
De beoordeling bij het assessment PDG  

voor kandidaten van het ROC van Amsterdam / Flevoland 
 

 

Het beoordelingsformulier voor kandidaten van het ROCvA/F zier er iets anders uit dan je gewend 

bent. Het is tot stand gekomen bij het herontwerp van het PDG-traject dat we incompany uitvoeren 

bij het ROC van Amsterdam. Dit herontwerp is vormgegeven samen met de HvA, die ook een PDG-

traject bij het ROCvA/F verzorgt.  

 

Een van de doelen bij het herontwerp was om binnen het traject op niveau te differentiëren en dat 

ook terug te laten komen in de beoordeling van het assessment. Daartoe is de eerste pagina van het 

beoordelingsformulier iets anders vormgegeven: 

1. Er moet per bekwaamheidsgebied worden aangevinkt of de kandidaat voldoet, daarnaast moet 

een eindbeoordeling ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’ worden aangevinkt. 

2. Binnen deze variant van het PDG-traject is ruimte voor een profilering op niveau III, dat aansluit 

bij het functieprofiel van een LC-docent op het ROCvA/F. Dit is ook doorgevoerd in het 

assessment. Als jullie vinden dat de kandidaat heeft aangetoond op team-, opleidings- of 

collegeniveau bij te dragen aan een van de op het formulier genoemde aspecten, vink die dan 

aan.  Zie het schema op de volgende pagina om een beeld te vormen van het niveau III 

NB:  Een profilering op niveau III geeft een kandidaat geen enkel recht op een LC-functie, maar 

kan hem/haar mogelijk wel helpen in zijn/haar profilering in die richting.  

 

NB: Deze assessmentvariant is alleen voor kandidaten die vanaf april 2020 gestart zijn met een 

incompany-PDG-traject bij het ROCvA/F. Bij alle andere PDG-kandidaten werken we met het bekende 

beoordelingsformulier. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem dan contact op met 

hannah.wielenga@hu.nl   

mailto:hannah.wielenga@hu.nl


BEKWAAMHEIDSEISEN (Dublin Desciptoren geïntegreerd) niveauindicatoren II (docent LB) niveauindicatoren III (docent LC) 

kernaspecten complete onderwijsproces 
als zelfstandig docent 
bijdrage leveren aan onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing 
gehele opleiding overziend 

gevarieerd onderwijs verzorgen (werkwijzen/concepten)  
kwaliteitszorg 
initiator / voortrekker / onderzoeker / vernieuwer 
teambeleid / schakel met ROC beleid 
samenwerken met bedrijfsleven 

Vakinhoudelijke bekwaamheid:      
Hij ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn 
leerlingen die kunnen leren.  

leerarrangementen ontwerpen en uitvoeren 
gevarieerd onderwijs verzorgen (werkwijzen/concepten) +  

nieuw onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren 

De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, 
met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen.  

tijdens onderwijsontwerp en uitvoering samenwerking met bv. bedrijfsleven 

Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel.  zelfstandig brengt vernieuwing de school in 

Vakdidactische bekwaamheid:     

De leraar brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken 
van zijn leerlingen, de vakinhoud en de inzet van verschillende methodieken en middelen. 

leerarrangementen ontwerpen en uitvoeren 
gevarieerd onderwijs verzorgen (werkwijzen/concepten) +  

nieuw onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren 

Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij toetst en 
analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt; 
op basis van zijn analyse stelt hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij. 

leerarrangementen ontwerpen en uitvoeren 
gevarieerd onderwijs verzorgen (werkwijzen/concepten) +  

nieuw onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren 

Zijn onderwijs gaat met de tijd mee. participerend in ontwikkeling en uitvoering teambeleid initiator teambeleid + schakel ROC-beleid 

Pedagogische bekwaamheid:      

Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn 
handelen af.  

binnen eigen onderwijs +en/of 
als eindverantwoordelijk m.b.t. hele opleiding student 

binnen eigen onderwijs +  
nieuwe begeleidingsmethodes ontwikkelen en implementeren 

Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen.  binnen eigen onderwijs en/of 
als eindverantwoordelijk m.b.t. hele opleiding student 

binnen eigen onderwijs +  
nieuwe begeleidingsmethodes ontwikkelen en implementeren 

Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de 
ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis 
en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van 
de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene. 

participerend in ontwikkeling en uitvoering teambeleid als initiator nieuw team beleid + schakel ROC-beleid 

In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de 
leerling bij zijn oriëntatie op beroepen en het ontwikkelen van beroepsidentiteit.  

binnen eigen onderwijs +  
als eindverantwoordelijk m.b.t. hele opleiding student 

binnen eigen onderwijs +  
nieuwe begeleidingsmethodes ontwikkelen en implementeren 

Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. participerend in ontwikkeling en uitvoering teambeleid initiator teambeleid + schakel ROC-beleid 

Professionele bekwaamheid:      

Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. 

leerarrangementen ontwerpen en uitvoeren 
gevarieerd onderwijs verzorgen (werkwijzen/concepten) +  

nieuw onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren 

Samenwerken met collega’s in -en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen. 

relevante contacten aangaan en onderhouden nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan 

Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, 
het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen 
van praktijkproblemen. 

participeren in ontwikkeltrajecten vernieuwing initiëren, voortrekkersrol, kwaliteitszorg 

Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn 
uitgewerkt en beproefd. 

participeren in praktijkonderzoek / actieonderzoek uitvoeren in  
eigen onderwijspraktijk 

zelfstandig praktijkonderzoek initiëren en uitvoeren 

Zijn professionele handelen uitleggen en verantwoorden conceptualisering, vanuit gevarieerd aanbod van bronnen. kritisch 
beschouwen 

nieuwe verbanden leggen  
vanuit vernieuwende bronnen 

Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling 
zelfsturend / nadruk op reflecteren eigen ontwikkeling koppelen aan teamontwikkeling 

 


