
 

Leeractiviteit 2:  
Voor een groep staan  

 

 

Feedback door: instituutsopleider en werkplekbegeleider 
 

Leeruitkomst U4: bijdragen aan persoonsvorming en wereldburgerschap 
 

Niveau 1: De leraar verkent in het contact met leerlingen diens ontwikkeling, belevingswereld en leefomgeving en de 
verscheidenheid die hierin bestaat. 
 

Vaardigheden: 

- maakt respectloos gedrag van leerlingen bespreekbaar 

- toont door voorbeeldgedrag respect tegenover alle 

leerlingen (taalgebruik, inclusie, zelfvertrouwen 

bevorderen, positieve feedback) 

 

Houding 
- heeft open, empathische, kritische en nieuwsgierige 

grondhouding 

Leeruitkomst U5: omgaan met diversiteit en bevorderen inclusie 

Niveau 1: De leraar gaat positieve relaties aan met leerlingen, waarbij zij zich bewust is van de invloed van diens eigen persoonlijke 

geschiedenis en leefomgeving. 

Vaardigheden 

-  Stemt communicatie af met leerling 

- Bewaart professionele distantie 

- Gaat respectvol om met leerlingen  

Kennis 

- non-verbale communicatie 

Houding 

-  

Leeruitkomst U6: bevorderen van een veilig schoolklimaat 

Niveau 1: De leraar signaleert positieve en negatieve invloeden op het leer- en leefklimaat in een groep en past zijn gedrag hierop 

aan. 

Vaardigheden  

- trekt de aandacht van een groep 

door middel van een congruente, 

stevige houding en passende 

mimiek en stemgebruik. 

Passend gevarieerd taalgebruik 

- Hanteren klassenregels 

Kennis 

- groepsprocessen  

Houding 
- De leraar is betrokken bij leerlingen   

 

Leeruitkomst P3: Professionele identiteit ontwikkelen 

Niveau 1: De leraar experimenteert met haar gedrag teneinde een professionele houding in te nemen, waarbij zij zich ervan bewust 
is dat haar kijk op het leraarschap mede gekleurd is door de eigen biografie, waarden en normen. 

Vaardigheden 
- Vertaalt de eigen positie naar adequaat gedrag in praktijksituaties   
- Is zich bewust van de invloed van de eigen biografie en persoonlijkheidskenmerken op zijn leraarrol.  

Leeruitkomst P1 en P2: professionaliseren en onderzoekend vermogen inzetten 

Houdingsaspecten:  
- Laat zien dat hij/zij reflecteert op handelen, leertaken, beroepstaken. 
- Laat een onderzoekende houding zien: laat nieuwsgierigheid zien, stelt (zichzelf) vragen, zoekt dingen uit, zoekt 

informatie op. 
- handelt onderzoeksmatig 

Inleiding 

Als startende docent ben je in het begin veel bezig met leiding te leren geven aan een groep, contact te 
leren maken met verschillende leerlingen, om vanuit dit contact de groep te kunnen aansturen.  
De eerste fase van de les, de binnenkomst van de leerling, is daarbij een belangrijke fase. De leraar maakt 
contact met leerlingen, waarbij hij zichtbaar en duidelijk aanwezig is. Hij geeft het goede voorbeeld in 
gedrag, en zorgt ervoor dat de leerling startklaar is waarbij de gangcultuur op de gang blijft.  



Vervolgens neemt de docent de leiding door de klas als groep aan te spreken en daarbij de aandacht te 
vangen en vast te houden. De mate waarin je lukt dit te bewerkstelligen, hangt voor een groot deel af de 
wijze waarop je voor de groep staat, je non-verbale gedrag. Sta je op een centrale plek? Sta je rechtop, zet je 
passende gebaren in en durf je iedereen te kijken? 
 
In deze opdracht ga je voornamelijk op je leerwerkplek, maar ook in de vaardighedenlabs, bewust aan de 
slag met bovenstaande punten. De leeractiviteit bestaat uit meerdere stappen. Lees goed op welke 
onderdelen je feedback moet vragen. 
 

Werkwijze 
Deelactiviteit 2.1: Nulmeting en plan van aanpak 
Om goed zicht te krijgen op de wijze waarop jij leiding geeft aan een groep, maak je beeldmateriaal van 
jezelf waarbij je de leerlingen ontvangt en de les opent. Probeer dus je opname al te starten bij binnenkomst 
van de eerste leerling. Samen met je werkplekbegeleider bekijk je de opname terug en bespreek je je 
kwaliteiten en ontwikkelpunten.  
Je werkplekbegeleider geeft feedback op de leeruitkomsten U5 en U6 (zie de betreffende vaardigheden 
bovenaan deze opdracht) door te beschrijven hoe je nu voor de groep staat (feedback) en waar je de 
komende weken aan kunt werken (feedforward).  
 Op basis van de feedforward stel je leervragen/leerdoelen en een plan van aanpak op. In dit plan van 
aanpak beschrijf je de activiteiten die je onderneemt om je leervragen te beantwoorden. Vraag aan je 
instituutsopleider goedkeuring op je plan van aanpak. Dit is een docent van de hogeschool die de studenten 
op leerwerkplek begeleidt en die tevens feedback geeft op je eindverslag. Het is dus belangrijk dat hij/zij 
weet waaraan je de komende tijd gaat werken.  
 

Leervragen Motivatie Plan van aanpak 

Leervraag/leerdoel 1: 
 
Vragen die je kunnen helpen bij 
het formuleren van een 
leervraag: 

- Welke feedback heb ik 
gekregen van mijn 
werkplekbegeleider? 

- Waarin wil ik beter 
worden? 

- Wat wil ik bij deze 
activiteit 
leren/weten? 

 
Voorbeelden van 
leervragen/leerdoelen: 

Beschrijft hier wat 
de aanleiding is om 
aan deze leervraag 
te werken. 
 
Vragen die hierbij 
horen: 

• Waarom wil ik 
aan deze 
leervraag 
werken? 

• Wat zag ik terug 
op het 
beeldmateriaal? 

Literatuurverkenning: 
Zoek bronnen waarin je informatie vindt op het gebied van je 
leervraag en je mogelijke activiteiten rechtvaardigen.  
 
Vragen die hierbij horen: 

• Hoe ga ik mij theoretisch oriënteren?  

• Welke literatuur ga ik lezen? 

• Welke andere informatiebronnen ga ik gebruiken?  

• Welke kennis uit de opleiding ga ik gebruiken?  
 
Voorbeelden: 
→ TEDtalk 
→ Filmpjes op leraar 24 
→ Zoektermen 
→ Boeken (zie 3. Literatuur) 



➔ Hoe kan ik zichtbaar en 
duidelijk aanwezig zijn bij 
het binnenkomen van de 
leerlingen? 

➔  Hoe kan ik toegankelijk 
overkomen bij het 
ontvangen van de 
leerlingen? 

➔ Hoe vang ik de aandacht 
van de leerlingen? 

➔ Hoe kan ik ervoor zorgen 
dat de leerlingen klaar zijn 
om te starten? 

➔ Ik wil leren om mijn 
lichaamshouding te 
verbeteren. 

➔ Hoe kan ik met mijn 
houding leiderschap 
uitstralen? 

➔ Hoe kan ik leerlingen op 
een respectvolle manier 
aanspreken op de 
klassenregels? 

 

• Waarom heb ik 
moeite met dit 
onderwerp? 

 
 
 
 

Praktijkverkenning en activiteiten: 
Ga in de praktijk op onderzoek uit hoe je een antwoord kunt vinden 
op je leervraag en mogelijke activiteiten die je kunt gaan uitvoeren 
om hier een antwoord op te vinden. 
 
Vragen die hierbij horen: 

• Wie kan ik interviewen/bevragen over het onderwerp van mijn 
leervraag? 

• Bij wie zou ik lessen kunnen observeren? 

• Welke activiteiten ga ik zelf op school uitvoeren om mij te 
oriënteren op en te werken aan de leervraag? 

 
Voorbeelden: 
→lessen van collega’s observeren 
→praten met WB/collega’s, etc. 
→ontvangen van de leerlingen 
→ verzorgen van de instructie 
→ begeleiden van een groepje leerlingen 
 

 
2.3. Logboek 
Noteer in je logboek welke activiteiten je hebt uitgevoerd om aan je leervragen te werken.  
Beschrijf voor elk activiteit wat er precies gebeurde, waarom dat moment voor jou leerzaam was en welke 
conclusie jij aan dit moment verbindt. Beschrijf dit zowel voor je literatuur- als praktijkverkenning. Voor het 
verkennen van de literatuur beschrijf je welke informatie uit de literatuur relevant was voor jouw leervraag 
en wat je daaruit concreet hebt meegenomen naar de praktijk.  
 
2.4 ‘Eindmeting’  

Na een aantal weken aan je ontwikkelpunten gewerkt te hebben, vraag je nogmaals feedback aan je 

werkplekbegeleider op de wijze waarop je voor de groep staat (U5 en U6). Het is wederom zinvol om jezelf 

te filmen en dit samen terug te kijken.  

 

2.5 Evaluatie op leerproces en leeropbrengsten 

Na de ‘eindmeting’ kijk je terug op je leerproces en de opbrengsten. Geef in je verslaglegging ieder geval 

antwoord op de volgende vragen: 

- Wat is je conclusie met betrekking tot de leervraag/leervragen? 

- Ben je tevreden met je leeropbrengsten? Waarom wel/niet/deels? 

- Ben je tevreden met de uitvoer van je plan van aanpak? Waarom wel/niet/deels? 

- Waar wil je nog aan werken? 

Lever je logboek (2.3) samen met je evaluatie (2.5) in bij je instituutsopleider voor feedback (op U5, U6, P3 

en op de houdingsaspecten van P1 en P2 ).  
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Feedback 
Deelactiviteit 2.1 
Je vraagt feedback aan je werkplekbegeleider op je beeldmateriaal (vaardigheden uit U5 en U6).  
Je plan van aanpak lever je bij de instituutsopleider in voor goedkeuring, je vraagt geen inhoudelijke 
feedback op de leeruitkomsten. 
 
Deelactiviteit 2.2 
Je vraagt nogmaals feedback aan je werkplekbegeleider op de vaardigheden uit U5 en U6 (met voorkeur om 
dit nogmaals aan de hand van beeldmateriaal te doen). 
Je levert je logboek en evaluatie in bij de instituutsopleider in en vraagt feedback op U5, U6, P3 en de 
houdingsaspecten van P1 en P2.  

 


