
 

Leeractiviteit 6: 
Eigen leervraag werkplekleren 

 

 
Feedback door: instituutsopleider 

 
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  
In te vullen door student 

Kennis. 
In te vullen door student 

Houding 
In te vullen door student 
 

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  
In te vullen door student 

Kennis. 
In te vullen door student 

Houding 
In te vullen door student 
 

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  
In te vullen door student 

Kennis. 
In te vullen door student 

Houding 
In te vullen door student 
 

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  
In te vullen door student 

Kennis. 
In te vullen door student 

Houding 
In te vullen door student 
 

Leeruitkomsten P1, P2 en P4: professionaliseren, onderzoekend vermogen ontwikkelen en professionele 
communicatie 

Houdingsaspecten 
In te vullen door de student 

Inleiding 
Je bent inmiddels halverwege Pedagogisch Handelen 1. De vorige periode heb je op meerdere 
leeractiviteiten feedback gekregen vanuit verschillende perspectieven (werkplekbegeleider, vakdocent en 
instituutsopleider). Tijdens de tussentijdse evaluatie heb je met je leerteambegeleider de balans opgemaakt: 
Welke feedback heb je gekregen? Wat gaat goed? Waarin moet je je nog ontwikkelen?   
De opbrengst van deze evaluatie is het startpunt van deze leeractiviteit, want in deze leeractiviteit ga je aan 
de slag met je eigen leervraag of leervragen, waarbij het pedagogisch handelen in de klas centraal staat.  
Jij hebt in deze leeractiviteit de regie. Je bepaalt zelf aan welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten je 
gaat werken (vandaar dat deze elementen hierboven nog niet zijn ingevuld).   
 
Werkwijze 
 
Deelactiviteit 6.1: Oriënteren 



1. Bestudeer de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie. Noteer voor jezelf de belangrijkste 
feedback en prioriteer deze. Vind je dit lastig? Mogelijk kan je leerteam hierbij helpen.  

2. Stel op basis van de leerpunten een concrete leervraag of leerdoel op die aansluit bij de 
leeruitkomsten van Pedagogisch Handelen op niveau 1 en handelen in de klas betreft. In het format 
op de canvas staan een aantal voorbeelden.  

3. Vul het leerwerkplan in. Het format staat op de canvas.  
4. Leg je leerwerkplan voor aan je instituutsopleider, je krijgt hierbij een go of een no go. Bij een no 

go verbeter je het plan en leg je het nogmaals voor.  
De instituutsopleider begeleidt jou bij deze leeractiviteit. Hij/zij bezoekt een les en geeft samen met 
je werkplekbegeleider feedback op het leerproces en de leeropbrengsten. Maak tijdens het gesprek 
waarin in je je leerwerkplan bespreekt ook afspraken over het lesbezoek (in lesweek 3 of 4).  

 
Deelactiviteit 6.2: Werken aan de leervraag en tussentijdse feedback door middels van een lesbezoek 
Gedurende een aantal weken werk je aan de activiteiten die je hebt opgesteld. Houd daarbij een logboek bij. 
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 jou leervraag en 
wat je daaruit concreet hebt meegenomen. Op de canvas vind je een format voor het logboek. 
6.2.1. Bezoek instituutsopleider 
Plan in lesweek 3 of 4 (D4/D5) een lesbezoek door je instituutsopleider in. Vraag gericht feedback op je 
leervraag tijdens dit bezoek. Uiteraard kan je instituutsopleider ook waardevolle feedback over andere 
leeruitkomsten geven.  
 
Deelactiviteit 6.3:  Presenteren leeropbrengsten  
Richting het einde van de module, uiterlijk in onderwijsweek D6,  presenteer je je leeropbrengsten van de 
leervraag aan je instituutsopleider. Je neemt een korte videopresentatie op (van maximaal 10 minuten) 
waarin je de leeropbrengsten en het leerproces evalueert. Op de canvas vind je een format dat je voor deze 
presentatie kan gebruiken. Maak met je instituutsopleider afspraken over de wijze waarop je de presentatie 
aanlevert. Je kunt op de leerwerkplek de video bekijken zodat je direct feedback krijgt, of de presentatie via 
de mail aanleveren. Houd er dan rekening mee dat het langer kan duren voordat je feedback krijgt, maak 
hier dus goede afspraken over.   

 
Feedback 
 
Deelactiviteit 6.1 
Je vraagt goedkeuring (go/ngo) aan je instituutsopleider op je plan van aanpak uiterlijk op 29 april (D2). Het 
advies is om dit mondeling te doen, zodat je snel aan de slag kan.  
 
Deelactiviteit 6.2 
Je plant in uiterlijk week D4 een lesbezoek met je instituutsopleider in.  
 
Deelactiviteit 6.3 
Je vraagt uiterlijk 27 mei (D6) feedback op je videopresentatie aan je instituutsopleider. Je kunt afspreken 
om deze videopresentatie live te laten zien, zodat je direct feedback krijgt.  
Wanneer er verbeteringen nodig zijn, stem je met je instituutsopleider af over de wijze waarop je deze 
verbeteringen aanlevert.  

 



 


