
Praktijkbeoordeling Studie en Werk 3A  Voltijd & Deeltijd           2021-2022 

Bij Studie en Werk 3A word je beoordeeld op je leerproces én functioneren als (aankomend) docent 
op je leerwerkplek. De praktijkbeoordeling wordt onderbouwd in dit beoordelingsrapport. Het 
beoordelingsrapport bestaat uit twee onderdelen. 

I. Voorwaarden beoordeling Studie en Werk 3A 

Je werkplekbegeleider vult op deze checklist in of je voldoet aan de voorwaarden om een 
voldoende beoordeling te kunnen ontvangen.  

II. Functioneren op de leerwerkplek jaar 3 

Op dit formulier vul je eerst zelf de eerste kolom in en laat vervolgens je werkplekbegeleider de 
tweede kolom en het ontwikkelingsgericht advies invullen.  

 

Deze praktijkbeoordeling lever je in via Onstage bij de plek: ‘Module A: Uploaden en beoordelen 
eindproduct(en) + adviesbeoordeling praktijkbegeleider’ 

 

III. Eindbeoordeling presentatie of schriftelijk portfolio Studie en Werk 3A 

Bij de eindbeoordeling wordt er gebruik gemaakt van het formulier ‘Beoordeling 
Leerwerkverslag/presentatie 3A.’  

Afsluiten met een presentatie: Er wordt (indien mogelijk) een beoordelingsmoment ingepland op 
je leerwerkplek. Een map met bewijsmaterialen is verplicht.  
 
Procedure: Geef je instituutsopleider en je werkplekbegeleider minimaal 5 werkdagen van 
tevoren toegang tot je map met bewijsmaterialen (voor je instituutsopleider doe je dit via 
Onstage onder de stap ‘Module A: Uploaden en beoordelen eindproduct(en) + 
adviesbeoordeling praktijkbegeleider’. Tijdens het beoordelingsmoment geef je jouw 
presentatie. Vervolgens bladeren de instituutsopleider en je werkplekbegeleider de bewijzenmap 
door en indien nodig stellen ze je aanvullende vragen. Vervolgens wordt de beoordeling 
vastgesteld middels formulier ‘Beoordeling eindproducten 3A’ en met je doorgesproken. 

Afsluiten met een schriftelijk leerwerkverslag: Het leerwerkverslag lever je aan via Onstage onder 
de stap ‘Module A: Uploaden en beoordelen eindproduct(en) + adviesbeoordeling 
praktijkbegeleider’ tijdens de toetsweek. 

  



I. Voorwaarden Beoordeling Studie en Werk 3A    

Datum 
Click or tap to enter a date. 

Naam student en studentnummer  
 

Naam school  
 

Naam en handtekening werkplekbegeleider 
 

 

In te vullen door je werkplekbegeleider:         

 voldaan niet voldaan 

De student is voldoende tijd op de leerwerkplek geweest: 

- voltijd: minimaal 40 dagen (van 7 uur) 

- deeltijd: minimaal 20 dagen (van 7 uur) 

☐ ☐ 

De student komt de afgesproken tijden na. ☐ ☐ 

De student heeft goed gecommuniceerd over eventuele afwezigheid of te laat komen. ☐ ☐ 

De student heeft de afgesproken activiteiten uitgevoerd. ☐ ☐ 

Voltijd: De student heeft minimaal 40 lessen/begeleidingsuren voorbereid en uitgevoerd, 
waarvan 50% in het eigen vak en de gekozen specialisatie. 
Deeltijd: De student heeft minimaal 20 lessen/begeleidingsuren voorbereid en uitgevoerd, 
waarvan 100% in het eigen vak en de gekozen specialisatie 

☐ ☐ 

De student heeft voorafgaand aan de lessen uitgewerkte lesplannen aangeleverd. ☐ ☐ 

De student heeft de ondernomen activiteiten en gegeven lessen wekelijks met de begeleider 
geëvalueerd. 

☐ ☐ 

De student trekt waarneembaar lering uit de opgedane ervaringen en/of de ontvangen feedback ☐ ☐ 

Eventuele opmerkingen of toelichting: 

 

 

 

   



II. Functioneren op de leerwerkplek – ontwikkelingsniveau jaar 3 

Invulinstructie 

1. Dit formulier wordt tijdens jaar 3, tweemaal ingevuld door de student en de 
werkplekbegeleider (WB): 

a.  Bij de afronding van Studie en werk 3A (halverwege jaar 3) als ontwikkelingsgericht 
advies. 

b. Bij de afronding van Studie en werk 3B (aan het eind van jaar 3) als 
beoordelingsadvies. 

2. De student vult het formulier eerst (digitaal) in. De student scoort de dikgedrukte 
leeruitkomsten. Daarbij geldt: bijna nooit (1), af en toe (2), regelmatig (3), vrijwel altijd (4).  
Daarnaast geeft de student aan wat volgens hem nog aandachtspunten zijn. Vervolgens 
beschrijft hij wat hij heeft laten zien op het vereiste niveau en eventueel op welke punten hij 
boven het vereiste niveau uitstijgt.  

3. Daarna vult de WB het formulier (digitaal) in en hanteert dezelfde werkwijze als de student 
bij stap 4. 

4. De WB vult vervolgens het ontwikkelingsadvies in. 
5. De student en de WB bespreken de verschillen en overeenkomsten met elkaar en 

bespreken het ontwikkelingsadvies. 

 

1. Ontwerpen van onderwijs 
 

3A 
zelf 

3A  
WB 

Leerdoelen bepalen (leeruitkomst O1) 

 
  

De student formuleert leerdoelen binnen leerlijnen, op basis van actuele inzichten in de vakdidactiek 
en gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers. 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
-formuleert leerdoelen binnen leerlijnen van het eigen vakgebied; 
-formuleert verschillende doelen zoals lesdoelen, toetsdoelen, persoonlijke ontwikkelingsdoelen 
-geeft vorm aan de uitwerking van leerlijnen gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen, examenprogramma's of   
kwalificatiedossiers voor zijn vakgebied; 
-ontwerpt gevarieerde leertaken voor het vak/leergebied en houdt hierbij rekening met het niveau en de 
kenmerken van de leerlingen  

  

Ontwerpcyclus doorlopen (leeruitkomst O2) 

 
  

De student doorloopt de volledige ontwerpcyclus (analyse, ontwerp, implementatie, evaluatie en 
aanpassing) bij het vormgeven van een leerarrangement en ontwikkelt eigentijds of vernieuwend 
onderwijsmateriaal dat passend, effectief en overdraagbaar is. 

Voorbeeldindicatoren: De student… 
- maakt adequaat gebruik van diverse ontwerpmodellen zoals het Directe Instructiemodel, Het curriculaire 
spinnenweb, de hybride leeromgeving, TPACK 
-  sluit aan bij het onderwijsconcept van de school 
- zet onderwijsleermiddelen en digitale tools beredeneerd en effectief in 
- ontwerpt lessen waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen (leer- en motivatieprocessen) 
- betrekt anderen in het ontwerpproces (begeleiders, leerlingen) 

 

  

De student kan lesactiviteiten systematisch evalueren   
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- evalueert op uitgevoerde lessen met behulp van evaluatie- en reflectiemodellen 
- gebruikt bij de evaluatie de feedback van leerlingen en begeleiders 

  



- kijkt kritisch naar het eigen onderwijs en staat open voor feedback 

Conclusie Ontwerpen van onderwijs 
In te vullen door de student In te vullen door de WB 
Aandachtspunten Aandachtspunten 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

 

 

 

2. Uitvoeren van onderwijs 
 
 

3A 
zelf 

3A 
WB 

Begeleiding ontwikkeling leervaardigheden (leeruitkomst U1) 
 

  

De student zet strategieën in om leervaardigheden, digitale geletterdheid en zelfregulering bij 
leerlingen te ontwikkelen. 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen mbt 21 st century skills en studievaardigheden. 
- geeft leerlingen feedback op zelfregulatie 
- begeleidt leerlingen in hun leerproces, door leervragen en leerproblemen te signaleren en hier adequaat mee om 
te gaan 

  

Begeleiden van leerprocessen (leeruitkomst U2) 
 

  

De student ondersteunt leerlingen bij het verwerven van de vakinhoud en gebruikt hierbij inzichten 
uit de vakdidactiek en didactische werkvormen.  
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- helpt leerlingen vak-, leer- en beroepsvaardigheden te ontwikkelen 
- past in zijn lessen de zes rollen van de leraar toe (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, coach en afsluiter) 
- maakt het leerproces en de leeropbrengst zichtbaar voor leerlingen 
- creëert betekenisvolle leersituaties door het toepassen van diverse werkvormen,  passend bij de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen, waarbij leerlingen eigen ervaringen en ideeën kunnen inbrengen  
- houdt in de didactische aanpak rekening met verschillen tussen leerlingen wat betreft niveau, leeftijd, sekse en 

culturele achtergrond 
- kiest werkvormen die samenwerking stimuleren en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen ontwikkelen 
- zet verschillende werkvormen effectief in 

 

  

De student begeleidt de leerprocessen van leerlingen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- kan opbouwende feedback geven  
- waardeert de inbreng van leerlingen obv onderwijsbehoeften en is nieuwsgierig naar hun ideeën 
- heeft hoge verwachtingen van zijn leerlingen 
- geeft leerlingen ruimte en ondersteunt autonomie 

  

Organiseren van Onderwijs (Leeruitkomst U3) 

 
  

De student organiseert zijn eigen onderwijs 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- vervult een voorbeeldrol (heeft bijv. lesmateriaal in orde) 
- houdt de schooladministratie bij (bijv. absentie, cijfers, huiswerk in Magister) 
- bewaakt en evalueert tijdsplanning voor de eigen lessen. 

  



- heeft opdrachten op tijd af 
 

De student draagt bij aan schoolactiviteiten 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- participeert in algemene onderwijstaken, zoals team- of sectieoverleg 
- draagt zorg voor de omgeving (onderhoud lokaal) 
- begeleidt en speelt een rol in de organisatie van schoolactiviteiten bijv. open dagen/sportdagen 

  

De student werkt samen met collega’s 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- neemt initiatieven voor samenwerking met collega’s 
- draagt bij aan de uitvoering van onderwijsinnovatie binnen de school 
- neemt initiatieven om het onderwijs te verbeteren door het voorstellen van (vak)didactische vernieuwingen 

  

De student werkt samen met de omgeving 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- observeert bij en voert zo mogelijk gesprekken met ouders 
- onderzoekt de omgeving van de school op toepassingen van het eigen vak/leergebied 
- houdt contact met personen/instellingen die fungeren als opdrachtgevers van buiten de school (bv contact met 
stagebedrijf van leerlingen) 

  

Bijdragen aan de persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling (leeruitkomst U4) 

 
  

De student draagt bij aan persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling bij zijn leerlingen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- bevordert een sfeer van respect en belangstelling voor elkaar door leerlingen gelijkwaardig te behandelen 
- past werkvormen toe die bijdragen aan de persoonlijke vorming van leerlingen bijv. dialogen, debatten 
- stelt hierbij duidelijke grenzen en bewaakt deze 
- kan zijn eigen oordeel opschorten, zodat leerlingen de vrijheid krijgen hun eigen antwoorden te formuleren 

  

Omgaan met diversiteit en bevorderen van inclusie (Leeruitkomst U5) 

 
  

De student is in staat een vertrouwensband met leerlingen op te bouwen, waarbij hij aansluit bij de 
leefwereld van zijn leerlingen. 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- legt contact en bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op met leerlingen, individueel en in een groep  
- kan een ontspannen sfeer creëren waarin alle leerlingen er toe doen en fouten maken mag 

  

De student signaleert ontwikkelbehoeften  
Voorbeeldindicatoren: de student… 
- stemt communicatie af op de leerling 
- begeleidt leerlingen met gedrags- of leerproblematiek 
- draagt bij aan het schrijven van handelingsplannen 
- begeleidt studie/beroepskeuze van leerlingen 
 

  

Bevorderen veilig schoolklimaat (leeruitkomst U6) 

 
  

De student kan een veilig klassenklimaat en schoolklimaat bevorderen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag en beloont gewenst gedrag en handelt daarna 
-is begaan met leerlingen, maar bewaart de nodige afstand  
- geeft fouten toe 
- is authentiek in het contact met leerlingen 

  

De student kan groepsprocessen en onderliggende mechanismen (emoties, belangen en rollen van 
individuele leerlingen), begeleiden en sturen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- stimuleert leerlingen kritisch na te denken over het eigen gedrag en het groepsgedrag 
- spreekt een groep aan op groepsgedrag 

  



De student is in staat de pedagogische opdracht van de school uit te voeren 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- hanteert op consequente wijze (school)regels en procedures in de klas 
- werkt binnen het kader van de schoolregels met een eigen pedagogische visie 

  

Conclusie  Uitvoeren van onderwijs 
In te vullen door de student In te vullen door de WB 
Aandachtspunten Aandachtspunten 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

 

 

3. Evalueren van onderwijs 
 

Toetsen en vastleggen van leerrendement van leerlingen (Leeruitkomsten E1) 

 
3A 
Zelf 

3A 
WB 

De student gebruikt verschillende manieren van toetsen, assessment en evaluatie  
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- maakt gebruik van formatieve toetsing 
- begeleidt prestaties/leertaken 
- interpreteert toetsresultaten en past het onderwijs hier op aan 
- ontwikkelt (praktijkgerichte) toetsen gebaseerd op een taxonomie inclusief beoordelingsformulier op het juiste 
niveau en passend bij de leerdoelen 
- deelt de resultaten van toetsen op transparante en passende wijze met leerlingen, collega’s. 

En vraagt over de bovengenoemde voorbeeldcriteria ondersteuning en met enige regelmaat feedback aan de 
begeleider en de leerlingen. 

  

Conclusie  Evalueren van onderwijs 
In te vullen door de student In te vullen door de WB 
Aandachtspunten Aandachtspunten 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

 

 

4. Professioneel handelen 
 



Professionaliseren (Leeruitkomst P1) 

 
3A 
Zelf 

3A 
WB 

De student stelt zich professioneel op en gebruikt eigen reflectie en feedback van anderen om zich 
verder te ontwikkelen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- kan zijn handelen vanuit een persoonlijke visie expliciteren, verantwoorden en evalueren 
- kan feedback ontvangen en geven 
- neemt actief deel aan intervisie en durf zich hierbij kwets- en leerbaar op te stellen  
- ontwikkelt voornemens naar aanleiding van ervaringen van zichzelf en van anderen 
-  neemt niet meer taken op zich dan hij/zij aankan 
- zelfsturend zijn in zijn ontwikkeling 

  

Onderzoekend vermogen inzetten (leeruitkomst P2) 
 

De student houdt ontwikkelingen en trends binnen zijn vakgebied en het onderwijs in de gaten 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- is nieuwsgierig 
- leest vakliteratuur  
- bezoekt bijeenkomsten over onderwijs op de opleiding en de school 

 

  

De student beschikt over informatievaardigheden 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- zoekt zelfstandig informatie in mediatheek, databases en internet om eigen gestelde vragen te beantwoorden  
- gaat kritisch om met de gevonden informatie  
- kan de APA richtlijnen toepassen 

 

  

De student laat een kritische grondhouding zien 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- bekijkt een kwestie in de praktijk vanuit verschillende perspectieven en inventariseert verschillenden meningen 
- plaatst vraagtekens bij het vanzelfsprekende en alledaagse 

 

  

De student handelt op ethische wijze 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- handelt in lijn met de AVG 
- overweegt welke gevolgen het verzamelen van data voor leerlingen en collega’s kan hebben  
- beschrijft een praktijksituatie neutraal zonder het eigen oordeel en zorgt voor anonimiteit van betrokkenen 

 

  

Professionele identiteit ontwikkelen (Leeruitkomst P3) 
 

De student geeft vanuit ethische overwegingen en een persoonlijke visie vorm aan het eigen 
handelen in onderwijssituaties 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- reflecteert op het eigen handelen in professionele morele dilemma’s 
- is bereid om eigen morele opvattingen en die van anderen kritisch te bevragen  
- is bereid om kwesties en professionele morele dilemma’s vanuit meerdere perspectieven te bekijken 
- is zich bewust van de eigen culturele programmering (culturele bril) en is daardoor in staat eigen interculturele of 
internationale ervaringen te gebruiken 
 

  

Professionele communicatie (Leeruitkomst P4)   



 

De student communiceert mondeling en schriftelijk in helder en in correct Nederlands (op niveau 3F) 
Voorbeeldindicatoren: De student… 

- schrijft duidelijke, goed gestructureerde teksten voor elke relevante doelgroep (leerlingen, collega’s, ouders) 
- kan aantekeningen maken zodat die ook door anderen gebruikt kunnen worden, verslaglegging gesprekken, 
lezingen, etc 
- kan in elk gesprek de gesprekspartners volgen (leerlingen, collega’s, ouders) 
- kan duidelijke presentaties geven, passend bij de doelgroep (leerlingen, collega’s, ouders) 
- neemt de verantwoordelijkheid voor zijn taalgedrag en is zich ervan bewust dat dat tijd en inspanning vergt 

 

  

Conclusie Professioneel Handelen 

In te vullen door de student In te vullen door de WB 
Aandachtspunten Aandachtspunten 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

Waarin stijgt het functioneren uit boven het vereiste 
niveau? 

 

 

Beoordelingsadvies aan het eind van Studie en Werk 3A:  

      
Datum: 

 

Sterke kanten van de student: 

 

 

Ontwikkelpunten: 

 

Verwachting m.b.t. afronding module 3B:   

Evt. andere opmerkingen: 

 

 

Handtekening werkplekbegeleider: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zorg / twijfel / positief 



 


