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Voorwoord 
 
Voor je ligt de Handleiding Stage, Leren en Werken niveau 4. Lees de handleiding in zijn 
geheel goed door zodat je weet wat er van je wordt verwacht. Gebruik de inhoud van de 
handleiding ook bij de afspraken die je maakt op je stage- en werkplek. 
 
Tijdens stage niveau 4 ben je zelfstandig verantwoordelijk voor je eigen lesgeven en 
functioneren in de school. Je WerkPlekBegeleider (WPB), Schoolopleider (SO) en 
Instituutsopleider (IO) kijken op afstand mee en vragen naar de redenen van je keuzes. Het 
maken van bewuste keuzes en deze keuzes kunnen onderbouwen is kenmerkend voor niveau 
4. Je verlegt je de aandacht van microniveau (de klas) naar meso- (de school, parallelklassen, 
ouders) en macroniveau (schoolcultuuren). Je kijkt met een steeds ruimer perspectief naar je 
eigen functioneren, naar alle facetten van de school en het onderwijs waarbij je betrokken 
bent.   
 
Het is aan jou om met behulp van deze handleiding en met de coaching/ondersteuning van je 
WPB, SO en IO niveau 4 vorm te geven. We wensen je een inspirerende stage en een 
succesvol afstudeerjaar toe! 
 
Namens de projectgroep Stage, Leren en Werken 
 
Mariëlle Theunissen 
Coördinator stage niveau 4 
 
Rotterdam, juli 2019 



3 
 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ....................................................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 3 

Samenvatting Niveau 4 ................................................................................................................... 4 

1. Inleiding ....................................................................................................................................... 5 

2. De leerresultaten ........................................................................................................................ 6 

3. Toetsing ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Assessmentles ........................................................................................................................ 6 

3.1.1 Assessmentles: de uitvoering van de les ........................................................................... 6 

3.1.2 Assessmentles: procedures ................................................................................................ 7 

3.2 Portfolio Assessment Startbekwaam .................................................................................... 8 

3.2.1 Portfolio Assessment Startbekwaam: inhoud en vormeisen ........................................... 9 

3.2.1.1 Casus om niveau 4 aan te tonen ................................................................................... 11 

3.2.1.2 Opbouw casus ................................................................................................................ 11 

3.2.1.3 Leeras .............................................................................................................................. 12 

3.2.2 Portfolio Assessment Startbekwaam: procedures ......................................................... 13 

3.3 Criterium Gericht Interview ................................................................................................. 13 

3.3.1 Criterium Gericht Interview: de toets .............................................................................. 13 

3.3.2 Criterium Gericht Interview: procedures ......................................................................... 14 

3.4 Assessment Startbekwaam: behaald of niet behaald ....................................................... 16 

4. Planning en organisatie ......................................................................................................... 17 

4.1 Planning ................................................................................................................................ 17 

4.2 Organisatie begeleiding ....................................................................................................... 17 

4.3 Organisatie CGI Assessment Startbekwaam ...................................................................... 17 

4.4 Rollen bij begeleiding en beoordeling ................................................................................ 18 

Bijlage 1 Handvatten bij het voorbereiden van casussen .......................................................... 19 

Bijlage 2 Beoordelingsformulier go / no go Assessmentles niveau 4 ........................................ 26 

Bijlage 3 Beoordeling CGI Assessment Startbekwaam .............................................................. 31 

Bijlage 4 Praktische informatie .................................................................................................... 38 

Bijlage 5 Instructie uploaden portfolio Assessment Startbekwaam ......................................... 45 

 
  



4 
 

Samenvatting Niveau 4 
 

Modulehouder Mariëlle Theunissen  m.w.g.theunissen@hr.nl 
Stageperiode Vanaf start schooljaar als je een IVL-minor volgt of vanaf blok 3 als je 

elders een minor volgt. Vier dagdelen per week, in te plannen op 
woensdag, donderdag en vrijdagochtend. 

Activiteiten student De student is zelfstandig verantwoordelijk voor het eigen lesgeven en 
functioneren in de school. Begeleiding vindt op afstand plaats.  

Uiterste 
inleverdatum 

Aanvraag CGI, inleveren portfolio 7 juni 2020 

Lessen op HR Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
Gemiddeld 4 stagebegeleidingslessen per blok 
Minor 
Zie Minorgids voor meer informatie 
 

Pedagogisch 
handelen 
 
Passend 
Onderwijs 2 

 

Bijeenkomsten op de 
stageschool VOLTIJD 

Zie programmaboekje stageschool 

Bijeenkomsten 
DEELTIJD 

Zie programmaboekje werkplek (stageschool A-B-C) 

Portfolio Inleveren in CumLaude 
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1. Inleiding 
 
In de eindfase van je studie bepaalt je afstudeerrichting je stageplaats voor niveau 4. 
Daarnaast heb je gekozen voor een minor die bij je past. 
 
Stage, leren en werken niveau 4 is onder te verdelen in twee periodes: een minorperiode (blok 
1 en 2) en een afstudeerperiode, waarin het Assessment Startbekwaam en het 
afstudeeronderzoek centraal staan.   
 
Per blok zijn er gemiddeld vier Startbekwaam-bijeenkomsten. Hier word je begeleid bij het 
vormgeven van je portfolio en krijg je (peer)feedback. Tijdens de bijeenkomsten is er tijd om 
vragen te stellen aan elkaar en je Instituutsopleider (IO). In deze bijeenkomsten wordt 
aandacht besteed aan hoe een portfolio beoordeeld wordt, of je de leerresultaten (LERs) 
begrijpt en hoe deze worden toegepast.  
Je zorgt ervoor dat je de afspraken die worden gemaakt tijdens de Startbekwaam 
bijeenkomsten nakomt en dat je je houdt aan de gestelde deadlines. 
 
De informatie die wordt verstrekt tijdens de Startbekwaam bijeenkomsten zijn terug te vinden 
in CumLaude bij de voor jou geldende cursuscode. Handleidingen en Powerpoints zijn terug 
te vinden in de map die de IO plaatst onder de cursuscodes voor studenten voltijd en 
studenten deeltijd (Stage afstuderen jr 4 ass. Startbekwaam 2019-2020). In diezelfde map 
staat de inlevermap ‘Inleveren Assessment’ waar het portfolio en beeldmateriaal ingeleverd 
kan worden. 
 
In deze handleiding staat voor alle studenten van de tweedegraads lerarenopleiding van 
Hogeschool Rotterdam (IvL-Lero) wat je moet doen om het Assessment Startbekwaam te 
halen. Deze handleiding omvat drie hoofdonderdelen:  

- De leerresultaten waar je aan werkt 
- De toetsing en de bijbehorende procedures 
- De planning en organisatie van Stage, Leren en Werken niveau 4 
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2. De leerresultaten 
 
Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen in het onderwijs. Ze 
gelden voor alle leraren in het Primair en Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar 
Beroepsonderwijs. De bekwaamheidseisen beschrijven wat leraren minimaal moeten weten 
en kunnen. Elke lerarenopleiding in Nederland leidt op tot deze wettelijk vastgelegde 
bekwaamheidseisen van een leraar. Hogeschool Rotterdam heeft deze bekwaamheidseisen 
vertaald naar drie categorieën leerresultaten (LERs):  
1. Pedagogisch handelen (vergelijkbaar met competenties 1 en 2); 
2. (Vak)didactisch handelen (vergelijkbaar met competenties 3 en 4); 
3. Professioneel handelen (vergelijkbaar met competenties 5, 6, en 7).  
 
Bij het Assessment Startbekwaam toon je aan alle LERs op niveau 4 te beheersen. Tijdens je 
stage niveau 4 werk je daarnaar toe. Vragen over het aantonen van de LERs kun je stellen aan 
je IO. Een overzicht van alle LERs voor alle niveaus vind je op Hint. In deze handleiding vind je 
de LERs van niveau 4 in de beoordelingsformulieren (Bijlage 2 en 3). 
 
 

3. Toetsing 
De afsluiting van je stage niveau 4 is het Assessment Startbekwaam, waarin je aantoont alle 
LERs op niveau 4 te beheersen. Om dit te kunnen vaststellen baseren de assessoren zich op 
de volgende drie bronnen: 

- je Assessmentles; 
- je Portfolio Assessment Startbekwaam; 
- het Criterium Gericht Interview (CGI). 

3.1 Assessmentles  
Tijdens je stage niveau 4 toon je tijdens de Assessmentles aan dat je op niveau 4 les kunt 
geven. In veel gevallen zal deze Assessmentles in blok twee of drie plaatsvinden. 

3.1.1 Assessmentles: de uitvoering van de les  
De Assessmentles bestaat uit een voor- en nabespreking en de les zelf: 
 

TIJD INHOUD 
30 minuten    Ontvangst en voorgesprek over de lesdoelen 

en specifieke context van de Assessmentles 
# minuten conform lesrooster 
school 

Assessmentles    

30 minuten    Pauze en nagesprek, inclusief beoordeling 
invullen 

120 minuten Totale geschatte tijd Assessmentles 
 
De Assessmentles wordt geobserveerd door assessor 1 en waar mogelijk en/of wenselijk de 
Schoolopleider (SO) of andere functionaris van school die deze taak op zich kan nemen (NB: 
niet de werkplekbegeleider). Na afloop evalueer je met assessor 1 en eventueel SO de les en 



7 
 

nemen jullie de verschillende LERs door. De uitslag van de Assessmentles is een go of no go. 
Om het CGI te kunnen aanvragen, heb je een go nodig. Het beoordelingsformulier go / no go 
Assessmentles vind je in Bijlage 2. Het voor- en nagesprek kunnen meegenomen worden in de 
beoordeling.  
Je krijgt indien mogelijk tijdens de nabespreking de uitslag te horen, namelijk een go of no go. 
Het kan zijn dat assessor 1 en eventueel SO bij twijfel wat meer tijd nodig hebben om een 
aantal zaken op een rij te zetten en eventueel een collega assessor te raadplegen. Hierbij kan 
de film van de les een rol spelen.  
 
Indien een go 
In de Assessmentles toon je de bijbehorende LERs op niveau 4 aan. Je mag maximaal één LER 
onvoldoende scoren, die je dan alsnog in je portfolio en CGI moet aantonen. Omdat het bij de 
Assessmentles gaat om waarneembaar gedrag, zul je een bewijs moeten leveren met 
waarneembaar gedrag om deze LER alsnog aan te tonen, bijvoorbeeld een filmfragment of 
een verslag van een extra lesbezoek. Het beoordelingsformulier go / no go Assessmentles 
niveau 4 neem je op in je portfolio. Feedforward uit de Assessmentles verwerk je in je 
casussen in het portfolio. De nabespreking bij een go eindigt met het bepalen van de uiterste 
datum voor het aanvragen van het CGI en het uploaden van het portfolio Assessment 
Startbekwaam, en de bijbehorende datum voor het CGI. 

Indien een no go 
Als je tijdens of na de nabespreking te horen krijgt dat je een no go hebt gekregen, kan je 
vragen stellen aan assessor 1, zodat je goed weet waar je aan moet werken voor de 
herkansing. Je kan assessor 1 later e-mailen met aanvullende vragen. Je maakt een 
gespreksverslag met een plan voor de herkansing en levert dat binnen een week in bij 
assessor 1. Dit verslag is een extra check of je elkaar goed begrepen hebt en biedt houvast 
voor de herkansing. Bij je herkansing van de Assessmentles moet je alle LERs herkansen. 

3.1.2 Assessmentles: procedures  
Op het moment dat je gestart bent met het portfolio en inschat dat je aan kunt tonen dat je 
op niveau 4 les kunt geven, kan je een afspraak maken voor de Assessmentles met je assessor 
1 en eventueel je SO. Ga op jouw school na of de SO erbij is en betrek hem tijdig bij het maken 
van de afspraak voor de Assessmentles. 
 
Op het moment dat je de datum en het lesuur voor de Assessmentles hebt afgesproken, 
doorlopen jij en assessor 1 de volgende stappen: 
1. Je schrijft je in in Osiris voor het Assessment Startbekwaam bij de cursuscode zoals 

vermeld in je StudieVoortgangsOvericht (SVO). 
2. Je stuurt uiterlijk drie werkdagen van tevoren een lesvoorbereidingsformulier (format 

staat op Hint) via HR-e-mail naar assessor 1 en eventueel SO. 
3. Als je minder dan 5 werkdagen voor de Assessmentles afzegt zonder getekende verklaring 

van de stageschool, kan assessor 1 besluiten dat je maximaal 10 lesweken moet wachten 
voor een nieuwe afspraak, wat tot studievertraging kan leiden. 

4. Je zorgt dat je beschikking hebt over opname-apparatuur om de les te kunnen filmen. De 
regels wat betreft het opnemen van filmbeelden vind je in Bijlage 4. Je moet deze 
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opgenomen les zelf in CumLaude laden. In de handleiding ‘Handbrake’ (in CumLaude) 
staat beschreven hoe je de opgenomen les qua bestandsgrootte moet verkleinen naar 
maximaal 1 GB. Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
vind je in Bijlage 4. 

5. Assessor 1 en eventueel SO vullen na de Assessmentles het Beoordelingsformulier go / no 
go Assessmentles niveau 4 (zie Bijlage 2) in. Assessor 1 stuurt het ondertekende 
beoordelingsformulier uiterlijk 10 werkdagen na afname van de Assessmentles, in pdf-
formaat naar de student. 

6. Bij een no go ga je aan de slag met de verbeterpunten en word je na 10 lesweken 
opnieuw bezocht door assessor 1 en eventueel SO. Als het beter is dat een andere 
assessor 1 de herkansing van de Assessmentles afneemt, neem je contact op met je 
cluster of vakgroepcoördinator. Je werkt in de tussentijd verder aan het portfolio. De 10 
lesweken zijn nodig om voldoende vooruitgang te boeken en bij de herkansing van de 
Assessmentles wel een go te krijgen. Mocht jij en je assessor 1 menen dat de herkansing 
eerder plaats kan vinden dan na 10 lesweken, dan kan hij eerder worden ingepland. Bij 
meer dan één no go, volgt overleg van assessor 1 en jou met de onderwijsmanager. 

7. Tijdens de nabespreking van de Assessmentles bepalen jij en assessor 1 de uiterste datum 
voor het aanvragen van het CGI en het uploaden van het portfolio Assessment 
Startbekwaam, en de bijbehorende datum voor het CGI. 

8. Je maakt, in geval van een go, het portfolio verder af onder begeleiding van je IO. Wanneer 
het portfolio is afgerond, lever je deze in in CumLaude en vraag je het CGI aan bij het 
Assessmentcentrum (zie paragraaf 3.3.2). Dit moet binnen 10 lesweken gebeuren na het 
ontvangen van de go, anders is je ‘go’ niet meer geldig en moet je Assessmentles over. Je 
moet het portfolio zelf in CumLaude laden (Bijlage 5). 

 

3.2 Portfolio Assessment Startbekwaam 
Het Portfolio Assessment Startbekwaam dient om de LERs op niveau 4 aan te tonen. Bouw het 
portfolio op conform de verplichte inhoudsopgave. Het portfolio mag maximaal 40 pagina’s 
zijn. Onderdelen met een * worden gezien als bijlage, en tellen niet mee bij deze 40 pagina’s. 
In de volgende paragrafen vind je terug hoe je casussen opbouwt en wat je met de leeras 
moet doen. 
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3.2.1 Portfolio Assessment Startbekwaam: inhoud en vormeisen 
 
Verplichte inhoudsopgave Portfolio Assessment Startbekwaam 

 Voorblad* met eventueel de aanduiding “Op mijn stageschool is filmen niet 
toegestaan” of “Het filmmateriaal is op mijn stageschool beschikbaar”. Op deze manier 
weet het Assessmentcentrum waarom er geen opname aanwezig is. 
Noteer de code van stage niveau 4 uit je eigen SVO. 

1 Inhoudsopgave* 
Met doorlopende paginanummers. 

2 Persoonlijke gegevens* 
NAW-gegevens, inclusief de cursuscode van Stage niveau 4 volgens je SVO. 

3 Stageschoolgegevens* 
Inclusief de gegevens van de werkplekbegeleider 
Inclusief de stageschoolgegevens van voorgaande jaren 

4 Stagecontract* 
Neem de pagina op in je portfolio waarop de volgende gegevens staan: school, 
contactpersonen, aantal (les)uren, handtekening,  

5 Aanvraagformulier* 
Ingevuld, ondertekend met datum door assessor 1 en de werkplekbegeleider van de 
stageschool, te vinden op Hint. 

6 SVO* 
Een volledig studievoortgangsoverzicht (SVO) bestaande uit: de volledige 
propedeuse en de volledige hoofdfase. Uit het SVO moet blijken dat je de 
toelatingseisen behaald hebt die nodig zijn voor het assessment Startbekwaam. 
Alle tot de datum van het aanvragen van het assessment behaalde resultaten 
moeten zichtbaar zijn in het SVO. Resultaten in de rubriek “overige” tellen niet 
mee voor de instapeis. 

7 Checklist assessmentwaardigheid van het portfolio Startbekwaam* 
Ingevuld en ondertekend met datum door de student, te vinden op Hint. 

8 De volledige en ondertekende rapportage assessment niveau 3* 
9 Rapportage van een eerder Assessment Startbekwaam * (indien van toepassing)   

Als a) of b) met een onvoldoende resultaat is beoordeeld dan moet de volledig 
ingevulde en ondertekende rapportage in het portfolio worden opgenomen   

a) Onvoldoende portfolio   
b) Onvoldoende assessment. 

10 Lesvoorbereidingsformulier Assessmentles* 
Het format voor het lesvoorbereidingsformulier Startbekwaam staat op Hint. 

11 Op film opgenomen Assessmentles* 
Vermeld de vindplaats van de opname van je Assessmentles. 
Indien van toepassing ter onderbouwing van afwezigheid van filmmateriaal: e-mail 
van werkplekbegeleider of gevalideerd afschrift van het beleid van school dat filmen 
op school niet is toegestaan. 

12 Beoordelingsformulier go/no go Assessmentles niveau 4* 
Zie Bijlage 2 
Indien er geen film is bijgevoegd, is dit formulier uitvoeriger ingevuld, ter vervanging 
van de filmbeelden. 

13 Context- en visiebeschrijving  
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Beschrijf de volgende punten: 
- wat voor school jouw school is (denk aan niveau, schoolgrootte, samenstelling 

van het team), wat voor onderwijs er wordt gegeven (speciale stroming zoals bv 
Dalton) en aan welke doelgroepen; 

- wat je in je stage hebt gedaan met betrekking tot je minor en hoe je stage 
inhoudelijk is gekoppeld aan je afstudeerrichting; 

- wat de cultuur en de visie van de school op onderwijs is en jouw eigen 
onderwijsvisie. Je kunt hiervoor de resultaten van 4C (Bijlage 1) gebruiken.  

14 Casussen (maximaal 3) 
Elke casus bevat: 
1. Beschrijving van de casus;    
2. Koppeling aan de LERs; 
3. Reflectie en ontwikkelpunten;    
4. Bewijzen. 

15 Leeras* 
De Leeras* van niveau 3 & 4, ingevuld, ondertekend met datum door de 
werkplekbegeleider, te vinden op Hint, gevolgd door een reflectie van maximaal 2 
A4. 

16 Een beargumenteerde gespreksagenda voor het CGI 
17 Literatuurlijst/bronvermelding* conform APA-norm   

 
Vormeisen aan het Portfolio Assessment Startbekwaam: 
1. Lettertype Arial, grootte 11; Nederlands op C1-niveau.    
2. Alle geschreven tekst in het portfolio moet direct zichtbaar en leesbaar zijn, ook die in 

de bewijzen. 
3. De student laadt het portfolio, de gehele opgenomen les en daarnaast eventueel 

andere filmbewijzen op in CumLaude (Bijlage 5). 
4. Houd de volgorde van de verplichte inhoudsopgave aan.  
5. Portfolio’s met meer dan 40 pagina’s (exclusief de met * aangegeven stukken uit de 

verplichte inhoudsopgave) worden afgewezen. NB: De computers van Hogeschool 
Rotterdam zijn standaard uitgerust met een Knipprogramma / Snippingtool. Je kunt van 
dit programma gebruik maken om bijvoorbeeld grote foto’s, afbeeldingen, de Leeras of 
SVO te verkleinen en in je document te plaatsen. Het verkleinen scheelt een heleboel 
MB’s en paginaruimte. Om MB ruimte te besparen kun je ook je foto’s/afbeeldingen in 
een lagere resolutie opslaan. Diverse fotobewerkingsprogramma’s bieden zo’n 
mogelijkheid. Het is belangrijk dat de teksten in de afbeeldingen leesbaar blijven. 

6. Maak geen gebruik van doorverwijzingen/”hyperlinks” in het portfolio. 

 
Waar in voorgaande niveaus de leerwerktaken leidend waren om je punten voor de stage te 
verkrijgen, is dat in niveau 4 anders. Je toont je LERs aan met maximaal 3 casussen.  
 
Een casus kan een product zijn dat je hebt gemaakt en toegepast, een complexe situatie in de 
klas of de school waar je tegen aan liep en hebt opgelost, een onderzoek dat je hebt 
uitgevoerd in klas(sen) of school, een leertraject voor een bepaalde klas en dergelijke. 
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3.2.1.1 Casus om niveau 4 aan te tonen 
Om je hulp te geven bij het aantonen van de LERs bieden we je in deze handleiding 
handvatten, die je kunt gebruiken bij het voorbereiden van je casussen. Je kiest zelf hoe je je 
portfolio opbouwt, dus je kunt deze handvatten: 

- gebruiken 
- aanpassen aan je eigen context, afstudeerrichting en leervragen 
- niet gebruiken en zelf casussen uitwerken voor je portfolio 

 
Zolang je maar aantoont alle LERs op niveau 4 te beheersen. 
De handvatten voor de casussen staan uitgewerkt in Bijlage 1. 

3.2.1.2 Opbouw casus 
Een casus heeft een vaste opbouw. Per casus ga je als volgt te werk:    

1) Beschrijf de casus en onderbouw je keuzes met theorie. Beschrijf: 
a) Wat je hebt gedaan 
b) Wat je doel was 
c) Hoe je te werk bent gegaan   
d) Hoe het verliep  
e) Wat het je heeft opgeleverd: wat was de leeropbrengst voor leerlingen; wat was de 

leeropbrengst voor jezelf? 
f) Koppeling aan relevante theorie. 

2) Geef aan welke LERs je aantoont en waaruit blijkt dat (toelichting)?  
Hierin relateer je de casus aan de bijbehorende LERs. Je toont in de toelichting aan dat 
je het concrete gedrag behorend bij de LERs in de praktijk hebt toegepast. Relateer de 
casus aan meerdere LERs. Beschrijf iedere LER apart en licht de koppeling van de casus 
aan de LERs elk apart toe. 

3) Reflecteer op de casus en benoem van ontwikkelpunten voor jezelf 
Je relateert de casus aan de ontwikkelpunten uit het Assessment niveau 3 en/of aan de 
ontwikkelpunten die je uit de Assessmentles hebt meegekregen. Op deze manier toon je 
je groei van niveau 3 naar niveau 4 aan. Je blikt terug en benoemt nieuwe 
ontwikkelpunten voor jezelf.  

4) Per casus minimaal 3 met elkaar samenhangende en overtuigende bewijzen.  
Je laat zien wat de resultaten zijn van de casus en hoe anderen (collega of teamleider of 
WPB) jouw gedrag met betrekking tot deze casus en de resultaten beoordelen. Je somt 
hier de bewijzen op die bij je casus horen, en voegt ze vervolgens toe. Verwijs expliciet 
naar je bewijzen. Geef de bewijzen een titel en een nummer, zodat je er in de toelichting 
gemakkelijk naar kunt verwijzen. 

 
Bewijs    
Je maakt een pakket van minimaal 3 bewijzen die betrekking hebben op de casus. De 
bewijzen voldoen aan de criteria voor goed bewijs, namelijk: authentiek, actueel, relevant, 
gekaderd, gevarieerd en gevalideerd. 
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Authentiek  Producten moeten van jezelf zijn. Gaat het om een groepsproduct, geef dan 
aan wat jouw bijdrage is geweest en waarom dit dus als bewijs voor jouw 
beheersing van de LER wordt opgevoerd.    
Gaat het om een beschrijvend bewijs, dan moet het gaan over eigen 
ervaringen.    
 

Actueel    Bewijzen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Het gaat om het tonen van 
bewijzen die je in recente stages hebt opgebouwd. Zorg ervoor dat de 
bewijzen zijn voorzien van een datum.    
    

Relevant    De bewijzen vormen een duidelijk bewijs voor de aangegeven LER. Geef dus 
altijd aan welke LER of onderdeel van een LER met het bewijs wordt 
aangetoond.   
    

Gekaderd    Plaats een bewijs in een context. Dat wil zeggen dat je het bewijs plaatst in de 
situatie waarin je het hebt toegepast/gebruikt, hoe je het hebt 
toegepast/gebruikt en je beschrijft wat je ervan geleerd hebt.    
    

Variatie    Je levert verschillende soorten bewijzen. Zorg voor variatie.  
    

Validering    Bij gebruik van bewijzen van derden, dienen deze bewijzen altijd gevalideerd 
en goedgekeurd te worden door derden die dit bewijs over jou heeft 
geschreven (naam, functie, datum, handtekening). 

 
Directe en indirecte bewijzen 
Er zijn directe en indirecte bewijzen. 
• Een direct bewijs gaat over gedrag dat direct waarneembaar is of een beroepsproduct dat 

je zelf gemaakt hebt. Je schrijft niet over jouw bekwaamheid, maar je laat het zien. 
Voorbeelden van directe bewijzen zijn videofragmenten van je optreden als leraar, 
lesmateriaal of lesvoorbereidingen. 

• Een indirect bewijs is een beschrijving van jouw functioneren, geschreven door jou of door 
leerlingen of een begeleider, bijvoorbeeld met behulp van een observatieformulier. 

3.2.1.3 Leeras  
De Leeras is vanaf jaar 1 in gebruik en geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van de 
student. De Leeras niveau 4 is een instrument dat je inzicht geeft in je handelen met 
betrekking tot de LERs op niveau 4, op basis van een 360° view. Het digitale instrument dient 
ingevuld te worden door jezelf en door je WPB. De Leeras zet de ingevoerde gegevens om 
naar een figuur. Hierin wordt jouw eigen beeldvorming over je handelen als leraar in opleiding 
afgezet tegen de beeldvorming van je WPB. Een volledig ingevulde Leeras geeft inzicht in je 
kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften. De Leeras van niveau 4 (2019 - 2020) met nadere 
uitleg over het gebruik vind je op Hint. 
In je portfolio neem je de Leerassen van niveau 3 en 4 op. Onder de Leerassen noteer je een 
reflectie over wat de Leerassen jou aan inzichten opleveren over jouw ontwikkeling en trek je 
conclusies voor je verdere functioneren en leerpunten. 
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3.2.2 Portfolio Assessment Startbekwaam: procedures 
Op het moment dat je een go hebt gekregen, heb je 10 lesweken de tijd om het portfolio 
verder af te ronden. Binnen maximaal 10 lesweken moet het CGI worden aangevraagd bij 
het Assessmentcentrum. Wanneer de 10 lesweken zijn verstreken zal je opnieuw een 
Assessmentles moeten inplannen. Tussen de Assessmentles en de aanvraag van het CGI mag 
de zomervakantie zitten. NB: Uitloopweken zijn geen lesweken, daarna weer lesweken tellen 
vanaf week 1.  
 

3.3 Criterium Gericht Interview 
Je maakt zelf een agenda voor de eerste 10 minuten van het CGI dat je met assessor 1 en 
assessor 2 voert. Dat wil zeggen dat je in een gespreksagenda beschrijft:    

• waar je het over wilt hebben;    
• waarop je keuzes voor de gespreksagenda zijn gebaseerd;    
• wat je in ieder geval wil laten zien, omdat dit bewijst dat je Startbekwaam bent. Iets 

waar je trots op bent en dat misschien niet aan bod kwam in een casus.   
    
Daarna gaan de assessoren door middel van het CGI vragen stellen over het portfolio en de 
LERs.  
Het assessment (CGI) vindt plaats op de Hogeschool Rotterdam in aanwezigheid van jou, 
assessor 1 en 2. 

 

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

Het CGI verloopt als volgt: 

TIJD INHOUD 
45 minuten    Introductie & het CGI n.a.v. het portfolio    

Tijdens het CGI voer je de eerste 10 minuten de gespreksagenda 
uit en daarna stellen zowel assessor 1 als assessor 2 de criterium 
gerichte vragen. 

15 minuten    Bedenktijd assessoren 
De assessoren wegen & beoordelen de uitkomsten van het 
assessment en komen tot een eindoordeel. De assessoren verzoeken 
je de ruimte tijdens deze bedenktijd te verlaten. 

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

75 minuten Totale tijd CGI Assessment Startbekwaam 

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

3.3.2 Criterium Gericht Interview: procedures 
Als je zeker weet dat je aan alle vereisten voldoet, dan vraag je het CGI Assessment 
Startbekwaam aan bij het Assessmentcentrum. 
 
Bij de aanvraag van het CGI Assessment Startbekwaam doorloop je de volgende stappen: 
1. Het Portfolio Assessment Startbekwaam en opgenomen Assessmentles zijn geladen in 

CumLaude. Zie Bijlage 5 voor de instructie. Het assessmentdossier moet als PDF worden 
opgeslagen vanuit Word (dus niet scannen).  

 
Het portfolio is opgebouwd conform de verplichte inhoudsopgave. Alleen werk dat in 
CumLaude wordt ingeleverd, wordt door het Assessmentcentrum bekeken of het 
voldoet aan de ingangseisen en opgeslagen in Docbase. 

 
2. Je stuurt een e-mail via HR-e-mail, met in het onderwerp ‘Aanvraag assessment 

Startbekwaam’, naar IVL-Assessmentcentrum@hr.nl. Neem te allen tijde assessor 1 mee 
in de cc van de e-mail. 
In de e-mail vermeld je de volgende gegevens: 
• Voor- en achternaam, studentnummer 
• Cursuscode (conform je SVO) waaronder in CumLaude het portfolio en de film zijn 

terug te vinden 
• Opleiding (bijvoorbeeld Nederlands), deeltijd of voltijd 
• Naam en e-mailadres assessor 1  
• Naam en e-mailadres IO (indien IO niet assessor 1 is) 
 
LET OP: Zonder het versturen van deze e-mail aan het Assessmentcentrum wordt de 
aanvraag niet in behandeling genomen. Pas na ontvangst van bovenstaande e-mail is de 
aanvraag compleet. 

 
3. Het Assessmentcentrum controleert of alle benodigde materialen in CumLaude staan en 

of je aan de toelatingseisen voldoet. 
Indien je niet voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je een e-mail dat de aanvraag niet verder 
in behandeling genomen kan worden. Je dient je portfolio bij te werken, zodat het wel in 
behandeling kan worden genomen. 

mailto:IVL-assessmentcentrum@hr.nl
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4. Je wordt door het Assessmentcentrum aan assessor 2 gekoppeld. Je ontvangt een 

bevestigings-e-mail van het Assessmentcentrum (met de contactgegevens van assessor 1 
en  assessor 2 in de cc).  

5. Tijdens de nabespreking van de Assessmentles is de uiterste datum voor het CGI en het 
aanvragen daarvan bepaald. Indien je dat niet haalt, dan mis je je 1e kans voor het CGI, 
wat een ND (niet deelgenomen) betekent. Je moet dan je 2e kans voor het CGI afspreken 
met assessor 1. Als je daarmee de 10 lesweken overschrijdt na het ontvangen van de go, 
is je ‘go’ niet meer geldig en moet je Assessmentles over. 
 

6. Als de datum voor het CGI is bepaald, dan regelt assessor 1 een geschikte ruimte op de 
Hogeschool Rotterdam waar het gesprek zal plaatsvinden en waar de beoordelaars ook 
voor en na het CGI kunnen overleggen.  

7. Assessor 1 bevestigt de datum, tijd en plaats van het CGI per e-mail aan het 
Assessmentcentrum (met alle betrokkenen in cc). 

8. Indien assessor 2 niet in dienst is van de HR, ontvangt hij alle informatie (zoals het 
portfolio, beoordelingsformulier etc.) via het Assessmentcentrum en zorgt de student dat 
assessor 2 de gefilmde assessmentles kan bekijken. Assessor 2 kan de gefilmde 
assessmentles bekijken maar is hiertoe niet verplicht.  

Voorafgaand aan het CGI hebben de assessoren het portfolio goed bestudeerd. De 
assessoren beoordelen het portfolio op de criteria voor goed bewijs. Met andere woorden: 
zijn de door de student gekozen bewijzen authentiek, actueel, relevant, gekaderd, 
gevarieerd en gevalideerd? De assessoren gaan na of je in het portfolio alle LERs voor 
Startbekwaamheid aantoont. Zij nemen de bevindingen van waargenomen gedrag uit de 
Assessmentles, zoals die zijn beschreven in de toelichting in het Beoordelingsformulier go / 
no go Assessmentles niveau 4, in hun oordeel mee. De assessoren bekijken het portfolio 
ook op of:    

• de student laat zien dat hij/zij de LERs op de juiste wijze heeft geïnterpreteerd;    
• het niveau dat de student beschrijft matcht met het beoogde niveau voor het 

Assessment Startbekwaam;    
• het portfolio in zijn geheel assessmentwaardig is. 

    
LET OP: Het Portfolio Assessment Startbekwaam kan t/m 5 werkdagen voor de 
afgesproken assessmentdatum als ‘onvoldoende’ worden beoordeeld. Dit kan zonder dat 
het CGI heeft plaatsgevonden, maar op basis van een ‘onvoldoende’ portfolio. De 
onderbouwing ontvangt de student via de beoordeling en de ‘onvoldoende’ wordt 
ingevoerd in Osiris. De student heeft dan nog één herkansingsmogelijkheid in het lopende 
studiejaar. 
 
De verantwoordelijkheid voor het indienen van een assessmentwaardig portfolio ligt bij de 
student. Dit maakt het voortraject zéér belangrijk. Tijdens het maken van het portfolio is de 
begeleiding door en overleg met je IO noodzakelijk.  
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3.4 Assessment Startbekwaam: behaald of niet behaald    
 
Behaald:    
De 8 studiepunten voor de stage zijn gekoppeld aan het Assessment Startbekwaam. Het 
resultaat wordt na het assessment door de assessor die aan de HR verbonden is ingevoerd, 
omdat deze toegang heeft tot Osiris. Ruim tevoren moet je je hebben ingeschreven voor het 
Assessment Startbekwaam zodat deze assessor het resultaat kan invoeren.  
 
Niet behaald:    

• Vóór het CGI:    
Als het portfolio door de assessoren wordt afgekeurd, gaat het assessment niet door en de 
assessor noteert NA (niet afgerond) in je studievoortgangsoverzicht. Je hebt je eerste kans van 
dit studiejaar dan gemist en nog één kans om dit onderdeel binnen dit studiejaar af te 
ronden. Je neemt contact op met assessor 1 en bespreekt een plan van aanpak. Je stemt met 
je assessor 1 af wanneer je de herkansing uploadt. Je moet dan opnieuw een volledige 
aanvraag indienen.   
 

• Na het CGI:    
Als na het CGI blijkt dat je (nog) niet Startbekwaam bent, dan moet het CGI Assessment 
Startbekwaam worden overgedaan. Je gaat met de feedback die je hebt meegekregen in de 
beoordeling aan de slag. Je gaat werken aan die LERs die nog niet voldoende waren en 
bespreekt met assessor 1 hoe je dat gaat doen en hoeveel tijd je daarvoor uittrekt. Na 10 
lesweken is er een mogelijkheid tot herkansing. In die 10 weken kan je werken aan 
verbeteringen qua stage en portfolio. Je moet dan opnieuw een volledige aanvraag indienen. 
 
Let op: dit betekent dat er meer dan 10 lesweken sinds de Assessmentles zijn verstreken. De 
go is niet meer geldig en er moet dus ook een nieuwe Assessmentles plaatsvinden. 
    
Belangrijk:    
Indien de student de herkansing van het CGI Assessment Startbekwaam niet met een 
voldoende resultaat behaalt, volgt er een gesprek met de vakgroepcoördinator of 
onderwijsmanager.    
 
Communicatie: 
Alle communicatie m.b.t. het assessment vindt plaats via HR-e-mail 
Problemen met HR-e-mail dient de student vooraf op te lossen via service@hr.nl    
Problemen m.b.t. cursuscodes, e-mail IVL-Osiris@hr.nl      
Als de student een bewijs heeft opgenomen op film, dan laadt hij dit op in CumLaude.  
Problemen met CumLaude, e-mail IVLLERO-Cumlaude@hr.nl  
 

mailto:service@hr.nl
mailto:IVL-Osiris@hr.nl
mailto:IVLLERO-Cumlaude@hr.nl
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4. Planning en organisatie 

4.1 Planning  
Ten behoeve van de organisatie van het Assessment Startbekwaam, moet je een planning 
maken. Er is ruimte om te versnellen tussen de Assessmentles en de aanvraag van het CGI, in 
overleg met je IO. Uiterlijke datum van het aanvragen van het CGI is 7 juni 2020. 

4.2 Organisatie begeleiding  
Het stagebureau koppelt je voor de begeleiding aan een IO.   

4.3 Organisatie CGI Assessment Startbekwaam  
 
Assessor 1 en assessor 2 
Bij het Assessment Startbekwaam zijn twee assessoren betrokken. Minimaal één van beiden is 
onafhankelijk. 
De beoordeling van Assessment Startbekwaam wordt uitgevoerd door assessor 1. Assessor 1 
is in principe je IO. Hij is bekend met jouw ontwikkeling. Er kunnen goede redenen zijn om 
iemand anders dan de eigen IO assessor 1 te laten zijn, bijvoorbeeld als assessor 1 teveel 
assessments moet afnemen, of wanneer assessor 1 betrokken is geweest bij jouw assessment 
niveau 3. Assessor 1 neemt de Assessmentles af, bestudeert het portfolio en is aanwezig bij 
het CGI. 
Assessor 2 is iemand van de lerarenopleiding of van een opleidingsschool. Assessor 2 is 
onafhankelijk. Hij is niet betrokken bij jouw begeleiding, en heeft jou ook niet eerder bezocht 
bij lesbezoeken. Assessor 2 bestudeert het portfolio en is medebeoordelaar bij het CGI. 
 
Het kan voorkomen, bijvoorbeeld wegens praktische planningsproblemen, dat assessor 1 en 2 
wisselen van rol, mits de onafhankelijkheid voldoende geborgd is. 
Eén van beide assessoren heeft bij voorkeur een vergelijkbare vakachtergrond als jijzelf. 
Bijvoorbeeld een assessor van een student lerarenopleiding aardrijkskunde, is een 
aardrijkskundeleraar of lerarenopleider aardrijkskunde. 
 
 
 
Het Assessmentcentrum (AC) is de schakel tussen alle betrokken partijen rondom het 
assessment in opdracht van het opleidings- en clustermanagement: 
• Neemt aanvraag CGI van de student in behandeling;     

o Indien akkoord volgt er een koppelmail aan de student met de gegevens van 
assessor 2 

o Indien niet akkoord volgt er een afwijsmail    
• Heeft zicht op het gehele proces rondom het assessment    
• Registreert de datum van het CGI    
• Heeft inloopspreekuren voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de 

aanvraagprocedure (zie Hint voor tijden)    
 
Het AC fungeert als poortwachter m.b.t. de aanvraag en afhandeling van het CGI. Concreet 
betekent dit dat het AC controleert of: 
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• de student voldoet aan de ingangseisen (d.m.v. het SVO in het assessmentdossier); 
• het dossier assessmentwaardig is bevonden; 
• het aanvraagformulier is ondertekend door assessor 1 en WPB; 
• tussen afname van het assessment niveau 3 en aanvraag Assessment Startbekwaam 

onderdeel CGI tenminste 10 lesweken zitten NB: Het lesbezoek go / no go kan wel eerder 
plaatsvinden. 

• de student het werk in de juiste map in CumLaude inlevert. Dit is erg belangrijk, omdat het 
werk alleen op deze manier terecht komt in Docbase waardoor het bewaard wordt voor 
bijvoorbeeld een accreditatie.  

• in de praktijk worden soms afspraken gemaakt voor een CGI terwijl de check van het AC 
nog niet heeft plaatsgevonden. Wij verzoeken je om de aanvraagprocedures te volgen. 

 

4.4 Rollen bij begeleiding en beoordeling  
 
 Student    Assessor 1  Assessor   

 • Maakt portfolio 
• Controleert het portfolio aan 

de hand van de checklist  
assessmentwaardigheid en 
ondertekent deze (incl. naam 
en datum) 

• Laadt portfolio en 
filmfragmenten op in 
CumLaude 

• E-mailt vervolgens het 
Assessmentcentrum volgens 
de aanwijzingen in paragraaf 
3.3.2 

• Gebruikt altijd HR-e-mail m.b.t. 
communicatie over het 
assessment     

 
 
 

IO 
• Begeleidt student m.b.t. het 

portfolio 
 

  • Plant samen met de student de 
Assessmentles 

• Woont de Assessmentles bij en 
geeft go / no go 

• Geeft inhoudelijk feedback op de 
kwaliteit van de les 

• Bepaalt de datum voor het CGI met 
de student, regelt een lokaal en 
bevestigt dit aan alle betrokkenen 

• Ondertekent het aanvraagformulier 
(incl. naam en datum) 

• Beoordeelt het portfolio 
voorafgaand aan het CGI 

• Beoordelen CGI 
• Uploadt de beoordeling in 

CumLaude 
• Voert resultaat in Osiris in onder de 

juiste cursuscode 
• Het resultaat mag pas worden 

ingevoerd na het uploaden van de 
rapportage in CumLaude. Indien het 
resultaat eerder in Osiris wordt 
ingevoerd en er nog géén 
rapportage is geüpload in 
CumLaude, wordt de rapportage 
niet meegenomen in de 
automatische archivering.  Als alle 
onderdelen (portfolio, lesopname 
en rapportage) in CumLaude staan, 
worden deze onderdelen 
opgeslagen in Docbase 

• Beoordeelt het portfolio 
voorafgaand aan het CGI    

• Beoordelen CGI 
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Bijlage 1 Handvatten bij het voorbereiden van casussen 
 

Om je handvatten te geven bij het aantonen van de LERs bieden we je handvatten aan bij het 
voorbereiden van casussen. De casusstructuur is: 

1. Beschrijving: Wat heb je gedaan? Wat was je (les)doel? Hoe ben je te werk gegaan? Hoe 
verliep de les of activiteit? Wat was de leeropbrengst voor jezelf en voor de leerlingen? En 
de koppeling aan de theorie? 

2. Welke LERs toon je aan en waaruit blijkt dat? 
3. Reflectieve terugblik en benoemen ontwikkelpunten voor jezelf. 
4. Minimaal 3 bewijzen, passend bij de casus. 

  
Op welke wijze onderwijs wordt vormgegeven op jouw werkplek is afhankelijk van het 
onderwijsconcept dat de school hanteert. Niet in alle gevallen zal er sprake zijn van een 
traditioneel onderwijsconcept waarin schoolvakken in klassikale lessen worden gegeven. Op 
bijvoorbeeld het MBO, praktijkonderwijs of Jenaplan- en Daltonscholen zal onderwijs er 
anders uitzien. De handvatten bij de casussen zijn – eventueel met kleine aanpassingen – 
uitvoerbaar in iedere context.  

Daarnaast worden er in de handvatten bij de casussen benamingen gebruikt - als ‘les’, 
‘lesgeven’, ‘klas’ en ‘leerlingen’- die niet in ieder onderwijsconcept gebruikelijk zijn. Gebruik in 
de communicatie op je werkplek en jouw uitwerking van de casussen de taal die wordt 
gebruikt op jouw werkplek. 

 

4A Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of Leeractiviteit): Coachen van leerlingen 
 

LEERDOELEN 

Bekwaamheidsdomein 1: Pedagogisch handelen 

In 4A ga je aan de slag met je Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of Leeractiviteit). In 4A ligt daarbij het 
accent op pedagogiek: een prettig, veilig  en ordelijk werkklimaat voor alle leerlingen creëren, en 
leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid in hun school- en beroepsloopbaan. Je werkt hierbij 
toe naar de volgende LERs: 

• Vanuit zijn pedagogische visie van wie hij voor de ander wil zijn en bewustzijn van de eigen 
bias differentieert de leraar ontwikkelingsgericht naar de behoefte aan autonomie, relatie en 
competentie van zowel individuele leerlingen als van de groep, en creëert zo een prettig, 
veilig en ordelijk werkklimaat voor alle leerlingen (Ped 2.4) 

• De leraar onderbouwt zijn handelen ten aanzien van het vergroten van het vermogen tot 
zelfregulerend leren van leerlingen, en betrekt hierbij zijn visie op de (on)mogelijkheden ten 
aanzien van het begeleiden van (zorg)leerlingen vanuit zijn rol (Ped 3.4) 

• De leraar verantwoordt zijn rol in de persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie van 
leerlingen (Ped 4.4) 
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• De leraar bouwt redeneerketens door relaties tussen (aspecten van) eigen interventies en 
gewenste uitkomsten plausibel te maken met behulp van relevante onderzoeks- en 
vakliteratuur (CIMO logica). (Pro3.4) 

• Naar aanleiding van een eigen vakdidactische praktijkvraag stelt de leraar zelfstandig en 
methodisch-systematisch de opbrengsten vast van een kleinschalige interventie in de eigen 
lespraktijk en verbindt hier implicaties voor het eigen handelen aan. Hij maakt de verkregen 
inzichten van waarde voor belanghebbenden middels een beroepsproduct in de breedste zin 
des woords, en verspreidt dit product bij voorkeur op een activerende manier (bijvoorbeeld 
via een workshop voor collega’s of medestudenten). (Pro4.4) 

Cursussen i.r.t. 
4A 

Groepsdynamica, orde en klassenmanagement; Onderwijssociologie en 
diversiteit; Passend onderwijs; Pedagogisch handelen. 

Aanbevolen 
literatuur 

De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  
 

OPDRACHT 

Waarom? Bij het voorbereiden van een les (of leeractiviteit) maak je keuzes, gezien bijvoorbeeld 
de kenmerken van de individuele leerlingen en de groep aan wie je de les of leeractiviteit geeft. 
Om effectief te kunnen leren is een goed leerklimaat nodig. Als leraar ben jij verantwoordelijk 
voor het klimaat in de klas of groep. Verschillende aspecten zijn van belang bij het realiseren van 
een goed en effectief leerklimaat, zoals inclusie, wederzijds contact en orde en 
klassenmanagement. In4A komen deze verschillende aspecten samen. 

Wat ga je doen? Je bereidt een les voor in alle details. Je besteedt aandacht aan de 
verantwoording van je keuzes op het gebied van pedagogiek. Laat de volgende elementen in je 
verantwoording aan bod komen: 

- Je eigen pedagogische visie 
- Basisbehoeften van leerlingen (Competentie, Autonomie, Relatie) 
- Groepsdynamische aspecten 
- Omgaan met diversiteit, inclusie 
- Zelfregulerend leren 
- Begeleiden van (zorg)leerlingen 
- Aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen 
- Contextspecifieke kenmerken 
- Schoolsoort en afstudeerrichting 

Je voert de les uit. Laat de volgende elementen zien over de lesuitvoering: 

- Het draaiboek van de les (bv een lesvoorbereidingsformulier), met daarin in elk geval 
vermelding van de lesdoelen en de onderwijsactiviteiten  

- Filmbeelden 
- Ingevuld observatieverslag door begeleider (IO, SO en/of WPB) 

Je evalueert de les. Laat de volgende elementen aan bod komen over de evaluatie: 

- Verzamelde feedback van anderen (zoals IO, SO, WPB, leerlingen) 
- Koppeling aan je eigen leerdoelen: wat heb jij geoefend en geleerd deze les? 
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Resultaat Je kunt dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio t.b.v. het Assessment 
Startbekwaam, zeker in het geval je deze les uitvoert (bijvoorbeeld als Assessmentles). Het 
resultaat is een casus waarin je je pedagogische keuzes van je Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of 
Leeractiviteit) verantwoordt vanuit je eigen visie, die van de school en relevante theorie, en dat 
koppelt aan het draaiboek van de les, de evaluatie van de les (inclusief feedback van anderen, 
zoals werkplekbegeleider, leerlingen) en je eigen leervragen. Als bewijzen kun je bij deze casus 
denken aan het lesvoorbereidingsformulier, de gefilmde les, leerlingmaterialen, 
observatieformulier van de observator, beoordelingen van de les door de leerlingen, etc. 

Vervolg Een Voorbeeldig Uitgewerkte Les betekent niet dat deze perfect verloopt. Hoe ga jij 
verder met je leer- en verbeterpunten? Welke (theoretische) aspecten zijn hierbij belangrijk voor 
jou? Bespreek dit ook met je begeleiders, zodat het leidt tot een plan voor het vervolg van je 
stage. 

 
 
4B: Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of Leeractiviteit): Differentiatie en 
Onderwijsleertechnologie  
 

LEERDOELEN 

Bekwaamheidsdomein 2: (Vak)didactisch handelen  

In 4B ga je aan de slag met je Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of Leeractiviteit). In 4B ligt daarbij het 
accent op didactiek: het verzorgen en ontwerpen van onderwijs. Je werkt hierbij toe naar de 
volgende LERs: 

• De leraar communiceert zelfstandig, actief en constructief met leerlingen, en communiceert 
daarnaast constructief met ouders, passend in de onderwijscontext (Ped 1.4) 

• De leraar verantwoordt en vertaalt zijn didactische visie naar voor de doelgroep relevante en 
effectieve leeractiviteiten en past hierbij de principes van taalgericht lesgeven toe (Did 1.4) 

• De leraar verantwoordt en vertaalt zijn visie op (vak)didactiek, differentiatie en toetsing naar 
onderwijs- en toetsingsactiviteiten, en stelt deze activiteiten bij op basis van toetsresultaten 
en andere evaluaties (Did 2.4) 

• De leraar verantwoordt en ontwerpt leerarrangementen waarin kerndoelen/eindtermen/ 
leerdoelen, onderwijsactiviteiten en toetsing zowel met elkaar in lijn zijn, als met de 
doorlopende leerlijn van het vak (Did 3.4) 

• De leraar zet onderwijsleertechnologie op doelmatige wijze in zijn onderwijs in, ook om te 
differentiëren naar tempo, niveau en leervoorkeur (Did 4.4) 

• De leraar bouwt redeneerketens door relaties tussen (aspecten van) eigen interventies en 
gewenste uitkomsten plausibel te maken met behulp van relevante onderzoeks- en 
vakliteratuur (CIMO logica). (Pro3.4) 

• Naar aanleiding van een eigen vakdidactische praktijkvraag stelt de leraar  zelfstandig en 
methodisch-systematisch de opbrengsten vast van een kleinschalige interventie in de eigen 
lespraktijk en verbindt hier implicaties voor het eigen handelen aan. Hij maakt de verkregen 
inzichten van waarde voor belanghebbenden middels een beroepsproduct in de breedste zin 



22 
 

des woords, en verspreidt dit product bij voorkeur op een activerende manier (bijvoorbeeld 
via een workshop voor collega’s of medestudenten). (Pro4.4) 

Cursussen i.r.t. 
4B 

ADSL, Vakdidactiek, Effectief Lesgeven en Directe Instructie, ICT 

Aanbevolen 
Literatuur 

De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

OPDRACHT 

Waarom? Bij het voorbereiden van een les (of leeractiviteit) maak je keuzes, bijvoorbeeld wat 
betreft de lesdoelen, onderwijsactiviteiten en leermiddelen. Om effectief te kunnen leren is een 
adequate didactiek nodig. Als leraar ben jij verantwoordelijk voor het verloop van de les. 
Verschillende aspecten zijn van belang bij het realiseren van een goed lopende les, zoals 
structuur van de les en differentiatie. In 4C komen deze verschillende aspecten samen. 

Wat ga je doen? Je bereidt een les voor in alle details. Je besteedt in deze opdracht aandacht aan 
de verantwoording van je keuzes in deze les op het gebied van didactiek. Laat de volgende 
elementen in de verantwoording aan bod komen: 

- Je manier van communiceren met leerlingen (en eventueel ouders als dat van toepassing 
is) 

- Je eigen didactische visie 
- Taalgericht lesgeven 
- Gekozen leerstof (uit de methode, zelf ontwikkeld, mix) 
- Relatie met andere lessen (die eraan voorafgaan en erna volgen) 
- Differentiatie (op tempo, niveau en/of leervoorkeur) 
- Instructiemodel (directe instructie, activerende didactiek en/of samenwerkend leren) 
- Niveaus van vragen stellen (OBIT, RTTI of Bloom) 
- Onderwijsleertechnologie 
- Vakdidactiek 
- Contextspecifieke kenmerken 
- Schoolsoort en afstudeerrichting 

Je voert de les uit. Laat de volgende elementen zien over die lesuitvoering: 

- Het draaiboek van de les (bv een lesvoorbereidingsformulier), met daarin in elk geval 
vermelding van de lesdoelen en de onderwijsactiviteiten  

- Filmbeelden 
- Ingevuld observatieverslag door begeleider (IO, SO en/of WPB) 

Je evalueert de les. Laat de volgende elementen aan bod komen over de evaluatie: 

- Verzamelde feedback van anderen (zoals IO, SO, WPB, leerlingen) 
- Koppeling aan je eigen leerdoelen: wat heb jij geoefend en geleerd deze les? 

Resultaat Je kunt dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio t.b.v. het Assessment 
Startbekwaam, zeker in het geval je deze les uitvoert (bijvoorbeeld als Assessmentles). Het 
resultaat is een casus waarin je je didactische keuzes van je Voorbeeldig Uitgewerkte Les (of 
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Leeractiviteit) verantwoordt vanuit je eigen visie, die van de school en relevante theorie, en dat 
koppelt aan het draaiboek van de les, de evaluatie van de les (inclusief feedback van anderen, 
zoals werkplekbegeleider, leerlingen) en je eigen leervragen. Als bewijzen kun je bij deze casus 
denken aan het lesvoorbereidingsformulier, de gefilmde les, leerlingmaterialen, 
observatieformulier van de observator, beoordelingen van de les door de leerlingen, etc. 

Vervolg Een Voorbeeldig Uitgewerkte Les betekent niet dat deze perfect verloopt. Hoe ga jij 
verder met je leer- en verbeterpunten? Welke (theoretische) aspecten zijn hierbij belangrijk voor 
jou? Bespreek dit ook met je begeleiders, zodat het leidt tot een plan voor het vervolg van je 
stage. 
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 4C: Onderwijsvisie en Onderwijscultuur 

LEERDOELEN 

Bekwaamheidsdomein 3: Professioneel handelen  

In 4C ga je aan de slag met het initiëren, plannen en verantwoorden van je eigen 
professionele ontwikkeling. Je werkt hierbij toe naar de volgende LERs: 

• De leraar werkt planmatig aan zijn beroepsontwikkeling door het formuleren van 
leervragen met betrekking tot zijn loopbaan en daarmee samenhangende ambities. De 
leraar spiegelt hierbij de eigen professionele normen en waarden aan de schoolcultuur 
en onderwijscontext, en vindt hiertussen een werkbare balans, ook gezien persoonlijke 
grenzen (Pro 1.4) 

• De leraar participeert constructief in professionele samenwerking binnen de school en 
bouwt een extern (digitaal) professioneel netwerk op (Pro 2.4) 

Cursussen i.r.t.  
4C 

Onderwijssociologie en diversiteit; Passend Onderwijs; Pedagogisch 
Handelen 

Aanbevolen 
literatuur 

De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

OPDRACHT 

Waarom? Met 4C ga je gericht en op een gestructureerde wijze werken 
aan je ontwikkeling naar niveau 4 en verder. Je wordt je bewust van de 
pedagogische en onderwijskundige aanpak van de school en van jezelf, 
waar je iets aan hebt in gesprekken met bijvoorbeeld een potentiële 
werkgever. Verder bouw je binnen en buiten school je netwerk aan 
contacten op die belangrijk zijn voor jouw vak en voor jou als leraar.  
 

Wat ga je doen? Om een POP te maken doorloop je de volgende (jou 
inmiddels bekende) stappen.  
Start stage 4 met ontwikkelpunten die zijn ontstaan naar aanleiding 
van stage 3, je ontwikkelpunten assessment niveau 3, de 
schoolcontext, en de LERs niveau 4.  
Stap 1: Maak je ontwikkelpunten inzichtelijk. 
Stap 2: Bepaal wat je wilt bereiken. 
Stap 3: Onderzoek hoe je de gewenste situatie kunt bereiken. 
Stap 4: Ontwikkel een plan van aanpak. 
Stap 5: Voer je plan van aanpak uit en evalueer het. 
Stap 6: Maak het resultaat inzichtelijk. 
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Verder breng je de schoolcultuur, en de onderwijskundige en pedagogische visie van je 
school in kaart en vergelijk je dit met je eigen onderwijsvisie. 
Zoek en lees theorie over verschillende onderwijsculturen. Op CumLaude kun je enkele 
bruikbare artikelen vinden. Ga na of je de heersende cultuur op jouw stageschool kunt 
typeren en beschrijf die aan de hand van kenmerken uit theorie. 
Over de onderwijskundige en pedagogische visie ga je in gesprek met relevante anderen. 
Interview beleidsmedewerkers, directieleden en/of andere medewerkers. Raadpleeg 
daarnaast je professionele netwerk (in aanbouw), denk bijvoorbeeld aan een vereniging van 
vakleraren. Verwerk aspecten als: 
1. Visie op leerlingen (hoe wil school met leerlingen omgaan? Welke aspecten zijn in het 
schoolbeleid ten aanzien van leerlingen opgenomen? Welke vormen van leerlingbegeleiding 
zijn op school aanwezig? 
2. Visie op leren en onderwijs (Hoe wil school het leren bij leerlingen stimuleren? Welk 
onderwijsmodel (moduleren / open leren / keuzewerktijd / domeinleren / etc.) hanteert jouw 
school en welke voor- en nadelen heeft de wijze waarop jouw school omgaat met dat 
onderwijsmodel?). Noem zo mogelijk praktijkvoorbeelden  
3. Visie op leraren (Op welke wijze probeert school het beleid ten aanzien van leraren, 
bijvoorbeeld de sfeer en het leefklimaat, te verbeteren?). Noem zo mogelijk 
praktijkvoorbeelden.  
 
Formuleer op dezelfde wijze als hierboven je eigen onderwijskundige en pedagogische visie 
en vergelijk deze met de schoolvisie. Benut ook je netwerk in opbouw voor je vak en je 
beroep als leraar. Leg een relatie tussen de schoolvisie, theorie uit je opleiding en input uit je 
netwerk. Onderbouw je eigen visie en licht persoonlijke keuzes hierin toe aan de hand van 
eigen ervaringen, motieven en kwaliteiten. 

Resultaat Je kunt dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio t.b.v. het Assessment 
Startbekwaam, Het resultaat is een casus met een POP voor niveau 4. Verder is de opbrengst 
van 4C een beschrijving van de schoolcultuur van je eigen school, hoe die zich verhoudt tot 
wat er in de literatuur gemeld staat en tot de inzet van jouw eigen kwaliteiten. En tot slot een 
beschrijving van je eigen visie op leren, leerlingen, leraren en onderwijs, en hoe die zich 
verhoudt tot de visie hierop van jouw school. Het resultaat is te gebruiken bij de inleiding 
over jouw school in het portfolio. Als bewijzen kun je denken aan je visiebeschrijving, een 
sollicitatiebrief, een POP, etc. 

Vervolg De opbrengst van 4C is ook goed bruikbaar bij het voorbereiden van je sollicitaties 
en bij het opbouwen van je netwerk. Omdat je steeds beter weet waar jij voor staat, kun je 
een onderbouwd antwoord geven op vragen als: Waarom kies jij voor deze school? Waar sta 
jij voor als leraar? 

Na je Assessment Startbekwaam stel je je POP bij op basis van de verkregen feed-forward, en 
kan je (nieuwe) werkgever samen met jou een plan maken om te werken aan de LERs op 
niveau 5 (doorgroei na diplomering). Besteed hierbij aandacht aan de voor jou werkbare 
balans, ook gezien persoonlijke grenzen. 
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Bijlage 2 Beoordelingsformulier go / no go Assessmentles niveau 4 
 
 
Instructie voor het invullen 

Ten behoeve van de Assessmentles is een observeerbare uitsnede van 7 LERs gemaakt. 

De kwalificatie niet behaald (no go) geldt als de kandidaat twee of meer LERs NIET heeft 
behaald. Dit is helder en feitelijk onderbouwd in de toelichting.  

De kwalificatie behaald (go) geldt als de kandidaat alle of op één na alle LERs heeft behaald. Dit 
is helder en feitelijk onderbouwd in de toelichting. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je in het gehele assessment (Assementles, portfolio én CGI) 
aantoont bij alle LERs op niveau 4 te functioneren. Over de eventuele nog onvoldoende 
aangetoonde LER in de Assessmentles maak je afspraken met Assessor 1 hoe je dit laat zien in 
je portfolio en/of CGI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Naam student:  
Studentnummer: 
Opleiding:  
Naam assessor 1:  
Naam schoolopleider (indien aanwezig bij de les): 
Datum:  
(Stage)school:  
Klas:  
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PEDAGOGISCH HANDELEN 
Beroeps 

taak  Leerresultaat (observeerbare 
uitsnede) Bevindingen Oordeel 

1.
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 De leraar communiceert zelfstandig, 

actief en constructief met leerlingen 
(onderdeel van Ped1.4) 

 

 

V / NV 
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De leraar  differentieert 
ontwikkelingsgericht naar de behoefte 
aan autonomie, relatie en competentie 
van zowel individuele leerlingen als 
van de groep, en creëert zo een 
prettig, veilig en ordelijk werkklimaat 
voor alle leerlingen. (onderdeel van 
Ped2.4) 

 

V / NV 
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 D
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De leraar spreekt door zijn manier van 
handelen het zelfregulerend 
vermogen van leerlingen aan. 
(onderdeel van Ped3.4) 
 

 

V / NV 

(VAK) DIDACTISCH HANDELEN 

3.
 D
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De leraar verzorgt een voor de 
doelgroep relevante en effectieve 
leeractiviteit en past hierbij de 
principes van taalgericht lesgeven toe. 
(onderdeel van Did1.4) 
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De leraar past tijdens de leeractiviteit 
principes of voorbeelden toe van 
(vak)didactiek, differentiatie en 
toetsing. (onderdeel van Did2.4) 

 

V / NV 
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 D
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De leraar werkt tijdens de leeractiviteit 
gericht aan vooraf geformuleerde 
lesdoelen en controleert of deze zijn 
behaald. (onderdeel van Did3.4) 

 

V / NV 

O
nd

er
w

ijs
- 

le
er

te
ch

no
lo

gi
e 

in
ze

tte
n 

De leraar zet onderwijsleertechnologie 
(OLT)  op doelmatige wijze in zijn 
onderwijs in, ook om te differentiëren 
naar tempo, niveau en leervoorkeur. 
(onderdeel van Did4.4) 

 

V / NV 

Eindoordeel:  GO      NO GO 
Feedforward:  

 
 

Naam student (en studentnummer):  
 

Namen en handtekeningen observator(en) + datum observatie:  
 

Voldaan (V) = waargenomen met voldoende kwaliteit;  
Niet voldaan (NV) = waargenomen met kanttekeningen of niet waargenomen waar dat wel passend was. 
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TOELICHTING OP OBSERVATIEPUNTEN 
Hieronder staat een verzameling gedragsindicatoren die horen bij de verschillende 
leerresultaten. Deze dienen ter vergroting van het inzicht van de observator van wat onder de 
observeerbare uitsnede van LERs verstaan moet worden. Of het beschreven gedrag optreedt 
is afhankelijk van wat de context vraagt. De indicatoren dienen dus geenszins als afvinklijst. 
 

PEDAGOGISCH HANDELEN 
Beroepstaak 1:  

De leraar creëert een ordelijk en veilig werk- en leerklimaat 
De leraar communiceert zelfstandig, actief en constructief 
met leerlingen (Ped1.4) 

 

De leraar differentieert ontwikkelingsgericht naar de 
behoefte aan autonomie, relatie en competentie van 
zowel individuele leerlingen als van de groep, en creëert 
zo een prettig, veilig en ordelijk werkklimaat voor alle 
leerlingen. (Ped2.4) 

De leraar maakt contact met leerlingen: 
– maakt oogcontact  
– noemt hun naam  
– toont belangstelling  
– sluit aan bij hun interesses 
– hanteert empathie, tact,  
– hanteert nabijheid/ distantie 

 
De leraar zet verbale en non-verbale gesprekstechnieken 
constructief in: 
– communiceert effectief verbaal: volume, tempo, 

articulatie, melodie, intonatie, taalgebruik 
– gebruikt humor 
– stelt vragen op inhouds- en betrekkingsniveau 
– vraagt door, spiegelt, speelt vragen terug en door 
– stelt controlevragen 
– luistert actief 
– communiceert effectief non verbaal: mimiek, 

lichaamshouding, oogcontact, fysieke nabijheid/ 
distantie 

– is congruent in verbaal en non-verbaal gedrag 

 

De leraar houdt actief rekening met verschillen tussen 
leerlingen wat betreft: 
– gewenste ruimte om zelf keuzes te maken 
– verbondenheid met de leraar/medeleerlingen 
– zelfvertrouwen 

De leraar schept een klimaat waarin leerlingen en leraren 
op een respectvolle manier met elkaar omgaan en 
expliciteert achterliggende waarden en normen: 
– geeft ontspannen leiding 
– heeft aandacht, gaat een band aan 
– toont en vraagt respect 
– benadert de student als (gelijkwaardige) 

gesprekspartner 
– stelt pesten/discrimineren aan de orde, 
– geeft grenzen aan 
– bespreekt gedragsregels en (achterliggende) 

waarden en normen 
– bespreekt sfeer/ leerklimaat 
– enthousiasmeert en motiveert 

De leraar gaat op een adequate en flexibele manier om 
met (mogelijke) ordeverstoringen: 
– geeft feedback; duidelijk, acceptabel, bespreekbaar 
– hanteert een maatregelenladder 
– anticipeert op (mogelijke) ordeverstoringen, 

waarschuwt, corrigeert met respect 
– speelt in op onverwachte situaties  
– vraagt door naar de achtergrond van gedrag op een 

apart tijdstip (indien relevant) 

De leraar stemt begeleiding en klassenmanagement af op 
de groepsdynamiek: 
– geeft leiding passend bij de doelgroep 
– geeft (individuele) aandacht en hulp 
– speelt effectief in op groepsproces, bespreekt 
– de-escaleert (potentiele) conflicten 

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

De leraar spreekt door zijn manier van handelen het 
zelfregulerend vermogen van leerlingen aan. (Ped3.4) 
 

 

De leraar handelt op pedagogisch tactvolle wijze om 
leerlingen aan te  moedigen en hen te stimuleren: 
– vraagt naar leer-/oplossingsstrategieën  
– stimuleert zelfstandig werken en eigen 

probleemoplossend vermogen 
– nodigt uit tot zelfevaluatie 
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– activeert leerlingen, zet aan tot denken 
– reageert positief op vragen, antwoorden, 

opmerkingen 
– stimuleert leerlingen kennis/ inzicht te delen 
– laat leerlingen terugblikken op het leren 
– houdt rekening met verschillen tussen leerlingen 
– benoemt en benut verschillen in doelgroepen: 

cultuur, niveau, leerstijl 
– daagt uit tot het nemen van grotere 

(zelf)verantwoordelijkheid 
 
 

(VAK) DIDACTISCH HANDELEN 
Beroepstaak 3:  

De leraar verzorgt onderwijs volgens de PDCA-cyclus 
De leraar verzorgt een voor de doelgroep relevante en 
effectieve leeractiviteit en past hierbij de principes van 
taalgericht lesgeven toe. (Did1.4) 

De leraar past tijdens de leeractiviteit principes of 
voorbeelden toe van (vak)didactiek, differentiatie en 
toetsing (Did2.4) 

De leraar maakt de leerstof toegankelijk voor de 
doelgroep qua niveau en leeractiviteiten: 
– heeft het onderwijs zichtbaar voorbereid 
– geeft helderheid over de opzet van de les, 

leerdoelen, 
– maakt een koppeling met de beroepspraktijk  
– geeft helderheid over eigen activiteiten 
– geeft helderheid over wat hij van leerlingen verwacht  
– geeft leerlingen opdrachten op een passend niveau 

De leraar communiceert met leerlingen over inhoud, 
structuur en relevantie van de onderwijsactiviteiten: 
– bespreekt nut en toepassingsmogelijkheden 

(koppeling beroep)  
– geeft uitleg, herhaalt, vat samen, checkt helderheid 
– visualiseert, concretiseert, geeft voorbeelden 
– geeft feedback op resultaat en proces 

De leraar hanteert een (breed) scala aan leer- en 
onderwijsstrategieën 
– past leerstappen (verwerven/ verwerken/ toepassen/   

integreren) toe 
– geeft een volledige instructie (wat, waar, wie, 

wanneer, waarom & hoe) 
– maakt gebruik van (inter)actieve werkvormen 
– benut de mogelijkheden van de activiteit (werkvorm, 

project, practicum, samenwerken,  zelfstandig 
werken) 

– zorgt ervoor dat leerlingen elkaar feedback kunnen 
geven 

– stimuleert zelfstandig werken, zelf oplossend 
vermogen  

De leraar zorgt voor een ordelijk en constructief 
leerklimaat 
– hanteert lesplanning met tijdpad (spoorboekje) 
– laat leerlingen organisatietaken doen 
– gaat effectief om met lestijd 
– stelt prioriteiten stellen en beschikt over 

alternatieven 
– zorgt voor lokaal en materialen 
– maakt leerlingen hiervoor mede verantwoordelijk: 

opruimen, netjes achterlaten  

De leraar past verschillende methoden van differentiatie 
toe (tempo, niveau, kennis, taak) om aan te sluiten bij de 
leerbehoefte van je leerlingen: 
– zorgt dat leerlingen op eigen niveau en tempo 

kunnen werken 
– zorgt (indien mogelijk) dat leerlingen zelf 

onderwerp(en) kunnen kiezen  
– zorgt dat leerlingen uit verschillende opdrachten 

kunnen kiezen 
– richt leersituaties in waarin leerlingen kunnen laten 

zien in hoeverre zij competent zijn (quiz, peer-
overhoren e.d.) tijdens de les 

De leraar: 
– evalueert zijn onderwijs (tijdens nagesprek)  
– stelt zijn onderwijs bij (n.a.v. nagesprek) 

Beroepstaak 4: 
De leraar ontwerpt onderwijs 
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De leraar werkt tijdens de leeractiviteit gericht aan vooraf 
geformuleerde lesdoelen en controleert of deze zijn 
behaald. (Did3.4) 

De leraar zet onderwijsleertechnologie (OLT)  op 
doelmatige wijze in zijn onderwijs in, ook om te 
differentiëren naar tempo, niveau en leervoorkeur. 
(Did4.4) 

De leraar: 
– verheldert de bedoeling van de leeractiviteiten 
– evalueert of beoogde doelstellingen zijn bereikt 

 

De leraar zet OLT in ten behoeve van: 
– activering van de leerling/student 
– vergroten van de contextrijkheid van de leeractiviteit 
– differentiatie 
– (formatieve) toetsing van leervordering 
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Bijlage 3 Beoordeling CGI Assessment Startbekwaam 

BEOORDELING 
CGI ASSESSMENT STARTBEKWAAM

Collegejaar 2019-2020

LET OP: op HINT is er een digitaal formulier beschikbaar dat je moet gebruiken. De beoordelingscriteria zijn uiteraard hetzelfde. 

Beoordeling CGI Assessment Startbekwaam 2019-2020 

https://hint.hr.nl/contentassets/dfade2d7a51c4fcc93e4bff3f8e030dd/beoordelingsformulier-cgi-assessment-startbekwaam-2019.pdf


32 
 

 
Gegevens KANDIDAAT 
Voor- en achternaam:   Studentnummer: 

Opleiding:  Studentstatus:  voltijd   deeltijd  

Naam IO HR: 
 
 

 
Gegevens STAGESCHOOL 

Naam stageschool: 
 

Adres, postcode en plaats: 
 

Naam werkplekbegeleider: 
 
  

Gegevens ASSESSMENT STARTBEKWAAM 

Afname datum en tijdstip: 
 

Naam assessor 1: 
 

Naam assessor 2: 
 

 
ASSESSMENTONDERDELEN hebben plaatsgevonden 

Beoordelen portfolio 

CGI 

Afrondend gesprek (uitslag en toelichting) 

Ja      Nee  

Ja      Nee  

Ja      Nee  

 
EINDBEOORDELING portfolio 

Het portfolio voldoet aan de criteria:  
authentiek, actueel, relevant, gekaderd, gevalideerd, kwantiteit en variatie. 

 

 
 
Onvoldoende 

 
 Voldoende 
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Instructie voor het invullen. 

 
De bevindingen van waargenomen gedrag uit de Assessmentles, zoals die zijn beschreven in de toelichting in het ingevulde 
“Beoordelingsformulier go/no go assessmentles niveau 4”, worden in het oordeel, alsmede in de toelichting, meegenomen. 
Bijvoorbeeld: het observeerbare deel van een LER is in de Assessmentles voldoende bevonden, en in het Portfolio Assessment Startbekwaam is 
dit aangevuld tot de hele LER. De toelichting uit in het ingevulde “Beoordelingsformulier go/no go assessmentles niveau 4” kan dan worden 
overgenomen en aangevuld, en er komt een markering te staan bij zowel Assessmentles als Portfolio. 

De onderbouwing van het oordeel gebeurt in de taal van de leerresultaten, ondersteund door voorbeelden. 

Bij de kolom ‘bewijs’ kan worden aangegeven waarop het oordeel gebaseerd is. 

Het observeerbare deel van een LER is in het beoordelingsformulier CGI schuingedrukt. 

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

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

 
 Goed (4 x ‘G’ en de rest ‘V’:” waarvan minimaal één in elke categorie: pedagogisch, (vak)didactisch en professioneel handelen) 
 
 Voldoende (als alle criteria met ‘V’ of hoger zijn beoordeeld, maar nog net geen eindoordeel “Goed” te geven is) 
 
 Onvoldoende (indien 1 of meer onvoldoende) 

Feedforward (bij een 
onvoldoende op niveau 4) of 
aandachtspunten voor 
doorgroei (indien niveau 4 
voldoende) 

 
 
 

 
 

Van: <naam student>     Studentnummer:  

 
 
Naam en HANDTEKENING assessor 1                     Datum:  
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BEOORDELINGSFORMULIER NIVEAU 4 

2019-2020 
 

PEDAGOGISCH HANDELEN 

Beroepstaak  Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

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

Co
m

m
un

ic
er

en
 De leraar communiceert zelfstandig, 

actief en constructief met leerlingen, en 
communiceert daarnaast constructief 
met ouders, passend in de 
onderwijscontext. (Ped1.4) 

 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 
Pe

da
go

gi
sc

he
 ta

ct
 h

an
te

re
n Vanuit zijn pedagogische visie van wie 

hij voor de ander wil zijn en 
bewustzijn van de eigen bias 
differentieert de leraar 
ontwikkelingsgericht naar de behoefte 
aan autonomie, relatie en competentie 
van zowel individuele leerlingen als van 
de groep, en creëert zo een prettig, veilig 
en ordelijk werkklimaat voor alle 
leerlingen. (Ped2.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

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

Ze
lfr

eg
ul

at
ie

 
be

vo
rd

er
en

 

De leraar onderbouwt zijn handelen 
ten aanzien van het vergroten van het 
vermogen tot zelfregulerend leren van 
leerlingen, en betrekt hierbij zijn visie 
op de (on)mogelijkheden ten aanzien 
van het begeleiden van 
(zorg)leerlingen vanuit zijn rol. 
(Ped3.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 
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Pe
rs

oo
nl

ijk
e 

en
 

m
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
vo

rm
in

g 
be

vo
rd

er
en

 

De leraar verantwoordt zijn rol in de 
persoonsvorming, socialisatie en 
kwalificatie van leerlingen. (Ped4.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

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

 (VAK) DIDACTISCH HANDELEN 

Beroepstaak  Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

3. De leraar 
verzorgt 
onderwijs volgens 
de PDCA-cyclus 

O
nd

er
w

ijs
 

ui
tv

oe
re

n 

De leraar verantwoordt en vertaalt 
zijn didactische visie naar voor de 
doelgroep relevante en effectieve 
leeractiviteiten en past hierbij de 
principes van taalgericht lesgeven toe. 
(Did1.4) 

 Assessment les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

O
nd

er
w

ijs
 

vo
or

be
re

id
en

, 
ev

al
ue

re
n 

en
 

bi
js

te
lle

n 

De leraar verantwoordt en vertaalt 
zijn visie op (vak)didactiek, 
differentiatie en toetsing naar 
onderwijs- en toetsingsactiviteiten, en 
stelt deze activiteiten bij op basis van 
toetsresultaten en andere evaluaties. 
(Did2.4) 

 Assessment les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

4. De leraar 
ontwerpt 
onderwijs 

Co
ns

tr
uc

tiv
e 

al
ig

nm
en

t 
re

al
is

er
en

 

De leraar verantwoordt en ontwerpt 
leerarrangementen waarin 
kerndoelen/eindtermen/ leerdoelen, 
onderwijsactiviteiten en toetsing zowel 
met elkaar in lijn zijn, als met de 
doorlopende leerlijn van het vak. 
(Did3.4) 

 Assessment les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 
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O
nd

er
w

ijs
 

Le
er

te
ch

no
lo

gi
e 

 
(O

LT
) i

nz
et

te
n 

De leraar zet OLT op doelmatige wijze in 
zijn onderwijs in, ook om te 
differentiëren naar tempo, niveau en 
leervoorkeur. (Did4.4) 

 Assessment les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

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

PROFESSIONEEL HANDELEN 

Beroepstaak  Leerresultaat Bewijs in Bevindingen Oordeel 

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

Pr
of

es
si

on
el

e 
on

tw
ik

ke
lin

g 
st

ur
en

 

De leraar werkt planmatig aan zijn 
beroepsontwikkeling door het 
formuleren van leervragen met 
betrekking tot zijn loopbaan en 
daarmee samenhangende ambities. De 
leraar spiegelt hierbij de eigen 
professionele normen en waarden aan 
de schoolcultuur en onderwijscontext, 
en vindt hiertussen een werkbare 
balans, ook gezien persoonlijke 
grenzen. (Pro1.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

Sa
m

en
w

er
ke

n De leraar participeert constructief in 
professionele samenwerking binnen de 
school en bouwt een extern (digitaal) 
professioneel netwerk op. (Pro2.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

6. De leraar 
betrekt 
theoretische en 
praktijkgegevens 
bij het eigen 

Li
te

ra
tu

ur
 

ge
br

ui
ke

n 

De leraar bouwt redeneerketens door 
relaties tussen (aspecten van) eigen 
interventies en gewenste uitkomsten 
plausibel te maken met behulp van 
relevante onderzoeks- en vakliteratuur 
(CIMO logica). (Pro3.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 



37 
 

professioneel 
handelen 

G
eg

ev
en

s 
ve

rz
am

el
en

, i
nt

er
pr

et
er

en
 e

n 
la

te
n 

do
or

w
er

ke
n 

Naar aanleiding van een eigen 
vakdidactische praktijkvraag stelt de 
leraar  zelfstandig en methodisch-
systematisch de opbrengsten vast van 
een kleinschalige interventie in de 
eigen lespraktijk en verbindt hier 
implicaties voor het eigen handelen 
aan. Hij maakt de verkregen inzichten 
van waarde voor belanghebbenden 
middels een beroepsproduct in de 
breedste zin des woords, en verspreidt 
dit product bij voorkeur op een 
activerende manier (bijvoorbeeld via 
een workshop voor collega’s of 
medestudenten). (Pro4.4) 

 Assessment 
les 
 
 Portfolio 
 
 CGI 

 

O / V / G 

O = niet volledig aangetoond; V = aangetoond; G = bijzondere kwaliteit waargenomen. 
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Bijlage 4 Praktische informatie  
 
1. Studiepunten: voor stage jaar 4 en Assessment Startbekwaam staan 8 EC. 

2. Plaatsing: In niveau 4 worden OidS studenten doorgeplaatst binnen de eigen 
opleidingsschool. Andere studenten zoeken zelf een plaats. 

3. Ingangseisen. Om te kunnen starten met het Assessment Startbekwaam moet je aan de 
volgende eisen voldoen: 

• De propedeuse is afgerond. 
• Stage studiejaar 2 is behaald en stage jaar 3 is d.m.v. het assessment niveau 3 met 

goed gevolg afgerond, behoudens uitzonderingen in het vrijstellingsreglement. 
• Tussen aanvraag CGI Assessment Startbekwaam en assessment niveau 3 zitten 

minimaal 10 lesweken.  
 

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

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

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

7. Uren norm: Je stage loopt gedurende het hele studiejaar (als je een IvL minor volgt) of 
een semester (als je elders een minor volgt) en heeft een omvang van vier dagdelen, te 
plannen op woensdag, donderdag en vrijdagochtend. De indicatie is vier klokuren (240 
minuten) lesgeven per week met begeleiding op afstand. Indien je een aanstelling hebt 
op een school, heeft deze een maximale omvang van 0,4 FTE. Het gaat erom dat je aan 
het einde van de stage laat zien dat je op niveau 4 functioneert. Het kan zijn dat je daar 
meer of minder klokuren lesgeven voor nodig hebt dan aangegeven in deze indicatie. 
Tijdens stagedagen niveau 4 zijn er geen cursussen niveau 4 op de opleiding. Excursies 
van de opleiding niveau 4 worden gepland in roostervrije weken; dan is ook extra 
stagelopen mogelijk. Tijdens toetsweken is er geen stage. In de hertoetswerken is er wel 
stage, tenzij je een hertentamen moet maken. Maak daarover afspraken met je school en 
begeleiders. 

8. Beoordeling: Stage niveau 4 sluit je af met het Assessment Startbekwaam, dat 
onderdeel uitmaakt van het afstudeerprogramma. 

9. Deadline aanvraag CGI Assessment: In het studiejaar 2019-2020 is de deadline voor 
aanvraag van CGI Assessment Startbekwaam 7 juni 2020. 

10. Afwijken van de regels: Indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kan je, 
indien nodig, een gemotiveerd verzoek voor afwijking van de regels indienen bij de 
examencommissie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afwijken van aangegeven termijnen.  
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11. Assessmentles: Het lesbezoek van je assessor 1 (of een vervangende collega) maakt 
deel uit van het Assessment Startbekwaam en heet daarom Assessmentles.  

12. Filmen: De Assessmentles wordt gefilmd. Verder raden we je aan om filmbeelden te 
gebruiken als bewijslast in je portfolio. Geef tijdig aan op je stageschool dat je wilt filmen, 
zodat je de organisatie ervan (zeker in verband met de privacy wetgeving) goed kunt 
regelen.  

Richtlijnen opnemen filmbeelden tbv Assessment Startbekwaam 
 
1. Assessmentles  
De les moet in zijn geheel worden opgenomen.  
 
2. Portfolio  
Filmfragmenten mogen maximaal 5 minuten per fragment duren. Benoem de 
fragmenten en verwijs ernaar in je portfolio.  
 
De volgende technische eisen gelden voor alle films: 
• Je moet filmen met een filmcamera, bij de ICT-balie Museumpark kun je een 

camera lenen. Het filmen met een mobiele telefoon of tablet is niet toegestaan.  
• Film bij voorkeur vanuit de achterkant van het lokaal (indien van toepassing).  
• Let op tegenlicht; gezichten moeten goed te zien zijn.  
• De beelden moeten digitaal kunnen worden afgespeeld middels de standaard op 

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

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

• Controleer geluid en beeld vooraf.  
• Je zorgt ervoor dat de camera permanent bemenst is. Niet alleen een statief 

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

• Vraag toestemming om te filmen op je stageschool aan je 
werkplekbegeleider/teamleider.  

• Privacy: informeer je leerlingen dat de filmbeelden alleen gebruikt worden voor je 
studie.  

• Volg altijd het film protocol van je stageschool (indien aanwezig).  
• Zie Bijlage 5 voor uitleg over het uploaden van de filmbeelden in CumLaude.  

 

13. AVG: Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht geworden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Instellingen en 
dus ook scholen en hogescholen hebben verantwoordingsplicht over hoe zij de 
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persoonsgegevens van hun studenten en leerlingen beschermen. Dit betekent onder 
andere dat er zonder toestemming van de betrokkenen (of hun wettelijk 
vertegenwoordigers) geen audio/filmopnamen meer mogen worden gemaakt. 
Toestemming krijgen om opnames te maken van grote groepen leerlingen is heel 
ingewikkeld en daarom zijn er scholen die kiezen voor een verbod op het maken van die 
opnames. Beroepsopleidingen, zoals lerarenopleidingen, maken voor het leerproces van 
studenten en leraren veel gebruik van audio- en filmopnamen als materiaal om van te 
leren en als bewijs voor het doorlopen van het leerproces. Om het leerproces van 
studenten van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam 
blijvend te stimuleren kiest het IvL ervoor om de volgende werkwijze in de handleidingen 
van stage en assessment op te nemen:  

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

• De student toont aan dat hij niet mag filmen, bijvoorbeeld met een e-mail van zijn 
werkplekbegeleider of een gevalideerd afschrift van het beleid van de school 
hierover. 
Indien filmen echt niet mogelijk is, pas dan kan er sprake zijn van een vervanging van 
het directe bewijs, namelijk door middel van een lesbezoek door IO, SO of WPB. Bij 
dit lesbezoek wordt een lesvoorbereiding en een rapportage je door IO, SO of WPB 
toegevoegd op basis van het observatieformulier uit de stagehandleiding van het 
betreffende niveau. Bij niveau 4 gaat het om het Beoordelingsformulier go / no go 
assessmentles niveau 4. Andere varianten vinden we geen gelijkwaardige vervanger. 

• Op het voorblad van het assessmentportfolio schrijven studenten: “Op mijn 
stageschool is filmen niet toegestaan”. Op deze manier weet het Assessmentcentrum 
waarom er geen opname aanwezig is. De student raadpleegt voor meer informatie 
de IO. 

14. Het IVL onderscheidt drie soorten stagescholen: 

Categorie C: Opleidingsschool / Samen opleiden in de school 
Categorie B: Samenwerkingsschool 
Categorie A: Stageschool 

 
De manier waarop je op de stageschool wordt begeleid verschilt per categorie. Bespreek 
op je stageschool tijdig hoe de begeleiding op de school wordt georganiseerd, wie 
waarvoor verantwoordelijk is, en wie je contactpersoon is. Ook is het belangrijk dat er 
regelmatig een collega bij je achter in de klas zit om feedback te geven. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat je in stage niveau 4 aantoont te voldoen aan alle LERs op 
het niveau 4. Voor studenten die stage lopen op een categorie A school worden er – 
naast de stage - op de HR stagebegeleidingslessen verzorgd.  
 

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

doelstellingen van de school, óók als die van een andere dan je eigen 
levensbeschouwelijke aard zijn. 

• Je bent op tijd aanwezig voor lessen, afspraken, vergaderingen en dergelijke. Als 
richtlijn houden we aan dat je de hele schooldag aanwezig bent. Incidenteel kan dit 
een avond of weekenddag betekenen, bijvoorbeeld bij een feest of open dag.  

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

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

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

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

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

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

16. Afkortingenlijst 

AC Assessmentcentrum LWP LeerWerkPlan 
APA American Psychological Association OBIT Onthouden – Begrijpen – 

Integreren - Toepassen 
CAR CAR Model: Competentie, Autonomie en 

Relatie 
OIDS Opleiden in de school 

CGI Criterium Gericht interview PED Pedagogisch handelen 
CIMO Context-Interventie-Mechanismen-

Outcomes 
PRO Professioneel handelen 

DID Didactisch handelen POP Persoonlijk OntwikkelPLan 
HR Hogeschool Rotterdam RTTI Reproductie – Toepassen 1- 

Toepassen 2 - Inzicht 
IO(-C) Instituutsopleider SO SchoolOpleider 
IvL Instituut voor Lerarenopleidingen SVO StudieVoortgangsOverzicht 
LER Leerresultaat VUL Voorbeeldig UitgewerkteLes 
LERO Lerarenopleidingen 2e graads WPB WerkPlekBegeleider 
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17. Begrippenlijst zoals gehanteerd bij stage Lero 

Term  Betekenis 
Assessment Beoordeling van beroepshandelen. Bij Lero in het 

afstudeeronderdeel Stage niveau 4 vormgegeven met een lesbezoek 
(assessment les) en portfolio assessment op basis van een criterium 
gericht interview onder de naam Assessment Startbekwaam. 

American Psychological 
Association 

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

Bekwaamheidsdomein Categorie van eisen binnen de landelijke bekwaamheidseisen: brede 
basis/professioneel handelen, pedagogisch en vakdidactisch en 
vakinhoudelijk. Voor Lero is een vertaling gemaakt in categorieën 
professioneel handelen, didactisch handelen en pedagogisch handelen. 
Zie document Leerresultaten Lero april 2019. 

Bekwaamheidseisen 
 
Zie ook leerresultaten 

Wettelijke eisen die aan leraren gesteld worden. Deze eisen zijn op 
landelijk niveau beschreven (voor o.a. het tweedegraads 
bevoegdheidsgebied) en vastgesteld (2017). 
Voor Lero zijn deze in samenspraak met interne en externe 
stakeholders uitgewerkt in lijn met de eigen profilering. Deze eisen 
op programmaniveau heten leerresultaten (afgekort LERs, 
voorheen eindkwalificaties genoemd). Zie document Leerresultaten 
Lero april 2019. 

Beoordelingsformulier Formulier met beoordelingsmodel dat door examinatoren wordt 
gebruikt bij het beoordelen van afstudeerprestaties (lesbezoek, 
portfolio en criterium gericht interview in assessment Startbekwaam, 
vakdidactisch afstudeeronderzoek).  

Beoordelingsprocedure Werkwijze die de opleiding hanteert bij het beoordelen van 
prestaties. 

Beroepsproduct Prestatie of werkstuk als opbrengst van een beroepsopdracht dat 
grote gelijkenis vertoont met prestaties die bij de uitoefening van het 
beroep ook geleverd zal moeten kunnen worden. Bij Lero in de vorm 
van een prestatie (lesopname of lesbezoek) of product (advies, 
ontwerp, analyse, onderzoek, lesobservatie). Zie ook Andriessen, 
2014. 

Beroepstaak Beschrijving van een betekenisvolle kerntaak zoals deze door een 
beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd. Bij de uitwerking van de 
leerresultaten Lero zijn zes beroepstaken gedefinieerd, zie 
document Leerresultaten Lero mei 2019. 

Bewijsmateriaal De gedocumenteerde prestaties in een portfolio in de vorm van 
producten toegelicht met onderbouwing en reflectie in het kader van 
zelfbeoordeling. Voor eisen aan bewijzen zie deze handleiding.    

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

Cesuur Zak/slaaggrens bij de beoordeling.  
Criteriumgericht 
interview (CGI) 

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

Cum Laude Elektronische leeromgeving (elo), voorheen Natschool 
Cum laude regeling Toekenning van predicaat cum laude/met lof/with distiction indien 

voldaan is aan daarvoor bepaalde criteria, zie hogeschoolgids. 
Examinator Assessor of beoordelaar 
Integratieve 
beoordeling 

Holistische en intersubjectieve manier van beoordelen om recht te 
doen aan de complexiteit van het toetsen van beroepshandelen 
(gedrag). Intersubjectief wil zeggen op basis van uitwisseling van 
argumenten, waarbij toetsbare criteria dienen ter objectivering. 
Holistisch wil zeggen dat het geheel in ogenschouw wordt genomen, 
omdat dat meer zegt dan de som der delen. Bij het afstuderen zijn 
twee beoordelaars (assessoren) betrokken. 

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

Leeras De leeras is een instrument dat de student inzicht geeft in zijn 
handelen met betrekking i.r.t. niveau 1 tot en met 4 op basis van een 
360° view. Het digitale instrument dient ingevuld te worden door de 
student zelf en de werkplekbegeleider (wpb). De leeras zet de 
ingevoerde gegevens om naar een figuur die beeldvorming van de 
student zelf afzet tegen de beeldvorming van de wpb. Een volledig 
ingevulde leeras kan inzicht geven in kwaliteiten en in 
ontwikkelingsbehoeften. De Leeras met nadere uitleg over het 
gebruik is te vinden op Hint en op de website voor externen.  

Leerdoel Beschrijft wat met leren bereikt dient te worden. Dient SMART 
geformuleerd te worden.  

Leerresultaten 
Zie ook 
bekwaamheidseisen 

Beschrijving van wat een student op het niveau van een 
startbekwame beroepsbeoefenaar moet beheersen. Bij Lero 
geformuleerd in termen van  handelen in de leerresultaten van 
niveau 4/ Startbekwaam. Leerresultaten zijn leidend voor 
samenhangend ontwerp van het curriculum per niveau. 
Toetstermen en beoordelingscriteria binnen cursussen kunnen 
specifieker zijn geformuleerd in lijn met de betreffende leerdoelen. 
Zie document Leerresultaten Lero april 2019. 

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

Samen Opleiden Samen Opleiden is een afspraak tussen de lerarenopleiding en de 
stagescholen waarbij de student 0% van het curriculum in 
samenspraak met de school afrond. 
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Werkplekleren  Benutting van de werkplek voor het realiseren van opleidingsdoelen. 
Er wordt aangestuurd op “pendelen”  tussen praktijk en theorie door 
afwisseling in opleidingsgestuurd leren, ervaringsleren en 
zelfgestuurd leren. Hulpmiddelen hierbij zijn leerdoelen, begeleiding, 
opdrachten, feedback, intervisie en uitnodiging tot reflectie. 

Zelfgestuurd leren Leerdynamiek waarbij de student zelf regie neemt op zijn leerproces. 
Hulpmiddel hierbij is het doorlopen van leercycli met behulp van 
persoonlijke leerdoelen m.b.v. persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
en leerwerkplan (LWP), het vragen en benutten van feedback en 
zelfbeoordeling. 
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Bijlage 5 Instructie uploaden portfolio Assessment 
Startbekwaam 
 
Printscreen 1: Voorbeeld beginscherm in CumLaude 
 

 
  
Printscreen 2: Kies het juiste mapje en zoek je eigen naam. Als je je niet hebt 
ingeschreven in Osiris vind je hier ook je naam niet. 
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Printscreen 3: Nu kun je je Portfolio Assessment Startbekwaam en filmopname(s) 
uploaden.  
 

  
 
(Heb je geen film dan kun je volstaan met het uploaden van een blanco Word-document, 
anders werkt de knop Inleveren niet.) 
Lees de rechterkant van de pagina goed door. 
  
Printscreen 4: onderstaande schermen zijn in te vullen door het Assessmentcentrum en 
de assessor.  
Belangrijk: Assessor 1 uploadt rapportage voordat hij/zij het resultaat in Osiris invoert. Dit 
in verband met de totale archivering in het Hogeschool systeem ten behoeve van de 
accreditatie. 
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Wanneer je problemen krijgt in CumLaude met uploaden, meldt dit dan bij IVLLERO-
CumLaude@hr.nl  
 

mailto:IVLLERO-CumLaude@hr.nl
mailto:IVLLERO-CumLaude@hr.nl
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