlijk 

alleen voorbereiden op de geplande activiteiten. Bij het uitwerken van je POP neem je onderstaand 

overzicht als basis. Dit uitgewerkte overzicht is een zeer belangrijk deel van je portfolio. 

 

POP & LWP van leerwerktaak: 
POP: overzicht en uitwerking van leervragen 

Mijn leervragen zijn: 
Beschrijf hier je leervragen zoals je ze einde vorig cursusjaar geformuleerd hebt voor jaar 3. 

Leervraag 1: 

Leervraag 2: 

Leervraag 3: 

Situatieschets / achtergrond 
Beschrijf hier per leervraag kort hoe je op je leervraag gekomen bent, licht de achtergrond van je 

vraag toe. 

Specificeren aspecten van leervragen 
Om welke aspecten gaat het? Wees zo specifiek mogelijk. 

Een voorbeeld: je leervraag is ‘Hoe kan ik orde houden?. Om welke aspecten van orde houden gaat 

het? Je eigen grenzen aangeven? Concrete actie na een waarschuwing? Doen wat je zegt? 

Afwisselende werkvormen om ordeproblemen tegen te gaan? ‘Haarden’  van wanorde snel kunnen 

signaleren? Hoe specifieker je bent, des te gerichter worden je activiteiten. De aspecten werk je 

voor elke leervraag uit. 

Wanneer tevreden? 
Wanneer ben je tevreden, welk gedrag moet je dan vertonen? Dit formuleer je vooraf. Wat je hier 

beschrijft zijn ‘handvatten’ voor je terugblik straks. Deze punten laat je altijd terugkomen als je 

reflecteert op je ervaringen. Kun je tevreden zijn? Dit doe je per leervraag. 

LWP: activiteiten die passen bij leervragen 
Overzicht passende activiteiten 
Voor de aanvang van je stage: welke activiteiten passen bij jouw leervragen? Wees hier opnieuw zo 

specifiek mogelijk. ‘Veel lessen geven’  is minder specifiek dan ‘ 10 lessen waarbij ik de ruimte krijg 

om te oefenen met directe instructie’. 
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Overzicht praktische vragen 
Voor de aanvang van je stage: wat is er praktisch nodig om te werken aan jouw leervragen? Hierbij 

kun je denken aan: hoeveel lessen kun je ‘ overnemen’, mag je zelf (ingrijpende) ordemaatregelen 

nemen? Kun je een plattegrond van de klasindeling krijgen? Ook hier laat je elke leervraag de revue 

passeren. Formuleer alvast in termen van vragen aan je begeleider. 

LWP vaststellen 
Aan het begin van de stage stel je met je begeleider jouw activiteiten vast. Dit kun je dus pas doen 

nadat je je werkplekbegeleider hebt ontmoet en hebt gesproken over jouw POP. Hier per leervraag 

een overzicht van voorgenomen en vastgestelde activiteiten. 

 

 


	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	1 Verantwoording
	1.1 Leraar worden: vakmanschap en meesterschap
	1.2 Functies van de stage
	1.3 Opbouw leerlijn Leren en Werken
	1.4 Leerdoelen stage jaar 3
	1.5 Leerdoelen stagebegeleiding jaar 3

	2 Uitgangspunten stage
	2.1 Competenties
	2.2 Leerwerktaken
	2.3 Leercyclus

	3 Praktische zaken
	3.1 Voorwaarden deelname
	3.2 Organisatie
	3.3 Duur stage, stagedagen
	3.4 Vergoeding stage
	3.5 Begeleiding
	3.6 Aanwezigheid stagebegeleiding
	3.7 Beoordeling
	3.8 Verantwoordelijkheden van stagiair(e)

	4 Leerwerktaken
	4.1 LWT 3.1: Samenwerkend leren: naar gedeelde sturing
	4.2 LWT 3.2: Leerlingbegeleiding en zorg
	4.3 Leerwerktaak 3.3: werken aan LIO-dossier

	5 Beoordeling
	5.1  Beoordeling blok 1
	5.2 Beoordeling blok 2
	5.3 Beoordeling blok 3
	5.4 Beoordeling blok 4
	5.5 Beoordelingscriteria stage

	Bijlage 1 Het maken van een POP/LWP

