
Nieuwe cursus alleen voor eerstejaars studenten VT van Biologie, Wiskunde en Nastec:  

Pedagogisch Bekwaam 1 

Deze cursus start met ingang van periode C (7 febr.) en duurt tot de zomervakantie. 

In Pedagogisch Bekwaam 1 werken studenten aan leeruitkomsten op niveau 1 (1e van 3 niveaus).  

De thema’s waaraan de studenten werken zijn: 

• band opbouwen met leerlingen  

• verdiepen in de ontwikkeling van leerlingen,  

• verschillen tussen leerlingen herkennen en handelen daarop afstemmen 

• verkennen van de beleveniswereld en leefomgeving  

• bijdragen aan een veilig leerklimaat 

• leren hun handelen te verantwoorden 

• starten met het ontwikkelen van een persoonlijke professionele visie op onderwijs. 

Studenten werken hieraan door verschillende opdrachten uit te voeren (we noemen deze 

opdrachten leeractiviteiten). Deze leeractiviteiten bieden ruimte om met eigen leervragen omtrent 

het desbetreffende onderwerp aan de slag te gaan. De vragen in het onderstaande zijn voorbeelden 

van mogelijke leervragen. 

Er zijn verplichte activiteiten (de analyses op de leerwerkplek met de werkplekbegeleider, het 

lesbezoek door de instituutsopleider ) en aangeboden leeractiviteiten. De aangeboden 

leeractiviteiten bieden structuur in het werken aan de leeruitkomsten. Indien de student er voor 

kiest om met andere leeractiviteiten te werken aan de leeruitkomsten, dan dient hij/zij dit vooraf te 

overleggen met leerteambegeleider (docent van de HU). 

De student vraagt op de uitgevoerde leeractiviteiten feedback. Het verschilt per de leeractiviteit aan 

wie de student feedback vraagt (zie de pictogrammen in het overzicht voor de feedbackgevers per 

leeractiviteit).  

 

De werkplekbegeleider is betrokken bij verschillende activiteiten. Er vindt zowel halverwege als aan 

het eind van de module  een evaluatie plaats (analyse 1 en 2). De student en de werkplekbegeleider 

voeren een gesprek waarin het pedagogisch handelen op de leerwerkplek wordt geëvalueerd. Voor 

beide evaluaties is een vast format beschikbaar. De werkplekbegeleider geeft daarnaast ook 

feedback op twee leeractiviteiten: ‘het oefenen met voor een groep staan’ en ‘in gesprek met 

leerlingen’. Indien een student ervoor kiest om met eigen leeractiviteiten te werken aan de 

leeruitkomsten (en dus niet gebruik maakt van de aangeboden leeractiviteiten), dient de student 

minsten twee keer feedback op te halen bij de werkplekbegeleider. Bij zowel de aangeboden als de 

eigen leeractiviteiten wordt gebruik gemaakt van het feedbackformulier (vast format).  

Overzicht van de begeleidingstaak van een werkplekbegeleider: 

• feedback geven op twee leeractiviteit met een feedbackformulier 

• analyse 1: evaluatiegesprek (eind maart) 

• analyse 2: evaluatiegesprek (eind mei) 

• begeleiden bij het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren op (delen van) lessen 

Voor vragen over de begeleiding kan de werkplekbegeleider contact zoeken met de 

instituutsopleider of met Maartje Wassink (maartje.wassink@hu.nl), productmanager van 

Pedagogisch Bekwaam 1. Op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#pilot-pedagogisch-bekwaam


ia/begeleidenwerkplekleren/#pilot-pedagogisch-bekwaam staan tevens de benodigde documenten 

voor werkplekleren die worden gebruikt in de cursus.  
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