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Oktober/November  December  Januari  Februari t/m juni  Eind juni 

Eerstejaars solliciteren naar 
een Leerwerkplek en na 

kennismaking starten zijn 
vanaf periode B (half 

november) met module 1A – 
10 dagen stage, 1 dag per 

week 
 

 Leerwerkplan opstellen voor 
Module 1B 

 

 Beoordeling praktijk. Daarna 
starten met module 1B (20 

dagen stage, 1 dag per 
week). Tevens melden nieuwe 

eerstejaars zich aan voor 
module 1B start: eind januari. 

 

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, geeft minimaal 

5 lesonderdelen en student 
voert oriëntatieopdracht uit 

op een ander schooltype 
waarbij gekeken wordt naar 
het verschil tussen voorgezet 

en beroepsonderwijs 

 Beoordeling praktijk middels 
presentatie en 

criteriumgericht interview 
(CGI) op de opleidingsschool 

 

INTRODUCTIE & 
AFSTEMMING 

 VASTSTELLEN 
ONTWIKKELPUNTEN 

 BEOORDELING PRAKTIJK  MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek met 
SO en WB 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag is afhankelijk van 
vakgroep 

• Student heeft nog geen 
contact met IO 

 

 • Student voert activiteiten 
uit op leerwerkplek en 
bedenkt aan de hand van 
de ervaringen mogelijke 
leervragen. Overlegt 
hierover met WB en/of SO 

• Gaat hier nog niet mee aan 
de slag. Leervragen worden 
opgesteld voor de 1B 
module 

 

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft ontwikkelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling presentatie op 
het instituut door Studie en 
Werk begeleider (IO speelt 
geen rol). Na voldoende 
beoordeling neemt student 
contact op met IO 

• Levert Leerwerkplan in bij 
IO en WB, drie weken na 
start 1B module. WB tekent 
voor akkoord 

• Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO. Afspraken 
over activiteiten en 
lesmomenten 

•  Nieuwe studenten laten 
LWO ondertekenen door 
SO 

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

 

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies 

• Videopresentatie door 
student aan IO + WB op 
de opleidingsschool 

• IO en WB geven op basis 
van de presentatie en CGI 
een gezamenlijke 
eindbeoordeling 
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Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek en na 

kennismaking starten zij 
direct met module 2A 

 

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 

20 dagen stage en geeft 
minimaal 10 lessen 

  

 Beoordeling module 2A. 
Daarna starten met module 

2B 
  

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 

20 dagen stage en geeft 
minimaal 10 lessen 

 

 Beoordeling 2B middels 
leerwerkverslag 

 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 2B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek 
door SO/WB. 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag afhankelijk van 
vakgroep (zie overzicht 
LWP-dagen) 

• Student stelt leerwerkplan 
op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

  

 • Voorafgaand aan de lessen 
worden uitgewerkte 
lesplannen aangeleverd 

• Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

  

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voeren voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling verslag of  
presentatie door IO  

• Student stelt leerwerkplan 
op bespreekt deze binnen 3 
weken met WB en IO. WB 
en IO tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO. Let op: 
studenten Moderne 
Vreemde Talen naar het 
buitenland, maak 
duidelijke afspraken over 
extra stagedagen en 
afronding 
 

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels DOT 

  

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 2b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 
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Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek. Na 

kennismaking starten zij 
direct met module 3A 

  

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 
40 dagen stage (2 dagen per 
week) en geeft minimaal 40 

lessen 
 

 Beoordeling module 3A. 
Daarna starten met module 

3B 
   

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 
40 dagen stage (2 dagen per 
week) en geeft minimaal 40 

lessen 
  

 Beoordeling 3B middels 
leerwerkverslag 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 3B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek met 
SO/WB 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag afhankelijk van 
vakgroep 

• Student stelt leerwerkplan 
op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

   

 • Voorafgaand aan de lessen 
worden uitgewerkte 
lesplannen aangeleverd 

• Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB en SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

   

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

•  Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 3B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB en IO. WB 
en IO tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en/of SO 
(activiteiten, lesmomenten)  
  

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels DOT 

  

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 3b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 
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Augustus/september  September - november  November  November - januari  Eind januari 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek 

Studenten kunnen de Blok-
LIO ook halverwege het jaar 
starten. Houd dan de tijdlijn 

onderaan de pagina aan 
 

 10-12 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
 

 Beoordeling module 4A. 
Daarna starten met module 

4B 
   

 10-12 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan en verzamelt 
bewijzen voor het assessment 

  

 Beoordeling Module 4B 
middels invullen 

Praktijkbeoordeling door de 
WB 

 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 4B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek + 
LWO laten ondertekenen 
door SO/WB 

• Student stemt lesuren en 
activiteiten af met SO/WB 

• Stagedagen in overleg 
• Student stelt leerwerkplan 

op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met WB 
en IO. WB en IO tekenen 
beiden voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

   

 • Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB/SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

   

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 4B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB/SO en IO. 
WB en IO tekenen beiden 
voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO (activiteiten, 
lesuren)  
  

 • Lesbezoek(en) door SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels DOT 

  

 • WB vult 
praktijkbeoordeling in en 
geeft een beoordeling 
(voldaan/ niet voldaan). 

• Student levert logboek, 
documenten lesbezoek en 
de praktijkbeoordeling in 
bij de IO via Onstage 

• De IO controleert of de 
documenten voldoen aan 
de voorwaarden. Indien 
dit het geval is, voert de 
IO een voldaan in onder 
deeltoets 1.  
 

Januari  Januari - april  April  Mei - juni  Juni 
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Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
leerwerkplek 

  

 Lint- LIO: 6-8 lesuren per 
week zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
 

 Beoordeling module 4A, 
direct daarna starten met 

Module 4B 
    

 6-8 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan en verzamelt 
bewijzen voor het assessment 

 

 Beoordeling 4B middels 
leerwerkverslag 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 4B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek + 
LWO laten ondertekenen 
door SO/WB 

• Afspraken maken over Lint- 
of Blok-LIO 

• Student stemt lesuren en 
activiteiten af met SO/WB 

• Stagedagen in overleg 
• Student stelt leerwerkplan 

op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

    

 • Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB/SO coachen op 

voortgang  leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

    

 • WB vult 
beoordelingsrapport in  en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 

• Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 4B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB/SO en IO. 
WB en IO tekenen beiden 
voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO (activiteiten, 
lesuren)  
   

 • Lesbezoek(en) door SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang  leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met SO en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels DOT 

   

 • WB vult 
praktijkbeoordeling in en 
geeft een beoordeling 
(voldaan/ niet voldaan). 

• Student levert logboek, 
documenten lesbezoek en 
de praktijkbeoordeling in 
bij de IO via Onstage 

• De IO controleert of de 
documenten voldoen aan 
de voorwaarden. Indien 
dit het geval is, voert de 
IO een voldaan in onder 
deeltoets 1.  

 


