
 
KOP-opleiding 2021-2022    OAKOP-S&W1-12   / OAKOP- S&W2-12 

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1 (S&W1) en Studie en Werk 2 

(S&W2) 

Deel IO/SWB 

 
Vooraf 
Bij S&W1 en S&W2 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als 
beginnend docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd in dit beoordelingsrapport.  
Voor de afronding van S&W1 zorg je ervoor dat dit beoordelingsrapport op juiste plekken door de relevante personen wordt 
ingevuld. Bij S&W2 zorg je ervoor dat de onderdelen die van toepassing zijn op S&W2 (aanvullend) worden ingevuld.  Vul 
steeds zelf je naam en studentnummer in. 

 

Bij S&W2 moeten de onderdelen die van toepassing zijn op S&W2 (aanvullend) worden ingevuld. Lever dan dus het 

complete beoordelingsrapport S&W1&2 in volgens de instructies (zie de Gids voor S&W1 en S&W2). 
 
Het beoordelingsrapport bestaat uit een deel voor je WB (formulier I en II) en een voor SWB /IO (formulier III t/m VI). Je 
levert beide delen in volgens de instructies.. 

 
Deel IO / SWB: 
III. Voorwaarden beoordeling S&W1 en S&W2 
Je SWB/IO vult op deze checklist in of je voldoet aan de voorwaarden om beoordeeld te kunnen 

worden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de eindbeoordeling ‘Niet Voldaan’ (NV). 

 

IV. Beoordeling dossier S&W1 (met leerwerkverslag en leerwerkplan voor S&W2) 

respectievelijk dossier S&W2 (met leerwerkverslag en LWP voor S&W3) 

Je maakt een schriftelijk dossier. Je SWB of IO leest en beoordeelt je schriftelijke verslaglegging 

volgens de aangegeven punten. Beide onderdelen moeten voldoende zijn (elk onderdeel gemiddeld 

minimaal een 6). 

Heb je aan de eisen niet voldaan, dan wordt de eindbeoordeling ‘Niet Voldaan’ (NV). 

 

V. Eindbeoordeling S&W1 

De SWB of IO geeft de eindbeoordeling als alle onderdelen I t/m IV aanwezig zijn en als aan alle 

voorwaarden is voldaan. Is dat het geval, dan wordt het eindcijfer voor S&W1 gebaseerd op het 

leerwerkverslag en leerwerkplan voor S&W2 (de som van beide gemiddeldes gedeeld door 2).  

 
VI. Eindbeoordeling S&W2 
Voor S&W2 vindt er een weging plaats: 25% lesbezoek, 25% beoordelingsadvies WB en 50% 
beoordeling SWB of IO. De onderdelen II, IV en het lesbezoek moeten minimaal voldoende zijn (cijfer 
6). De eindbeoordeling is dan het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten op de drie 
onderdelen. 



III. Voorwaarden beoordeling S&W 1 en 2 
 

naam student en studentnummer  
 

naam school 
 

naam en handtekening SWB of IO 

 

datum 

S&W1 S&W2 

 
 

 S & W 1: 
ja/ nee 

S & W 2: 
ja/ nee 

De student heeft een volledig ingevulde leerwerkovereenkomst ingeleverd via 
OnStage 

Ja / nee n.v.t. 

Het leerwerkplan is bijgevoegd en goedgekeurd door de SWB of IO 

(LWP2: binnen 3 weken na de start van periode B) 

Ja / nee Ja / nee 

De verslaglegging voldoet aan taalniveau 4F en de gestelde eisen aan verzorging 
van schriftelijke werkstukken (incl. bronvermelding volgens APA) – zie  de Gids voor 

S&W Kopopleiding 2020-2021. 

NB. Bij S&W1 is nog feedback van de examinator mogelijk; bij S&W2 dient aan 
bovengenoemde eis te zijn voldaan als voorwaarde voor beoordeling. 

Ja / nee Ja / nee 

Beoordelingsrapport Deel WB is aanwezig en volledig ingevuld Ja / nee Ja / nee 

Het dossier voor S&W is compleet en ingeleverd volgens de instructies 
 
NB. Bij S&W2 dient een compleet dossier lesbezoek S&W2 (met het oog op de 
LIO-fase) toegevoegd te zijn. 

Ja / nee Ja / nee 

De student heeft een ondertekend contractformulier voor minimaal één 
Praktijkopdracht (met als opdrachtgever de stageschool) ingeleverd bij de SWB 
 

n.v.t. Ja / nee 

 

  



IV. Beoordeling verslaglegging S&W1 en S&W2 door IO of SWB 
 

LEERWERKVERSLAG 
 
Waardering in de vorm van een cijfer (1-10): 
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 S&W 1 S&W 2 

• je maakt aannemelijk dat je de oriëntatiefase goed hebt benut om je 
te verdiepen in je leerwerkplek (type school, visie, specifieke 
kenmerken, plaats in het Nederlandse onderwijssysteem) en dat je 
contact hebt gemaakt met collega’s en studenten/leerlingen  

 n.v.t. 

• je beschrijft gedetailleerd en samenhangend per leervraag wat je 
m.b.t. je leervragen en ongeplande leermomenten hebt geleerd: 
kennis, inzichten en vaardigheden 

  

• je toont hierbij bewijsstukken die authentiek, actueel en relevant zijn   

• in je lesvoorbereidingen besteed je aandacht aan lesorganisatie, 
instructie, verschillende werkvormen en de interactie 

  

• je hebt aantoonbaar gebruik gemaakt van feedback (van leerlingen, 
collega’s, begeleiders en medestudenten) en intervisie   

  

• in je schriftelijke reflecties laat je zien dat je gereflecteerd hebt op 
leerzame gebeurtenissen en beschrijft daarin je eigen handelen en 
trekt conclusies met eigen voornemens voor vervolg 

  

• je hebt aantoonbaar en op correcte wijze (incl. bronnenlijst volgens 
APA) gebruik gemaakt van literatuur voor onderbouwing en/of 
verbetering van je handelen 

  

• je legt een koppeling naar de competenties   

 
NB. De rode criteria worden meegenomen in de 
beoordeling van een presentatie in S&W1  

SUBTOTAAL 1 
S&W1: delen door 8; 
S&W2: delen door 7 

 
 

 

(NV indien niet 
minimaal als 
gemiddelde het cijfer 6)  

  

Toelichting SWB /IO 
 

 
S&W1: 
 
 
 
S&W2: 
 
 
 

  



 

LEERWERKPLAN 
volgende S&W-
periode  
(S&W2 resp. S&W3) 

Waardering in de vorm van een cijfer (1-10):  
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 S&W 1 S&W 2 

• je leervragen / leeractiviteiten voor S&W2 (in dossier S&W1) resp. 
S&W3 (in dossier S&W2) sluiten aan bij je eerdere ontwikkeling en 
dragen bij aan de verdere ontwikkeling van meerdere competenties en 
passen bij het (eind-)niveau van S&W1 resp. S&W2 

  

• de leerdoelen zijn specifiek, eenduidig, tijdgebonden en meetbaar 
geformuleerd 

  

• je hebt de geraadpleegde bronnen (literatuur en personen) en de te 
gebruiken instrumenten voor feedback en reflectie benoemd die 
relevant zijn voor je leervragen / leeractiviteiten. 

  

• je hebt passend te verzamelen bewijsmateriaal benoemd 
 

  

 SUBTOTAAL 2   

Gedeeld door 4 = 
(NV indien niet 
minimaal als 
gemiddelde het cijfer 
6 ) 

  

 
Toelichting SWB/IO 
 

 
S&W1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S&W2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Eindbeoordeling S&W1 
 
 
 



I. Voorwaarden 

Checklist I en III Voorwaarden beoordeling S&W1,  
ingevuld door werkplekbegeleider en SWB of IO 

Aan alle voorwaarden is voldaan    ja / nee (dan NV) 

 

 

II. Advies werkplekbegeleider 

Aan het eind van S&W1 vult je werkplekbegeleider het formulier II in m.b.t. je 
functioneren op de leerwerkplek als ontwikkelingsgerichtadvies. 

Het advies is aanwezig ja / nee (dan NV) 

 

 

III. Studie & Werk 1-dossier 

Als aan I en III is voldaan en II en IV (dossier met leerwerkverslag en 
leerwerkplan) zijn aanwezig, beoordeelt de IO of SWB je verslaglegging. Het 
dossier wordt beoordeeld met een cijfer, waarbij beide onderdelen 
(leerwerkverslag en leerwerkplan) voldoende moeten zijn (elk onderdeel 
gemiddeld minimaal een 6). 
Is aan deze eis niet voldaan, dan wordt het oordeel NV. 
Is aan deze eis wel voldaan, dan wordt het eindcijfer gevormd door de som 
van beide gemiddeldes gedeeld door 2. 

Beoordeling S&W1 dossier  Aantal punten  NV 

gedeeld door 2 =  

 

 

IV. EINDCIJFER   

 Indien niet voldaan is aan een of 
meerdere voorwaarden van I t/m III, 
is het eindoordeel Niet Voldaan 

 
  



VI. Eindbeoordeling S&W2 
 

I. Voorwaarden 

Checklist I en III Voorwaarden beoordeling S&W2,  
ingevuld door werkplekbegeleider en SWB of IO 

Aan alle voorwaarden is voldaan    ja / nee (dan NV) 

 

II. Advies werkplekbegeleider 

Aan het eind van S&W2 vult je werkplekbegeleider het formulier II in m.b.t. je 
functioneren op de leerwerkplek in als beoordelingsadvies. Dit moet 
minimaal voldoende zijn (cijfer 6) 

Beoordelingsadvies 
Weging: 25 % 

cijfer 

 

III. Studie & Werk 2 dossier 

Als aan I en III is voldaan en II en IV zijn aanwezig, beoordeelt de IO of SWB je 
verslaglegging (dossier met leerwerkverslag en leerwerkplan). Het dossier 
wordt beoordeeld met een cijfer, waarbij beide onderdelen (leerwerkverslag 
en leerwerkplan) voldoende moeten zijn (elk onderdeel gemiddeld minimaal 
een 6) . 
Is aan deze eis niet voldaan, dan wordt het oordeel NV. 
Is aan deze eis wel voldaan, dan wordt het eindcijfer gevormd door de som 
van beide gemiddeldes gedeeld door 2. 

Cijfer S&W2-dossier 

Weging: 50 % 

Aantal punten NV 

Gedeeld door 2 =  

 

IV. Lesbezoek 

Het lesbezoek heeft plaatsgevonden en is afgerond met een observatie en 
verslaglegging. De beoordeling is genoteerd op het observatieformulier en is 
minimaal een 6. 

Beoordeling lesbezoek 
Weging: 25 % 

 

 

V. EINDCIJFER 

 Indien niet voldaan is aan een of 
meerdere voorwaarden van I t/m IV, 
is het eindoordeel Niet Voldaan 

 


