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1.  STUDIE EN WERK ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING STUDIE EN WERK 

Deze gids voor Studie en Werk 3&4 is gebaseerd op de voorafgaande gids voor Studie en werk 1&2 
(Kopopleiding 2022-2023). Voor de volledigheid is alle algemene informatie over de inhoud, 
organisatie en toetsing van de leerlijn Studie en Werk ook in deze gids opgenomen. De informatie uit 
deze gids is digitaal beschikbaar op CANVAS bij de cursus Studie&Werk 3. 
 
De leerlijn Studie en Werk (S&W) is gericht op: 

1. begeleiding bij je studieplanning en studievoortgang en verschaffen van informatie over de 

kopopleiding; 

2. het ontwikkelen van je bekwaamheid voor het beroep van leraar in de beroepspraktijk door 

middel van werkplekleren op een school voor VO (Voortgezet onderwijs) of BVE 

(Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie); 

3. het aansturen en zichtbaar maken van je eigen ontwikkeling als docent in opleiding 

4. het behalen van de benodigde studiepunten (‘European Credits oftewel EC) voor werkplekleren 

 

De startkwalificaties van de tweedegraads lerarenopleiding worden bepaald door de 

bekwaamheidseisen, de Dublin Descriptoren, de kennisbasis van het schoolvak (je tweedegraads 

bevoegdheid waar je voor studeert) en de Generieke Kennisbasis (zie www.leraar24.nl en 

www.10voordeleraar.nl). 

Voor S&W loop je dus (a) stage op een school (je leerwerkplek) en volg je (b) onderwijs op de HU 

(vier S&W-modulen).  

Het werkplekleren voer je uit door op je leerwerkplek initiatieven en activiteiten te ondernemen op 

basis van je leerwerkplan. Deze activiteiten evalueer je en je reflecteert op je eigen functioneren, o.a. 

aan de hand van feedback en het bestuderen van passende onderwijskundige literatuur. Je doet van 

je activiteiten en leeropbrengsten schriftelijk verslag en maakt je e.e.a. volgens de eisen van de 

leerlijn S&W zichtbaar voor de beoordelaars. 

De leerlijn Studie en Werk bestaat uit  S&W1 t/m S&W4. Je volgt deze op de HU in een vaste groep 

met een vaste docent (je SWB) gedurende de hele KOP-opleiding. Deze modulen zijn verdeeld over 

de vier perioden in een studiejaar (periode A t/m D). Voor een nominale studieduur (1 jaar) sluit je 

elke periode een S&W-module af met minimaal een voldoende. Om op je leerwerkplek met de taken 

en opdrachten uit de volgende S&W-module van start te kunnen gaan, moet je de voorafgaande 

S&W-module hebben afgesloten met een voldoende. Ook als dit niet gelukt is, blijf je deelnemen aan 

de S&W-bijeenkomsten op de HU in je vaste S&W-groep. 

Alle S&W-modulen worden afgesloten met een dossier dat een cijfer oplevert. De eindbeoordeling 

geschiedt door de verantwoordelijke docent van Instituut Archimedes (SWB of IO; zie verderop).  

Onderdeel van de beoordeling van elke S&W-module is je functioneren op je leerwerkplek op de 

stageschool. Bij S&W1 en S&W3 komt dit tot uiting in het ontwikkelingsgericht advies van je 

werkplekbegeleider aan het eind van periode A (S&W1) en periode C (S&W3). Bij S&W2 (eind van 

http://www.leraar24.nl/
http://www.10voordeleraar.nl/


Kopopleiding 2022-2023 - Gids voor S&W3 en S&W4 

 

5 

 

periode B) en S&W4 (eind periode D) geeft je werkplekbegeleider een beoordelingsadvies. Feedback 

en beoordeling zijn mede gebaseerd op lesbezoeken en op jouw producten en verslagen van je werk 

als docent-in-opleiding (je S&W-dossiers).  

De beoordeling van je dossier geschiedt aan de hand van een beoordelingsrapport. Het 

beoordelingsrapport voor S&W3 en S&W4 vind je in H3 Bijlagen. Dit bestaat uit een deel voor je 

werkplekbegeleider en een versie voor je verantwoordelijke docent van Instituut Archimedes (SWB 

of IO; zie verderop). Je gebruikt beide documenten in beide modulen. 

In deze gids tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor het leren van je werkervaringen en het 

aantonen van je leeropbrengsten in de tweede helft van de Kopopleiding (ofwel de ‘LIO’-fase: leraar 

in opleiding), te weten de module S&W3 en S&W4.  

De gids bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 tref je informatie aan over de praktische en 

organisatorische zaken die aan de gehele leerlijn Studie en Werk grondslag liggen. In hoofdstuk 2 

worden de modulen S&W3 en S&W4 apart toegelicht. In hoofdstuk 3 vind je de bijlagen met 

toelichtingen op de gevraagde onderdelen van de S&W-dossiers en formats om te gebruiken bij de 

invulling van deze leerlijn. In hoofdstuk 4 is het beoordelingsrapport voor S&W3 en S&W4 

opgenomen, dit is één document dat voor beide modulen wordt gebruikt. De documenten zijn als 

Word-bestand beschikbaar op de Canvas-site van de KOP-opleiding van Studie & Werk 3 (te bereiken 

via ‘MyHU’) en via de openbare HU-site voor stage en afstuderen: https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/ 

 

1.1.1 De grote lijn 

De activiteiten bij Studie en Werk zijn erop gericht dat je via werkplekleren een bewust bekwame 

docent wordt: een vakbekwame docent met een realistische kijk op zijn eigen bekwaamheid in de 

beroepspraktijk, die in staat is zichzelf en het onderwijs dat hij geeft systematisch verder te 

ontwikkelen. Je geeft je eigen leerproces vorm op de leerwerkplek aan de hand van je leerwerkplan. 

In Studie en Werk krijgt dit als volgt gestalte: 

a) Je brengt je eigen bekwaamheid als docent gedetailleerd in kaart. Hiervoor krijg je 

verschillende instrumenten aangereikt zoals bv. onderzoek van je eigen leerstijl. 

b) Op basis hiervan formuleer je concrete leervragen waarmee jij je wilt ontwikkelen als docent 

in opleiding en wat je te weten wilt komen in de komende periode. Voor het concretiseren van je 

leervragen verdiep je je passende onderwijskundige en/of (vak)didactische literatuur (je formuleert 

concrete voornemens). 

c) Vervolgens plan je elke periode concrete activiteiten op je opleidingsschool (leerwerkplek) 

waarmee je deze leerdoelen wilt gaan realiseren, verdiep je je in de literatuur en maak je afspraken 

met je begeleiders voor feedback. 

d) Al werkende verzamel je vervolgens materiaal om de gerealiseerde verbeteringen in je 

handelen en je leerproces zichtbaar te maken en te onderbouwen. Ook raadpleeg je relevante 

literatuur. 

 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/
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Deze stappen doorloop je steeds opnieuw om het leren van je werkervaring te verdiepen en aan te 

tonen. Zo start de leercyclus opnieuw, maar wel op een steeds hoger niveau. 

Aan het eind van je studie leg je het Assessment Startbekwaam af. Hier laat je je 

competentieontwikkeling zien die je tijdens de Kopopleiding hebt doorgemaakt en presenteer je 

jezelf als startbekwaam docent. Hiervoor stel je een portfolio samen, waarin je gebruik maakt van 

(een selectie uit) het materiaal dat je tot dan toe hebt verzameld. Ook presenteer je video-opnames 

van jezelf als leraar-in-opleiding bij het werken met een of meerdere klassen. De instructies voor het 

assessment komen in de tweede helft van de Kopopleiding aan bod.  

1.2 ORGANISATIE 

1.2.1 Omvang en planning 

Studie en Werk bestaat uit vier modulen over het hele jaar; per periode sluit je één module S&W af 

(bij nominale studieduur). Voor deelname aan een S&W-module heb je een leerwerkplek nodig op 

een school voor Voortgezet Onderwijs of MBO.   

NB. Studenten Omgangskunde kunnen tijdens hun LIO (S&W3 en 4; in tweede helft studiejaar) alleen 

op een MBO (ROC) werken. 
 

Overzicht 1: Studie en Werk op de opleidingsschool (leerwerkplek) 
Tijd Periode A Periode B Periode C Periode D 

Module  S&W1 S&W2 S&W3 S&W4 

Totale stage  

(minimaal) 

18 dagen* 20 dagen* 30 dagen* 30 dagen* 

Aantal lessen / 

activiteiten 

verzorgen 

10 lesmomenten / 

begeleidingsmomenten, 

waarvan minimaal 2 

(deel-) lessen verdeeld 

over periode A 

20 (deel-)lessen / 

begeleidingsacti-

viteiten, waarvan 

minimaal 6 hele 

lessen verdeeld over 

periode B 

10 – 12 uur lessen / 

begeleiding per week 

zelfstandig, waarvan 

minimaal 50% in het 

eigen schoolvak (2e 

graads) 

10 – 12 uur lessen / 

begeleiding per week 

zelfstandig, waarvan 

minimaal 50% in het 

eigen schoolvak (2e 

graads)  

Op de school 

aanwezig zijn 

2 dagen per week* 2 dagen per week* 3 – 4 dagen per week* 3 – 4 dagen per week* 

EC 5 5 10 5 

Rollen Onderwijsassistent 

/instructeur (LIDO) 

Instructeur / leraar 

(LIDO) 

Leraar in opleiding 

(LIO) 

Leraar in opleiding 

(LIO) 

*) De student is voor circa de helft van deze werkdagen inzetbaar voor lesgebonden activiteiten met leerlingen op de 

stageschool (zie ‘Overzicht 2: Werktaken per S&W-module’ in par. 1.3.2). De overige uren besteedt de student aan het 

werken aan opdrachten in het kader van S&W. 

1.2.2 Begeleiding vanuit de Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 

De bijeenkomsten Studie en Werk worden wekelijks ingeroosterd en begeleid door een vaste docent, 

je Studie-en-Werkbegeleider ofwel SWB. Er wordt ingegaan op verschillende thema’s die te maken 

hebben met je ontwikkeling tot docent, producten die je voor Studie en Werk maakt, er worden 
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(video-)intervisie-bijeenkomsten georganiseerd en er is de voorbereiding op het Assessment 

Startbekwaam. 

 

De begeleiding van je werk op school wordt vanuit Instituut Archimedes uitgevoerd door je SWB of 

een Instituutsopleider (IO). Of je een SWB of IO hebt, is afhankelijk van de relatie die jouw school 

heeft met Instituut Archimedes. Onder begeleiding van je SWB / IO valt: 

• de bijeenkomsten Studie en Werk incl. (video-)intervisie volgens het rooster 

• feedback op en beoordeling van je leerwerkplan en S&W dossier/ presentatie 

1.2.3 SWB of IO? 

Wanneer je op een op school werkt met een keurmerk van Instituut Archimedes, is er waarschijnlijk 

een vaste instituutsopleider (een zgn. IO). Deze docent, een HU-collega, heeft dan als taak je te 

begeleiden (o.a. je leerwerkplan tussentijds goed te keuren) en je S&W-modulen te beoordelen. Op 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/werkplekleren-algemene-

informatie/ vind je een lijst met scholen met een IO. Check zelf of je een IO hebt en neem zo snel 

mogelijk contact op.  

Je volgt gedurende het hele jaar de S&W-bijeenkomsten op de Hogeschool Utrecht bij je SWB. In 

periode C en D kun je ervoor kiezen om de intervisie- en themabijeenkomsten op je opleidingsschool 

te volgen 

Indien je een leerwerkplek hebt op een Archimedes-opleidingsschool met een IO, neem je zelf 

direct bij het begin van het werkplekleren contact op met deze IO! 

1.2.4 WB: werkplekbegeleider op je leerwerkplek vanuit de opleidingsschool 

Op je leerwerkplek word je begeleid door je werkplekbegeleider (WB). Dit is een docent van de 

opleidingsschool die jou begeleidt in de dagelijkse gang van zaken. Er bestaat tussen scholen een 

grote diversiteit in de aanpak van de begeleiding door de WB’s. 

We gaan ervan uit dat je werkplekbegeleider: 

• je wegwijs maakt in de school en als contactpersoon voor je beschikbaar is; 

• met jou vooraf het leerwerkplan doorneemt en dit accordeert; 

• wekelijks een begeleidingsgesprek met je voert, waarin de voorbereiding, de uitvoering en 

evaluatie van je activiteiten aan bod komt; 

• een aantal lessen bijwoont en lesobservaties op schrift zet (in periode C en D geef je zelfstandig 

les en zijn er af en toe lesbezoeken);  

• bij de afronding van iedere S&W-module evalueert wat je leeropbrengst van deze periode is 

geweest en schriftelijke feedback en/of een beoordeling geeft; 

• je tijdens het werken aan afstudeerberoepsproducten helpt om een geschikte opdracht te 

verwerven binnen de school en om je in contact te brengen met de personen die hierbij nodig zijn 

(periode C en D); 

• een eindgesprek organiseert op je leerwerkplek (eind periode D). 

 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/werkplekleren-algemene-informatie/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/werkplekleren-algemene-informatie/
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LET OP: Het is aan jou om de mensen met wie je samenwerkt goed op de hoogte te stellen wat de 

verwachtingen zijn. Om je WB en IO te informeren kun je deze gids van de KOP-opleiding overleggen 

en/of nadere informatie overhandigen (te downloaden op https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/). 

1.2.5 Regelen van je leerwerkplek: via OnStage (voortraject) 

Zodra je een positief studieadvies hebt ontvangen en je aan de LIO-fase kunt beginnen, bevestig je 

dit door met de school een leerwerkovereenkomst (LWO) af te sluiten. Deze LWO is nodig voor alle 

leerwerkplekken. Het is een wettelijke verplichting om deze overeenkomst schriftelijk vast te leggen. 

In deze overeenkomst staan afspraken over je activiteiten, rechten en plichten op de leerwerkplek. Je 

vindt de LWO voor de KOP-opleiding op: https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/. Je vult de overeenkomst in met alle gevraagde 

gegevens en zorgt voor het uploaden hiervan in OnStage.  

 

Binnen 3 weken na aanvang van de module S&W 3 moet je je Leerwerkovereenkomst (LWO) en een 

leerwerkplan (LWP) inleveren voor goedkeuring door WB en SWB / IO via OnStage. 

 

Indien je in periode C een verlengde LIDO-stage doet (dus nog niet aan de LIO-stage begint), vul je de 

leerwerkovereenkomst S&W1/2 opnieuw in. Pas als aan de voorwaarden van de LIO is voldaan, 

wordt er een LIO-overeenkomst getekend. LET OP: de LIO-fase (S&W3 en 4) van studenten 

Omgangskunde moet in principe op een MBO plaatsvinden tenzij aan voorwaarden is voldaan. 

1.2.6 Afspraken en regels bij werkplekleren 

Het leren op je leerwerkplek op de stageschool is in het algemeen een leerzame, prettige, maar ook 

spannende activiteit voor jou als aankomend docent. Ondanks een goede voorbereiding en 

organisatie kunnen er toch zaken misgaan. Eenvoudige problemen los je vanzelfsprekend met de 

direct betrokken begeleider op. Als er een ingewikkelder probleem is, kun je natuurlijk een van de 

andere begeleiders daarover aanspreken. Elke begeleider die voor jou actie onderneemt, weet dat hij 

de verplichting heeft te zorgen voor terugkoppeling naar jou.  

Houd je in elk geval aan de volgende regels: 

Het rooster van de school 

wijkt af van het rooster van 

de opleiding 

 

Het werkplekleren houdt in dat je volledig als werknemer meedraait op de 

school. Je moet je daarom houden aan afspraken over je werkdagen en aan het 

vakantierooster van de school. Dit betekent bijvoorbeeld dat je 

werkzaamheden starten met de start van het schooljaar op de school en in 

periode 4 doorlopen tot de zomervakantie op de school begint.  

NB. Het kan voorkomen dat herkansingen van de opleiding op je 

schoolwerkdag vallen. Je moet dan wat regelen op je school want er kunnen 

geen aparte toetsen voor je worden geregeld. 

Ziekte en afwezigheid  

 

Op de leerwerkplek volg je de ziekte- en verzuimregels die daar gelden. In het 

instituut informeer je (digitaal) je IO en je SWB direct bij ziekte of verzuim. 

Blijf zoveel als mogelijk toch (digitaal) in contact, zeker als je afwezigheid langer 

duurt. Je mist werkervaringen, vaardigheid en reflecties. Het zou kunnen dat je 

extra werkdagen moet maken, om die in te halen. 

 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/kopopleiding/
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Wisselen van werkplek Je kunt in principe tussentijds niet wisselen van werkplek.  

Stoppen met de opleiding 

 

Je hebt het besluit te stoppen met de opleiding goed doorgenomen met je SWB 

en eventueel ook met de decaan. Alle personen met wie je werkte 

(werkplekbegeleider, schoolopleider, directie, IO) breng je persoonlijk op de 

hoogte. 

Ontslag 

 

Als je werkgever de leerwerkovereenkomst en evt. arbeidsovereenkomst 

ontbindt, meld je dat direct bij je IO en SWB. 

1.2.7 Informatiebronnen, materiaal en literatuur 

Bij S&W3 en 4 wordt minimaal de verplichte literatuur gebruikt. Van de student wordt verwacht dat 

hij/zij (vooral) zelfstandig gebruik maakt van deze literatuur bij het verkrijgen van theoretische 

verdieping bij het werkplekleren. Daarnaast zoek je zelf relevante bronnen bij je leervragen of 

leerdoelen. In de bibliotheek van de HU (www.bibliotheek.hu.nl) en op de Canvas-site van de KOP-

opleiding vind je een schat aan materiaal. Je kunt bijvoorbeeld de koppelkaart gebruiken bij het 

koppelen van literatuur aan je leervragen. Zie de Canvas-site van de KOP-opleiding voor Studie&Werk 

3 (te bereiken via MyHU). Zie voor S&W3 en 4 (periode C en D) de boekenlijst in de Introductiegids 

voor de KOP-opleiding. 

1.3 INHOUD VAN STUDIE EN WERK 

1.3.1 Initiatieven ontplooien en geschikte werktaken 

Je werkt op je leerwerkplek op basis van een vooraf, zelf opgesteld, leerwerkplan (LWP). Daarin heb 

je beschreven aan welke leervragen je wilt gaan werken, welke onderwijskundige en/of 

(vak)didactische literatuur je daarvoor hebt geraadpleegd, welke initiatieven je gaat ontplooien en 

hoe je aan het eind de opbrengst hiervan zichtbaar gaat maken. Deze initiatieven zullen bij het begin 

van je opleiding bijvoorbeeld bestaan uit observaties verrichten bij verschillende docenten, 

leservaring opdoen bij een ervaren docent en in eenvoudige situaties instructie geven.  

Aan het eind van je opleiding laat je zien dat je als zelfstandig docent functioneert, dat je complexe 

onderwijssituaties aan kunt en op pedagogisch en vakdidactisch gebied zorgt voor professionele 

kwaliteit. Overzicht 2 (hieronder) geeft een doorlopende lijn aan van het soort activiteiten die je op 

je leerwerkplek kunt gaan uitvoeren. 

 

Overzicht 2: Werktaken per S&W-module 

Module Geschikte werktaken zijn bijvoorbeeld: 

S&W1 Observeren van lessen, individuele leerlingen helpen, kleine groepjes leerlingen begeleiden, een hele  
dag met een klas meelopen, een dag meelopen met de conciërge(s) of ander ondersteunend personeel,  
verschillende docenten observeren, (delen van) een les geven in aanwezigheid van de WB (minimaal 2 
(deel-)lessen). 
 

S&W2 Voorbereiden, verzorgen en evalueren van lessen / lesmomenten (minimaal 20 deellessen) onder 
begeleiding van de WB, assisteren van docenten, observeren van lessen, individuele leerlingen helpen en 
kleine groepjes leerlingen begeleiden, een hele dag met een andere klas meelopen, verschillende 
docenten verder observeren en bevindingen verbinden met eigen handelen.  
 

http://www.bibliotheek.hu.nl/
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1.3.2 Overzicht van doorlopend leerproces Studie en Werk en niveau 

Het leren van je werk krijgt o.a. gestalte door je lesactiviteiten te evalueren, te reflecteren op 

concrete gebeurtenissen, observatie en nabespreking met je werkplekbegeleider en feedback van 

leerlingen te verkrijgen. Doordat je tijdens je opleiding steeds meer te weten zult komen op 

onderwijskundig en didactisch terrein, zul je ook steeds beter toegerust zijn om je werk op een 

steeds preciezere wijze uit te voeren en te evalueren. Overzicht 3 (hieronder) geeft een globaal beeld 

van het doorlopende leerproces binnen Studie en Werk. Hiermee kun je zelf checken op je op het 

verwachte niveau functioneert. 

S&W3 Zelfstandig voorbereiden, verzorgen en evalueren van 10-12 lesuren per week (waarvan minimaal 50% in 
het eigen schoolvak -2e graads), met begeleiding van WB tijdens het verloop hiervan. Voor zover 
mogelijk: samenwerking met docent tijdens les, observeren van lessen, deelname aan sectie- of 
teamoverleg, contacten met ouders, rapportvergaderingen. Ook bijdragen aan projecten, 
studiemiddagen, vieringen, vakoverstijgende schoolactiviteiten gaan leveren. 

S&W4 Als zelfstandig docent voorbereiden, verzorgen en evalueren van 10-12 lesuren per week (waarvan 
minimaal 50% in het eigen schoolvak -2e graads), begeleiden van complexe onderwijsactiviteiten 
(lessenseries, projecten, vakoverstijgende activiteiten). Voor zover mogelijk: deelname aan sectie- of 
teamoverleg, contacten met ouders, rapportvergaderingen. bijdragen aan projecten, studiemiddagen. 
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Overzicht 3: Doorlopend leerproces qua niveau in de S&W-modulen 

   S&W  1   S&W2 S&W3 S&W4 
leervragen en 
leeractiviteiten in 
leerwerkplan 
vastgelegd 

passend bij eigen 
beginsituatie en 
mogelijkheden van de 
school 

passend bij eigen 
competentie-ontwikkeling 
(competentie 1 t/m 4 en 
7), taken voor S&W2 en de 
mogelijkheden van de 
school 

passend bij eigen 
competentie-ontwikkeling, 
mogelijke taken voor LIO-
studenten en de behoefte 
van de school 

passend bij eigen 
competentie-
ontwikkeling, 
indicatoren 
startbekwaam en 
behoefte van de school 

feedback en 
collegiale consultatie 

houden aan 
feedbackregels, gericht 
feedback vragen aan 
leerlingen en 
begeleiders (bv. Roos 
van Leary); intervisie 
opstarten in eigen 
groep 

gericht feedback vragen 
aan leerlingen, collega’s en 
begeleiders (bv. 360 
graden-feedback) 
+ intervisie  t.b.v. eigen 
leren  

nog een keer Roos van 
Leary en/of 360 graden-
feedback + video-intervisie 
t.b.v. eigen competentie- 
ontwikkeling 

gebruik maken van 
verschillende vormen 
van collegiale 
consultatie, o.a. video-
intervisie 

gebruik van 
onderwijskundige 
en/of (vak-) 
didactische literatuur 

aantoonbaar gebruik 
maken van aangereikte 
literatuur ter verdieping 
van het eigen handelen 

ook zelf op zoek gaan naar 
literatuur bij leervragen 
en/of activiteiten en 
aantoonbaar verwerken 

gebruik maken van 
verschillende bronnen en 
deze kritisch beschouwen 
(gericht op koppeling aan 
eigen handelen) 

eigen opvattingen en 
handelen systematisch 
verantwoorden vanuit 
literatuur 

voorbereiding en 
evaluatie onderwijs-
activiteiten 
 
(zie Overzicht 2) 

e.e.a. goed en op schrift 
voorbereiden, verslag 
van doen en 
nabespreken met WB 

schriftelijke 
lesvoorbereiding met 
aandacht voor  
lesorganisatie, instructie, 
werkvormen en interactie; 
feedback van leerlingen en 
WB bij evaluatie gebruiken 

lesvoorbereiding en 
verbinding leggen met de 
voorgaande en volgende 
lessen  

compleet zelfstandig 
plannen, voorbereiden 
en evalueren van 
lessenserie(s) en/of 
project(en)  

Reflectie verslag volgens 
eenvoudig format met 
koppeling naar 
literatuur (bv. ABCD, 
STARR of 
Reflectiecyclus van 
Korthagen), Roos van 
Leary of persoonlijke 
casus 

gebruik van verschillende 
reflectiemodellen met 
koppeling naar literatuur, 
professionele casus, Roos 
van Leary of persoonlijke 
casus (keuze in aansluiting 
op S&W1) 

op verschillende niveaus 
(praktijk-, methodiek- en 
zelfreflectie) met 
uitgebreide koppeling naar 
nieuwe literatuur 
 

afhankelijk van de 
situatie en/of het doel 
van reflectie zelf een 
passende keuze maken 
voor een geschikte 
methodiek  

visie-ontwikkeling eigen beginsituatie in 
kaart brengen en visie 
van de school opzoeken 

eigen visie op vak 
formuleren 

eigen visie op beroep en 
schoolvak bijstellen op 
basis van eigen ervaring, 
ervaring van anderen en 
literatuur 

eigen visie op  beroep 
en schoolvak relateren 
aan visie van de school  

Leerwerkverslag met 
beschrijving van je 
leeropbrengst en 
competentie-
ontwikkeling, mede 
op basis van 
literatuur 

beeld van de 
bekwaamheidseisen; 
ervaringen en 
observaties 
beschrijven: kennis, 
inzichten en 
vaardigheden 
benoemen. 

leeropbrengst beschrijven 
bij uitgevoerde 
activiteiten: 
kennis, inzichten en 
vaardigheden koppelen 
aan een 
bekwaamheidsgebied. 

ontwikkeling systematisch 
sturen en  beschrijven 
vanuit de 
bekwaamheidsgebieden 

zelfstandig 
vakdidatische, 
pedagogische, 
professionele 
bekwaamheid 
doorontwikkelen ter 
voorbereiding op het 
assessment  

bewijsstukken  bewijsstukken zijn 
concrete voorbeelden 
waarin een 
bekwaamheid herkend 
en benoemd zijn 

bewijsstukken passen bij 
de vakdidactische en 
pedagogische 
bekwaamheid en zijn 
authentiek, actueel en 
relevant 

bewijsstukken 
ondersteunen alle 
bekwaamheidsgebieden 
en zijn authentiek, actueel 
en  relevant en komen uit 
een variatie in contexten 

bewijsstukken voldoen 
aan alle criteria voor het 
assessment 
startbekwaam 
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1.3.3 Instrumenten 

Gedurende dit doorlopend leerproces werk je met lesvoorbereidingen, lesobservaties en 

lesevaluaties. Je benut feedback van leerlingen, docenten en medestudenten. Je reflecteert 

systematisch op je werkervaringen en verbindt telkens theorie en praktijk. Daarbij maak je gebruik 

van onderstaande instrumenten. 

1.3.3.1 Lesvoorbereidingen, uitvoeringen en evaluaties 

De lessen die je voorbereidt, uitvoert, evalueert en nabespreekt met je begeleiders zijn een 

belangrijk onderdeel van je werk op school. In je lessen werk je onder andere aan je leervragen uit je 

leerwerkplan. Het is belangrijk dat je je lessen goed voorbereidt en na afloop evalueert met het oog 

op wat je wilt leren. 

Besteed in je lesvoorbereidingen aandacht aan lesorganisatie, instructie, werkvormen en interactie 

(gebruik het lesplan volgens DA-model, zie H3 Bijlagen). Maak daarbij gebruik van wat je in de 

opleiding hebt geleerd. Pak ook de evaluatie systematisch aan, maak gebruik van lesobservaties en 

feedback (van werkplekbegeleider en IO of SWB). Leg e.e.a. schriftelijk vast: 

• Beschrijf je voorbereiding. Wat wilde je bereiken en hoe wilde je dat doen? Aan welke 
leervraag heb je gewerkt? (voeg het lesplan volgens DA-model toe) 

• Beschrijf het verloop van je les. Wat gebeurde er concreet? 

• Beschrijf de feedback die je hebt gekregen (voeg ingevulde formulieren toe) 

• Leg een koppeling met geraadpleegde onderwijskundige en/of (vak)didactische literatuur. 

• Beschrijf je conclusie. Is je doel bereikt? Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? Hoe 
gaat het verder? 

In je dossiers lever je een aantal voorbeelden in van lesvoorbereidingen volgens het DA-model, 

lesobservaties en evaluaties als bewijsstukken bij je leervragen.  

1.3.3.2 Roos van Leary/Vragenlijst VIL 

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) is een instrument om in kaart te brengen hoe 

leerlingen jou beleven op interpersoonlijk gebied. Op Canvas vind je een korte vragenlijst voor 

leerlingen en aanwijzingen hoe je de informatie uit de VIL kunt verwerken. Neem deze vragenlijst af, 

verwerk de gegevens en voeg je analyse toe aan je leerwerkverslag. Zie H3 Bijlagen. 

1.3.3.3 Lesobservaties 

Laat regelmatig een les observeren door je WB en evt. ook door andere collega’s. Maak daarbij 

gebruik van een lesobservatie-instrument, zie H3 Bijlagen. Gebruik de observaties bij het evalueren 

van je lessen. 

1.3.3.4 360 graden feedback 

Voor het verzamelen van 360 graden-feedback leg je één of meer door jouzelf opgestelde vragen 

voor aan verschillende personen, waaronder leerlingen, met wie je gewerkt hebt op je leerwerkplek 

(WB, andere collega’s, schoolleiding, eventueel medestudenten van je leerwerkplek, etc.). Je 

vergelijkt hun antwoorden en trekt daaruit conclusies voor jezelf. Deze feedback kan gaan over je 

werkzaamheden in de klas, over je werk in de vaksectie, over een competentie die je wilt verwerven, 

enzovoort. Zie H3 Bijlagen. In je leerwerkverslag beschrijf je welke feedback je hebt verkregen en wat 

je daarmee hebt gedaan. 
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1.3.3.5 Reflecteren 

Het doel van (schriftelijk) reflecteren is bewustwording en inzicht krijgen in eigen handelen en 

gedrag met het oogmerk om het eigen persoonlijk professioneel handelen te verbeteren. Je kijkt 

naar jezelf gericht op bewustwording van het eigen aandeel in een situatie. De basis bestaat uit het 

opdoen van ervaringen en het stellen van vragen aan jezelf. Je gevoelens spelen in de meeste 

gevallen een belangrijke rol als prikkel tot reflectie (Groen 2011, p. 32). 

Het uiteindelijke doel is uiteraard dat je als zelfstandig handelend docent werksituaties opmerkt die 

om nadere bezinning en verdieping in alternatieven vragen en dat je dit reflecteren professioneel 

kunt toepassen. Reflectie is vooral belangrijk in die beroepen waarin het eigen interactief gedrag van 

wezenlijk belang is voor de kwaliteit van het werk (zoals in onderwijs maar ook gezondheidszorg, 

sociaal-maatschappelijk werk).  

Bij reflecteren gaat het om preciezer en vanuit andere perspectieven kijken naar werksituaties. Je 

kunt daarbij onderscheid maken tussen gedragsgerichte en betekenisgerichte reflectie (zie Geerts & 

Van Kralingen, 2016, p.390). Er is sprake van gedragsgerichte reflectie is als je vooral kijkt hoe je iets 

een volgende keer beter kunt doen. Je vraagt je bijvoorbeeld af: ‘Doe ik de dingen goed?’ Van 

betekenisgerichte reflectie is sprake als je dieper duikt in oorzaken en wetmatigheden en daarbij ook 

je eigen gevoelens en behoeften en die van anderen meeneemt. Je vraagt je bijvoorbeeld af: ‘Doe ik 

de goede dingen?’ Of: ‘Wat maakt dat ik zo vaak deze gevoelens heb of op deze wijze reageer en hoe 

wil ik omgaan met mijn gevoelens of hoe wil ik leren reageren?’ 

De methode ziet er in grote lijnen als volgt uit. 

1. Je neemt de tijd en staat stil bij je handelen. Hier schep je duidelijkheid tussen de feiten en 
jouw waarneming van de feiten. 

2. Je benoemt nauwkeurig wat je deed, waarom je dat deed en wat het effect was van je 
handelen. Hier analyseer en evalueer je je handelen. 

3. Je vraagt observaties en ideeën van anderen en leest over je ervaring in relevante 
onderwijskundige en/of (vak)didactische literatuur. Hoe zou je het anders kunnen doen? 

4. Stap 1 t/m 3 kunnen zorgen voor een andere kijk op de situatie. Bij stap 4 formuleer je 
conclusies en meerdere voornemens over hoe te handelen in de toekomst.  

 
Er zijn diverse formats die je helpen bij het systematisch reflecteren n.a.v. zaken die je meemaakt op 

je leerwerkplek (en die wellicht vaker terugkomen in je logboekaantekeningen).  

Maak gebruik van de kernreflectie of het ui-model van Korthagen om systematisch terug te kijken op 

ervaringen die je opdoet op school. Deze worden aangereikt ter verdieping op de reflectiemodellen 

die je al kent zoals het ABCD’tje (de formats vind je in H3 Bijlagen). In alle gevallen is het van belang 

dat je inzoomt op een kritische, concrete ervaring/situatie en daar literatuur bij raadpleegt.  

Ben je niet bekend met reflecteren, gebruik dan het boekje Leren van lesgeven van Melief e.a. 

(2007), met name de toelichting in hoofdstuk 2 en 3. Groen (2011) biedt een uitgebreider overzicht 

van theorie en praktijk van reflecteren bij ervaringsleren. 

[Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho] 
[Groen, M. (2011). Reflecteren: de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Groningen: Wolters-Noordhoff]  
[Melief, K., Tigchelaar, A., Korthagen, F. & Koster. B. (2007). Leren van lesgeven. Soest: Nelissen] 
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1.3.3.6 Koppelen van praktijk en theorie 

Daarnaast ga je in alle gevallen op zoek naar onderwijskundige en/of (vak-)didactische literatuur om 

theoretische inzichten of concepten te koppelen aan je reflectie. Je leerproces verdiept zich daardoor 

en je kunt je keuzes in de loop van je werkplekleren beter onderbouwen. Je kunt eventueel gebruik 

maken van de koppelkaart (zie de CANVAS site Studie&Werk 3) die aansluit bij de 

(kern)reflectiecyclus van Korthagen om te je helpen bij het verbinden van praktijk en theorie. Vraag 

eventueel om een nadere toelichting over de koppelkaart aan je IO/SWB. De koppelkaart kan ook 

worden gebruikt tijdens begeleidingsgesprekken met je WB en je IO/SWB. 

1.3.4 Taken student bij deelname aan Studie en Werk 

Bij deelname aan de modulen Studie en Werk behoren de volgende taken en activiteiten: 

• Aanwezigheid en actieve deelname aan de bijeenkomsten (incl. collegiale consultatie / 
intervisie, zie 2.1.2); 

• Zelfanalyse maken: leerstijl onderzoeken, inschatting maken van je startpositie op de 
bekwaamheidsgebieden, evaluatie van eigen handelen voorafgaand op beoordeling; 

• Leerwerkplan opstellen waarmee je je eigen leren aanstuurt in de onderwijspraktijk met 
concrete doelen en mede op basis van geraadpleegde onderwijskundige en/of (vak-) 
didactische literatuur; 

• Het voorbereiden, uitvoeren en achteraf evalueren van (onderwijs-)activiteiten op school; 

• Een wekelijks begeleidingsgesprek voeren met je WB;  

• Het benutten van feedback en deelname aan collegiale consultatie (zoals video-intervisie); 

• Het lezen en toepassen van onderwijskundige en/of (vak)didactische literatuur en hier ook 
zelfstandig naar op zoek gaan; 

• Verslaglegging in verschillende producten en schrijven van je leerwerkverslag; 

• Werken aan Praktijkopdrachten (in periode C en D). 
 

Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en 

actief participeert. Bij afwezigheid informeer je zelf bij medestudenten en/of via de cursussite in 

CANVAS van de KOP-opleiding wat aan de orde is geweest.  

 

1.3.5 Praktijkopdrachten 

Naast S&W (je eigen groei tot startbekwaam docent) werk je zelfstandig aan twee 

praktijkopdrachten (vakspecifiek en vakoverstijgend) waarmee je relevant (les-)materiaal maakt of 

een andere opdracht voor de school vervult. Zij maken qua EC geen onderdeel uit van de modulen 

Studie en Werk en worden apart afgetekend in OSIRIS. De invulling en omvang van de opdrachten 

wordt verder toegelicht in de Handleiding Praktijkopdrachten Vakspecifiek en Vakoverstijgend.  

1.3.6 Het eindassessment 

Het eindassessment (‘Assessment Startbekwaam’) wordt aan het einde van je opleiding afgenomen 

als je alle EC (minus de 5 van het assessment) hebt behaald. Hier laat je zien dat je een bewust 

bekwame docent bent, dat je onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen, in de 

contacten met leerlingen adequaat opereert en productief kunt samenwerken met collega’s en de 

omgeving van de school. Je toont innovatief vermogen, bent veranderingsbekwaam en creatief. Je 
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wordt beoordeeld op de bekwaamheidseisen op het niveau startbekwaam. Met het behalen van het 

Assessment Startbekwaam rond je je opleiding tot tweedegraads leraar af. Voorbereiding hierop 

vindt plaats tijdens S&W3 en 4 (periode C en D) en met behulp van de Handleiding Assessment 

Startbekwaam (deze is te vinden op de site van Bureau Assessments: https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/assessment-ia/). 

 

1.4 TOETSING EN BEOORDELING 

1.4.1 Toetsing: dossier en beoordelingsrapport 

Alle S&W2 en 4-modulen sluit je af met een dossier dat een cijfer oplevert. Voor S&W 1 en 3 is een 

deel in presentatievorm mogelijk, met een bewijzenmap. Je levert je dossier/ bewijzenmap in via 

OnStage. Deadline is uiterlijk aan het einde van de toetsweek behorend bij de moduleperiode 

(volgens het rooster van Instituut Archimedes, zie de Introductiegids Kopopleiding 2022-2023).  

Als je aan voorwaarden voor beoordeling (zie onderdeel I en III van het Beoordelingsrapport S&W3 

en S&W4, resp. Deel WB en Deel IO/SWB) hebt voldaan, word je beoordeeld op je leerproces én je 

krijg ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als beginnend docent op je leerwerkplek.  

De eindbeoordeling geschiedt door de verantwoordelijke docent van Instituut Archimedes (SWB of 

IO). Het beoordelingsadvies van je werkplekbegeleider aan het einde van periode periode D (S&W4), 

weegt mee in het cijfer. 

Je zorgt ervoor dat je dossier de gevraagde onderdelen bevat en dat ze voldoen aan de eisen aan 

schriftelijke werkstukken (bijlage 3.22) en Taalniveau 4F (bijlage 3.23). 

1.4.2 Dossier/ presentatie 

Je maakt het dossier met de gevraagde onderdelen. Dit zijn: leerwerkverslag, onderbouwing van je 

ontwikkeling met bewijsmateriaal en een leerwerkplan voor de volgende S&W-periode. Je zorgt in 

ieder geval voor bewijsmateriaal in de vorm van lesvoorbereidingen en – evaluaties (zie 

beoordelingscriterium 3 van ‘Beoordeling verslaglegging‘ in het Beoordelingsrapport deel IO/SWB. Er 

zijn verder geen voorgeschreven opdrachten meer, je kiest zelf passende bewijzen (zie overzicht 

niveau doorlopende lijn S&W op pagina 13). In hoofdstuk 3 ‘Bijlagen’ vind je de toelichting en 

formats die je naar eigen keuze kunt gebruiken bij het samenstellen van je bewijsmateriaal, dit zijn 

dezelfde producten als in S&W 1 en 2. De criteria voor een presentatie bij S&W3 zijn rood 

gemarkeerd in het beoordelingsrapport. 

1.4.3 Beoordelingsrapport S&W3 en S&W 4 

Het Beoordelingsrapport S&W3 en S&W4 bestaat uit twee delen: het deel voor de SWB / IO plus het 

deel voor de Werkplekbegeleider. Je vult in beide formulieren zelf je eigen gegevens 

(naam+studentnummer) en je zelfbeoordeling in (zie H3 Bijlagen en de CANVAS-site van de KOP-

opleiding voor de WORD-bestanden).  

Een paar weken voor de toetsweek verzoek je aan je WB om het deel WB in te vullen, zodat je e.e.a. 

op tijd kunt inleveren (in OnStage). De beoordelende docent (SWB / IO) beoordeelt je werk en vult 

het  ingevulde deel voor SWB / IO in, waarna je dit deel inclusief beoordeling in OnStage ontvangt. 
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De beoordelende docent (SWB / IO) voert het cijfer in Osiris in (zorg ervoor dat je je voor de juiste 

cursuscode hebt ingeschreven in Osiris). 

NB. We raden je aan om beide delen van het Beoordelingsrapport meteen bij de start van de module 
door te nemen zodat je weet waarop je ter afronding van de module (S&W3 resp. S&W4) wordt 
beoordeeld. 
 

1.4.4 OnStage, inleverdatum en voorwaarden. 

Bij S&W gebruik je OnStage voor het inleveren van je dossiers ter beoordeling. Deadline is uiterlijk 

aan het einde van de toetsweek behorend bij de moduleperiode (volgens het rooster van Instituut 

Archimedes, zie de Introductiegids Kopopleiding 2022-2023). Je zorgt dat je dossier voldoet aan de 

eisen aan schriftelijke werkstukken (zie bijlage) en Taalniveau 4F (zie bijlage).  

1.4.4 Taalgebruik en schriftelijke verzorging producten 

Vereist niveau van taalvaardigheid is 4F. Qua verzorging en taalgebruik zijn de eisen aan schriftelijke 

werkstukken van toepassing, zoals te vinden in hoofdstuk 3 ‘Bijlagen’. Bij S&W 3 en 4 wordt geen 

feedback meer gegeven op taal en formulering.  

NB. Van studenten aan de Kopopleiding wordt verwacht dat zij in staat zijn om zelfstandig (of met 

zelf te organiseren hulp) hun (schriftelijke) taalvaardigheid op het vereiste niveau te brengen. 

1.4.5 LIO-bekwaam? 

Als je aan alle eisen hebt voldaan, kun je in de tweede helft van de Kopopleiding beginnen met je 
LIO-stage (S&W3 en S&W4). De LIO-bekwaamheid wordt bepaald op grond van vijf criteria: 

• Positief advies van IO / SWB op basis van het lesbezoek (minimaal een 6), én 

• Positief advies van de WB, én  

• S&W1 en S&W2 zijn behaald, én 

• Van de cursussen van periode A en B is minimaal 5 EC behaald, én 

• Er is een contractformulier voor een praktijkopdracht opgesteld en ingeleverd bij de SWB 

 
Een positieve beoordeling betekent groen licht voor je LIO-stage. Bij tekorten op één of meerdere 

van bovenstaande punten, mag je nog niet beginnen aan de LIO. Er wordt dan samen met de IO / 

SWB een inschatting gemaakt van de tijd die je nog nodig hebt voordat aan de LIO kan worden 

begonnen.  

Indien een student vanwege studievertraging in het volgende studiejaar (2022-2023) met de LIO gaat 

beginnen, wordt er in het nieuwe studiejaar (opnieuw) een lesbezoek afgelegd. Het verslag van dit 

lesbezoek voegt de student bij het S&W3-dossier. Studenten die studievertraging oplopen, volgen in 

het daaropvolgende studiejaar op vrijdag de S&W-bijeenkomsten op Instituut Archimedes. 

NB. De totale opleidingsduur wordt dan langer dan één jaar. Met het oog op eventuele verlenging 

van de studieduur en het aanvragen van meer toetskansen kan het aan te raden zijn om snel contact 

op te nemen met een studentendecaan. 
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1.4.6 Inschrijving (her-)toetsing Studie en Werk 

Een student mag de toetsing van elke module Studie en Werk twee keer per jaar afleggen. De 

afronding van een module Studie en Werk vindt plaats in de toetsweek van iedere periode met als 

toetsdatum de deadline voor het inleveren van het dossier in OnStage.  

Je kunt alleen aan de toetsing deelnemen na inschrijving van  de betreffende S&W-module in OSIRIS 

(zie voor de modulecode de voorpagina van deze gids). Ook voor een herkansing moet je je 

inschrijven in OSIRIS. Voor planning en inschrijving: zie het jaarrooster van OSIRIS 

(www.roosters.hu.nl), het onderwijsjaarrooster en de Studiegids Kopopleiding Bachelor 2022-2023.  

1.4.7 Bekendmaken resultaat en archivering 

Uiterlijk 3 weken na de uiterste inleverdatum van het dossier wordt de uitslag door de SWB / IO  

verwerkt in OSIRIS. Het ingeleverde materiaal blijft gearchiveerd in het Digitale Portfolio en in bezit 

van de HU (je krijgt je werk dus niet terug!). Zorg ervoor dat je zelf kopieën (of originelen) bewaart 

van relevante documenten (zoals Beoordelingsrapporten, feedback van WB en leerlingen). Voor alle 

regelgeving omtrent inschrijven en beoordeling geldt het Onderwijs- en Examenreglement van de HU, 

studiejaar 2022-2023 (OER). 

http://www.roosters.hu.nl/
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2 STUDIE EN WERK-MODULEN 3 & 4 

2.1 SPECIFIEKE INHOUD MODULE S&W3 (10 EC) 

De module S&W3 wordt gegeven in periode C en bestaat uit bijeenkomsten op de opleiding en het 

leren van je werkervaring op de opleidingsschool. Je taken en verwachte ontwikkeling zijn al eerder 

beschreven. Hieronder volgt nadere informatie over S&W3, deels in schema. 

LET OP:  het is van belang dat binnen 3 weken na de start van S&W3 de leerwerkovereenkomst 

getekend is en je leerwerkplan door de WB en SWB / IO is geaccordeerd, bij positief studieadvies. 

ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING VOOR  MODULE 
STUDIE EN WERK 

SPECIFIEK VOOR S&W3 

1. Aanwezigheid en actieve deelname aan 
de bijeenkomsten op de HU. 

Je aanwezigheid en actieve inbreng tijdens 
themabijeenkomsten incl. intervisie is belangrijk. Tijdens 
deze bijeenkomsten werk je regelmatig samen met 
medestudenten en daarvoor is je aanwezigheid 
noodzakelijk. Als je een keer echt niet kunt komen (bv. 
wegens ziekte) word je geacht je van te voren af te 
melden bij de SWB en je medestudenten. 

2. Collegiale consultatie / intervisie Je bespreekt in een vaste subgroep je ervaringen op de 
werkplek met behulp van video-intervisie. 

3. Leervragen en activiteiten om je 
pedagogische, vakdidactische en professionele 
bekwaamheid te ontwikkelen (leerwerkplan) 

Op basis van je ontwikkeling en feedback uit S&W 2 
formuleer je minimaal 3 concrete leervragen of 
leerdoelen waarmee je aan de slag wilt gaan. Deze 
koppel je aan een plan van aanpak en te leveren 
bewijsmateriaal. Je stemt e.e.a. af op de mogelijkheden 
in de school door overleg met je WB en vraagt fiat aan 
WB en SWB of IO (binnen 3 weken!). Zie ook het format 
leerwerkplan (hoofdstuk 3). 

4. Leerwerkverslag: opbrengst van je 
leervragen en leerdoelen  

Het resultaat van je ontwikkeling en de opbrengst van je 
leervragen werk je uit in een leerwerkverslag of 
presentatie S&W3. Zie de beschrijving in hoofdstuk 3.  

5. Onderbouwing van je ontwikkeling op je 
leervragen met bewijsmateriaal 

Je kiest minimaal twee bewijsmaterialen per leervraag 
(vanuit je lessen, reflecties, koppeling aan literatuur, 
feedback) naar eigen inzicht. Je levert daarbij ook 
minimaal één lesvoorbereiding en evaluatie. 

6. Ontwikkelingsgericht advies: feedback 
van de WB op je ontwikkeling als beginnend 
docent. 

Volgens het uitgebreide format (onderdeel II 
‘Functioneren op de werkplek’ van het 
Beoordelingsrapport) – kolom S&W3; hierin kan 
aangetekend worden wat aan bod is gekomen in deze 
periode. Je vult het zelf in, je WB vult het in en jullie 
bespreken het. 

7. Leerwerkplan voor volgende S&W  Ter afronding van S&W3 maak je een nieuw 
leerwerkplan voor de komende periode (S&W4): 
je formuleert min. 3 leervragen op grond van een 
verkenning in onderwijskundige en/of (vak-) didactische 
literatuur, op basis van de feedback en je ontwikkeling 
op de bekwaamheidseisen. 
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2.1.1 Begeleiding en groepsbijeenkomsten S&W3 

De bijeenkomsten van Studie en Werk zijn volgens rooster op de maandagochtend en -middag. 

Hierin wordt toelichting gegeven op de opbouw en is ruimte voor uitwisseling van de ervaringen. De 

SWB reikt een programma per periode uit. Naast de plenaire bijeenkomsten is er tijd voor intervisie 

in subgroepen. Kenmerkend voor de bijeenkomsten in S&W3 is dat studenten een actieve inbreng 

leveren op thema’s die vanuit de intervisie naar voren komen. Dit is een didactische verdieping die 

onderdeel is van het leren van elkaars ervaringen, voor en door medestudenten.  

2.1.2 Collegiale consultatie / intervisie 

Uitgangspunt van intervisie is eigen leiderschap van de groep en collegiale ondersteuning bij het 

bespreken van ervaringen op de leerwerkplek. Jullie werken zelfstandig en houden deze gesprekken 

op de opleiding. De tweede helft van het studiejaar komt video-intervisie op de agenda en werk je 

volgens een stappenplan aan de hand van beeldmateriaal. Daarnaast geven de leden van de 

intervisiegroep elkaar regelmatig feedback op plannen, keuzes en belangrijke reflecties (en ook op 

het leerwerkverslag zelf).  

 

In periode C wordt gestart met video-intervisie. Dit is een keuzemoment voor degenen die op een 

opleidingsschool met IO intervisie kunnen doen. Het kan zijn dat je dus in een nieuwe intervisiegroep 

gaat werken. Uiteraard  maken jullie zelf een nieuw samenwerkingscontract met een planning waarin 

tussentijdse evaluatie van de samenwerking is opgenomen. Zo leer je ook om te begeleiden, de 

ander te ondersteunen en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen en elkaars ontwikkeling. 

 

Belangrijke punten voor het goed functioneren van een intervisiegroep zijn:  

• Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt en uitgewisseld, dat de groep ook per e-

mail aan de docent stuurt.   

• De groep evalueert tussentijds eenmaal in aanwezigheid van de docent het samenwerken in de 

intervisiegroep en stelt zonodig de gemaakte afspraken in het contract bij.   

• De resultaten van het samenwerken in de intervisiegroep maak je in je S&W-dossiers zichtbaar in 

het leerwerkverslag en de producten.  

2.2 SPECIFIEKE INHOUD MODULE S&W4 (5 EC) 

S&W4 in periode D bouwt voort op de ontwikkeling die je als LIO hebt ingezet. De bijeenkomsten en 

activiteiten die je onderneemt op je opleidingsschool gaan verder in op je rol als docent. Door meer 

ervaringen op te doen en verbinding te gaan leggen met de literatuur, cursussen en je handelen kom 

je tot een hoger niveau van functioneren tot startbekwaam docent.  

Het leren van je werkervaring start nog steeds direct met een leerwerkplan, dat je al gemaakt hebt 

voor je dossier van S&W3. Je hebt hierin leerdoelen of leervragen geformuleerd als vervolg op je 

leerwinst en ervaringen van periode C. Dit plan moet zijn goedgekeurd door je WB en SWB / IO 

voordat je daadwerkelijk tot uitvoering overgaat. 
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Kenmerkend voor S&W 4 is dat er in je dossier onderdelen terugkomen die je direct kunt gebruiken 

voor het algemeen deel van je portfolio bij het assessment Startbekwaam (zie onderstaande tabel 

punt 4 t/m 6).  

 

ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING VOOR  
MODULEN STUDIE EN WERK 4 

SPECIFIEK VOOR S&W4 

0. Aanwezigheid en actieve deelname 
aan de bijeenkomsten 

Zie S&W3 

1. Leerwerkverslag: opbrengst van je 
leervragen of leerdoelen 

Zie S&W3 

2. Onderbouwing van je ontwikkeling op 
je leervragen met bewijsmateriaal 

Minimaal één bewijsstuk per leervraag, zie verder 
S&W3 

3. Beoordelingsadvies: functioneren als 
beginnende docent door de WB  

Volgens het uitgebreide format (onderdeel II 
‘Functioneren op de werkplek’ van het 
Beoordelingsrapport) – kolom S&W4; hierin wordt 
aangetekend wat aan bod is gekomen in deze 
periode. Je vult het zelf in, je WB vult het in en 
jullie bespreken het. 

4. Visie op onderwijs en vak Gebaseerd op visievorming bij vakdidactiek en/of 
keuzecursus taal en cultuur, zie ook tabel op 
pagina 14/15 m.b.t. niveau S&W. 

5. Terugblik op je ontwikkeling Gebaseerd op de grote lijn in het afgelopen jaar, 
feedback en beoordelingen, eigen inzichten. 

6. Vooruitblik op je ontwikkeling Zie tabel op pag. 14/15 m.b.t. niveau S&W, gericht 
op verdere ontwikkeling als startbekwaam docent. 

 

2.2.1 Begeleiding en groepsbijeenkomsten S&W4 

De bijeenkomsten en begeleiding gaan op dezelfde wijze verder als bij S&W3, waarbij meer tijd aan 

intervisie in subgroepen besteed kan worden. De SWB reikt voor periode D een overzicht uit van de 

inhoud en planning per bijeenkomsten. Er wordt van je verwacht dat je een themabijeenkomst 

organiseert wanneer je dit nog niet in periode C hebt gedaan. 
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3 BIJLAGEN: TOELICHTING EN FORMATS 

Hieronder vind je een nadere toelichting op de gevraagde onderdelen in de S&W-dossiers met 

formats om te gebruiken bij het uitwerken van de opdrachten. Ook vind je hier de 

Beoordelingsrapporten van S&W3 en S&W4. Op de Canvas-site van de Kopopleiding vind je hiervan 

versies in Word-bestand zodat e.e.a. digitaal kan worden ingevuld. 

3.1 LEERWERKPLAN (LWP) MET FORMAT  

Het leerwerkplan (LWP) is een planningsdocument (zie ook het format hierna). Met je LWP stuur je in 
feite al je leer- en werkactiviteiten op de leerwerkplek (je opleidingsschool) aan. In het leerwerkplan 
noteer je de taken die je voor de school gaat doen, de leervragen die je daaraan koppelt voor jezelf 
en de wijze waarop je deze leervragen concreet wilt aanpakken. Dit is je planning voor de komende 
periode en de basis voor het overleg met de werkplekbegeleider en je SWB / IO.  

Je houdt bij het opstellen van het leerwerkplan dus rekening met de taken die de school je geeft en 
de eisen die je aan jezelf wilt stellen om uiteindelijk een startbekwaam leraar te worden. Voor S&W1 
volstaat een eenvoudig leerwerkplan met enkele activiteiten (zie de tabel in par. 1.3.2).  

Voor S&W2 t/m 4 neem je meer omvangrijke taken op je; daarbij neemt de zelfstandigheid, 
complexiteit van taken en theoretische onderbouwing van de keuzes die je daarbij maakt steeds 
verder toe: je gaat dus steeds meer taken van de leraar op je nemen en meer verantwoordelijkheid 
dragen. Ook je leervragen breid je steeds verder uit.  
 
Selecteer de leervragen waaraan je de komende periode wilt werken, lees daar literatuur over en 
bespreek deze plannen met je werkplekbegeleider. Sta ook open voor de vragen die er vanuit school 
aan jou gesteld worden. In het ideale geval bekijken jij en je WB samen hoe jouw leervragen kunnen 
worden gekoppeld aan de taken die je vanuit school opgedragen krijgt. Zo werk je aan de 
ontwikkeling van alle bekwaamheidsgebieden van een startbekwaam leraar. 
 
Bij het ontwikkelen van vaardigheden gaat het zowel om het leren functioneren in nieuwe, steeds 
complexere situaties, maar ook om het verder verdiepen van je vakbekwaamheid bij reeds bekende 
werksituaties. 
 
Bij het ontwikkelen van inzichten gaat het om een steeds meer omvattend inzicht in alle aspecten 
van de beroepsuitoefening: in jouw eigen functioneren, in je leerlingen en hun leerproces, in les- en 
schoolorganisatie, enz. Naast zicht op steeds meer aspecten van het leraarschap, gaat het er ook om, 
om met grotere diepgang en meer oog voor detail te gaan inzien wat er op al die verschillende 
aspecten van belang is. 
 
Het ontwikkelen van kennis  vindt deels plaats binnen de cursussen op Instituut Archimedes, maar 
ook bij eventuele professionalisering binnen je school, of via trainingen en studiedagen elders. Ook 
ontplooi zelf initiatieven om je eigen kennis te vergroten via de voorgeschreven boeken, zelf te 
zoeken onderwijskundige en/of (vak-)didactische literatuur via internet en de bibliotheek van de FE. 
 
Kennis mag geen ‘boekenwijsheid’ blijven. Het benutten van literatuur voorkomt dat je het wiel 
opnieuw gaat uitvinden en het stelt je in staat te om profiteren van inzichten die anderen reeds 
opdeden. Dit geldt zowel bij het voorbereiden van nieuwe initiatieven als bij het achteraf begrijpen 
van wat er gebeurd is. Leg dus continu de verbinding tussen theorie uit de opleiding en literatuur en 
de praktijk op je leerwerkplek! 
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Voorbeelden van mogelijke leervragen:  

  S&W1: De leerlingen die ik help begeleiden op mijn nieuwe school zijn veel zelfstandiger aan het werk dan op 

de school waar ik leerling was. Waar ligt dat aan en wat betekent dat voor de manier waarop ik te werk wil 

gaan? 

  S&W2: Wat is voor mij een goede manier om een les te beginnen en de overgang te maken naar het volgende 

deel in de les? 

- Hoe kan ik mijn klassikale instructie geven, zodat dat leerlingen hun aandacht er beter bij houden? 

- Hoe kan ik het principe ‘Doeltaal = Voertaal’ in mijn lessen verder uitbreiden, zodat de spreekvaardigheid van 

mijn leerlingen vergroot wordt? 

- Wat is voor mij een goede manier om een les te beginnen, zodat we sneller en met meer aandacht aan de slag 

kunnen? 

- Hoe kan ik de sleutelbegrippen van Ebbens gebruiken om de effectiviteit van samenwerkend leren te 

verbeteren? 

- Hoe kan ik zorgen voor een ordelijk verloop van wisselmomenten tijdens de les? 

- Hoe kan ik controleren of mijn leerlingen het doel van de les echt bereikt hebben? 

  S&W3 en 4: Wat kan ik doen om de komende vijf lessen aan klas 2A en 2B te bereiken dat de leerlingen beter 

mee gaan doen met het zelfstandig werken aan opdrachten? 

- Ik heb de verantwoordelijkheid voor een eigen klas (2G).  Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het 

werkklimaat en de sfeer in deze klas verbetert? 

- Er is een aantal leerlingen met leerproblemen in mijn klassen. Ik wil ervoor zorgen dat ik bij drie van hen mijn 

lesstof beter op hen kan afstemmen.  

- Ik heb gehoord dat sommige leerlingen gepest worden. Hoe kan ik samen met de mentor ervoor zorgen dat 

wij adequaat kunnen omgaan met pestgedrag en wat kunnen wij doen om een veiliger leerklimaat te 

realiseren?  

- Ik wil meer en vaker differentiëren met het oog op tempo- en niveauverschillen tussen mijn leerlingen zodat 

de lesstof meer op hen wordt afgestemd.  

 
Bij het opstellen van je (eerste) leerwerkplan kun je volgens de onderstaande vier stappen te werk 
gaan: 
 
Stap 1  Bereid je voor op het opstellen van het leerwerkplan door: 
a. je eigen eerder verworven bekwaamheid en persoonlijk leervragen te verzamelen 
(zelfanalyse); 
b. je te verdiepen in de school en het schooltype waar je gaat werken (schoolbeschrijving, 
observaties); 
c. met je werkplekbegeleider op school vast te stellen wat je werkzaamheden op school zullen 
zijn (zie ook par. 1.3.2 voor voorbeelden). 
 
Stap 2 Zodra je een idee hebt van een leervraag of leerdoel, zoek je er relevante onderwijskundige 
en/of (vak-)didactische literatuur bij. Benoem op grond daarvan een wenselijke situatie en een aantal 
voornemens of zaken die je wilt gaan uitproberen.  
 
Stap 3 Vul het Format Leerwerkplan KOP in (zie hieronder voor het format) 
 
a. Maak je doelen zoveel mogelijk specifiek, eenduidig, tijdgebonden en meetbaar  
Raadpleeg eventueel ‘Leerdoelen formuleren’ via: 
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Leerdoelen_formuleren.docx 
Raadpleeg eventueel ook  de ‘hulpvragen’ (verderop in de bijlagen). 
 
b. Welk bewijsmateriaal ga je leveren? 

http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Leerdoelen_formuleren.docx
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Noteer per leervraag welk bewijsmateriaal je gaat verzamelen aan de hand van je lessen, reflecties, 
koppeling aan bestudeerde literatuur en feedback van leerlingen en WB. Plan ook wanneer je het 
bewijsmateriaal gaat verzamelen.  
Bedenk dat je bewijsmateriaal uit meerdere producten moet bestaan (minimaal 2 stuks). Hiermee 
kun je vaak op verschillende manieren laten zien hoe je aan een leervraag gewerkt hebt en wat de 
opbrengst is. 
 
TIP De overtuigingskracht van bewijsmateriaal dat van anderen afkomstig is, is vaak hoog. Denk aan: 
lesobservaties, leerlingenquêtes, beoordelingen door leidinggevenden, sectieleiders, schriftelijke 
feedback van collega’s en ouders, etc. 
 
Voor het verkrijgen van dit soort bewijsmateriaal is tijdige planning nodig. Soms moet je degenen die 
je om dit bewijsmateriaal vraagt ook precies duidelijk maken wat je met dit materiaal wilt gaan 
aantonen. Bewijsmateriaal dat alleen vermeldt ‘dat er goed gewerkt wordt tijdens jouw les’ is 
weliswaar aangenaam om te ontvangen, maar als bewijsmateriaal weinig informatief. 
  
Stap 4 Je leerwerkplan voor S&W3 dient binnen 3 weken na de start van je module Studie en Werk 3 
te zijn goedgekeurd door je WB en je IO of SWB. Plaats je LWP in OnStage en vraag feedback aan je 
IO of SWB. Na de goedkeuring plaats je je definitieve leerwerkplan (inclusief goedkeuring) in 
OnStage. Deze goedkeuring betekent groen licht voor de start van je werkplekleren. Het 
Leerwerkplan voor S&W3 maak je als onderdeel van de afronding van S&W2. 
 
NB. Zie ook het Beoordelingsrapport S&W3 en S&W4 Deel IO/SWB voor de beoordelingscriteria van 
je leerwerkplan. 
 
 
FORMAT LEERWERKPLAN Kopopleiding: z.o.z. 
Dit kun je gebruiken als hulpmiddel om je leervragen uit te werken, de vorm is niet verplicht.
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FORMAT LEERWERKPLAN Kopopleiding 
Naam / ID:  
Studie: 

Datum: 
Datum herziening/evaluatie:  

Dit is mijn Leerwerkplan voor:   S&W1   /    S&W2   /    S&W3 /   S&W 4  [doorhalen wat niet van toepassing is] 
Mijn activiteiten voor Studie en Werk op de opleidingsschool hebben een omvang van ... dagen en minstens ... lesuren/begeleidingsuren. 
Ik plan deze in de periode van ...                 …..tot ... 
 
1. Goedkeuring door WB en afspraken over de begeleiding van de student door de werkplekbegeleider: 

Op de leerwerkplek wordt de student begeleid door de werkplekbegeleider (WB). De student en de werkplekbegeleider hebben afgesproken dat de werkplekbegeleider: 

• de student wegwijs maakt in school en als contactpersoon beschikbaar is; 

• met de student vooraf dit leerwerkplan doorneemt en dit accordeert; 

• wekelijks een begeleidingsgesprek met de student voert, waarin de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van zijn activiteiten aan bod komt (een half uur  
begeleidingstijd per werkdag van de student); 

• de lessen (gedeeltelijk) bijwoont en lesobservaties op schrift zet (zie de Gids S & W Kopopleiding 2022-2023); 

• aanwezig is bij de nabespreking bij het lesbezoek door de IO van Instituut Archimedes  en meebeoordeelt (in S&W2); 

• bij de afronding van een module Studie en Werk evalueert wat de leeropbrengst van deze periode is geweest en een schriftelijke feedback en een beoordelingsadvies 
geeft volgens het format in het beoordelingsrapport; 

• de student tijdens het werk aan Praktijkopdrachten (periode C en D) helpt om een geschikte opdracht te verwerven binnen de school en om de student in contact te 
brengen met de personen die hierbij nodig zijn. 

Ik ben akkoord met : 
1) De leervragen/activiteiten waaraan de student gaat werken. 
2) De begeleiding van de student door mij, de werkplekbegeleider (WB). 
 
Naam WB:………………………………………………………………………………………………………School:……………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening WB:……………………………..............................................................Datum:…………………………………………………………………………………. 
 

 
Evt. opmerkingen van de werkplekbegeleider: 
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2. Door de student: Leervragen/leerdoelen, motivatie en literatuur, plan van aanpak, bewijsmateriaal en bekwaamheidseisen:  

 
 

Leervragen en motivatie/aanleiding 
(minimaal 3 stuks) 

Literatuur en concrete voornemens 
 

Plan van aanpak Bewijsmateriaal 
(minimaal 2 stuks per leervraag) 

Bekwaamheidsgebied 

Beschrijf hieronder per leervraag: 
Wat is mijn globale leervraag? 
Maak hier duidelijk waarin je beter 
wilt worden en beschrijf het gewenste 
effect (op de leerlingen en/of op 
jezelf). 
En wat is mijn motivatie of wat is de 
aanleiding hiervoor? 
Geef aan waarom je hieraan wilt 
werken 

Beschrijf hieronder per leervraag: 
Welke literatuur heb ik 
geraadpleegd bij deze leervraag? 
En welke voornemens / concrete 
leerdoelen heb ik hieruit gehaald? 
(Minimaal 3 concrete 
voornemens/concrete leerdoelen per 
leervraag) 

Beschrijf hieronder per leervraag:  
Welke activiteiten ga ik op school 
uitvoeren om aan deze leervraag te 
werken? 
Wanneer? 
Wat doe ik ter voorbereiding? 
Wie/wat heb ik waarvoor en 
wanneer nodig? 
 
Beschrijf dit zo SMART mogelijk 
 

Met welk materiaal ga ik straks 
onderbouwen (‘bewijzen’) wat ik geleerd 
heb?  
In ieder geval op basis van: 
-Mijn lessen 
-Mijn reflecties 
-Koppeling aan bestudeerde literatuur 
-Feedback van WB, collega’s en leerlingen 

Op welke 
bekwaamheid heeft 
deze vraag 
betrekking? 
 
Welke indicatoren 
vind ik vooral van 
toepassing? 
 

1     

2     

3     

 
 
3. Goedkeuring door de Instituutsopleider (IO) / Studie-en Werkbegeleider (SWB): 

 

Naam IO / SWB……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening IO / SWB:…………………………….................................Datum……………………………… 

 

Evt. opmerkingen van de IO / SWB: 
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3.2 HULPVRAGEN BIJ HET AANSCHERPEN VAN EEN LEERVRAAG/ LEERDOEL 

 

Per leervraag/leerdoel   

1. Doelen (Specifiek, Meetbaar)  
- Wat is de aanleiding voor je leervraag/leerdoel?(je 
motivatie) 
- Wat wil je bereiken, met welk effect?  
- Wat is het rendement voor de leerlingen? 
- In welke situatie(s) wil je dat bereiken? 
- Waarom wil je dat bereiken? (wat is de aanleiding?) 
- Ligt het ‘in jouw macht’ om dat te bereiken? 
 
Ga literatuur/theorie lezen over dit onderwerp 
(verkenning) en gebruik deze bij het verkennen van 
mogelijke acties 

 

2.  Activiteiten (Specifiek, Meetbaar, 
Tijdgebonden) 

 

- Wat ga je uitproberen? Formuleer voornemens op 

basis van je LITERATUUR-/THEORIE-verkenning. 
- Welke concrete activiteiten ga je daartoe ondernemen 
(in welke stappen)?  Wanneer? 
- Wie is / zijn daarbij betrokken en op welke manier? 

 

3.  Belemmeringen (Acceptabel)  
- Wat zijn de grootste moeilijkheden om de gestelde 
doelen te bereiken? 
- Op welke manier zou je deze belemmeringen kunnen 
verkleinen? 

 

4.  Kansen (Acceptabel)  
- Welke factoren vergroten de kans dat je de gestelde 
doelen bereikt? 
  + factoren bij jezelf 
  + factoren in je omgeving 

 

5.  Tijdpad (Tijdgebonden)  

- Wanneer denk je de beschreven doelen te hebben 

bereikt? 
- Hoe plan je de genoemde activiteiten (welke stappen 
zet je wanneer)? 

 

6.  Evaluatie (Specifiek, Meetbaar)  

- Hoe ga je tussentijds en achteraf evalueren? 

- Welke vragen wil je daarbij beantwoord hebben? 
- Wie ga je daarbij inschakelen?  
- Waar ga je zelf op reflecteren? 
- Hoe kun je vastleggen wat je hebt bereikt / geleerd? 
- Welke bewijsstukken kun/wil je daarbij verzamelen? 
(minimaal 2 bewijzen per leervraag en altijd vraag je 
feedback aan je WB, andere collega’s en de leerlingen) 
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3.3 LEERWERKVERSLAG  

In een leerwerkverslag beschrijf je de leeropbrengst van je activiteiten op je leerwerkplek. Je doet dit 
per leervraag (ca. 1 ½ pagina A4 per leervraag) en met verwijzing naar je bewijsmateriaal. 
 
Neem bewijsstukken en andere producten op in een bewijzenmap (= onderdeel van je dossier) en 
verwijs ernaar bij de betreffende leervraag. Maak een inhoudsopgave en geef elk bewijsstuk/product 
een nummer en korte titel. Vermeld nummer + korte titel ook bovenaan het document. 
De bewijslast ligt bij jou, dus geef duidelijk aan wat de beoordelaar moet opmaken uit je 
bewijsmateriaal (zie ook de ‘Tips voor bewijsmateriaal’ in stap 3 van 3.1). 
 
Inhoud leerwerkverslag. 

In je leerwerkverslag beschrijf je het volgende: 

0     Inleiding (voorafgegaan door een inhoudsopgave met paginanummering) 
1. De leervragen uit je leerwerkplan  
Per leervraag: 
a. Activiteiten: Welke activiteiten heb je voor deze leervraag verricht? 
b. Literatuur: Welke literatuur heb je gelezen en welke voornemens heb je daaruit gehaald? 
c. Leeropbrengst: Wat heb je geleerd van deze activiteiten?(kennis, inzichten, vaardigheden) 
d. Bewijsstukken: Met welk bewijsmateriaal kun je deze leeropbrengst zichtbaar maken? Verwijs 
naar het betreffende nummer in de bewijzenmap en geef aan wat de beoordelaar daaruit kan 
opmaken. 
2. Ongeplande leermomenten 
Per ongepland leermoment: 
a. Activiteiten: Welke andere activiteiten, die niet in je leerwerkplan stonden, zijn ook leerzaam 
geweest? 
b. Literatuur: Welke literatuur heb je gelezen en welke alternatieven heb je daaruit gehaald? 
c. Leeropbrengst: Wat heb je geleerd van deze ongeplande activiteiten? (kennis, inzichten, 
vaardigheden) 
d. Bewijsstukken: Met welk bewijsmateriaal kun je deze leeropbrengst zichtbaar maken? Neem deze 
op in je bewijzenmap en geef aan wat de beoordelaar daaruit kan opmaken. 
Bij 2d en 3d ‘Bewijsstukken’: Neem deze op in je bewijzenmap. 
In het totaal aan bewijsmateriaal van elk dossier dient in elk geval terug te vinden te zijn: 

• Enige voorbeelden van lesvoorbereiding (met gebruik van het DA-model) en evaluatie van 
uitgevoerde lessen of onderwijsactiviteiten. 

• Een aantal voorbeelden van door jou geschreven reflecties op leerzame situaties.  

• Feedback: Hier geef je voorbeelden van feedback die je hebt verkregen van je 
werkplekbegeleider, je leerlingen en van medestudenten en wat je hiermee gedaan hebt. 

3. Bekwaamheden 
Ook maak je in je leerwerkverslag duidelijk aan welke gebieden je gewerkt hebt door je 
leerervaringen te koppelen aan de pedagogische, vakdidactische of persoonlijke bekwaamheidseisen. 
Vaak zul je door het beantwoorden van een leervraag aan meerdere gebieden werken, dat is ook de 
bedoeling. Dat je bekwaam bent, blijkt vooral uit je handelen en uit de onderbouwing van je 
handelen. 
4. Bronnenlijst 
Uiteraard rond je je leerwerkverslag af met een bronnenlijst (volgens APA).  
 
Zie ook het Beoordelingsrapport deel IO / SWB voor de beoordelingspunten van je leerwerkverslag. 
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3.4 LESVERSLAG (KORT OF UITGEBREID) -  ALTIJD MET LESPLAN VOLGENS DA-MODEL 

Een belangrijk onderdeel van je werk op je opleidingsschool is dat je lessen voorbereidt, uitvoert en 
nabespreekt met je begeleiders. Een lesverslag bestaat uit minimaal de volgende onderdelen: 

• je lesvoorbereiding / lesplan: gebruik het lesplan volgens ‘DA-model’, ofwel het model 
Didactische Analyse in bijlage 3.7 

• evaluatie van de uitvoering in je eigen woorden 

• feedback van je WB (zie voorbeeldformulier verderop) 

• je eigen conclusie (met enkele voornemens voor volgende lessen). 
 
Het ‘Lesverslag Kort’ blijft beknopt tot bovenstaande punten. 
 
Het ‘Uitgebreid lesverslag’ vraagt meer aandacht voor de bekwaamheidseisen ter voorbereiding en 
vraagt een gerichte evaluatie (checklist) na afloop (zie verderop). In beide gevallen is het belangrijk 
dat je een heldere conclusie formuleert met daarin enkele voornemens voor vervolg. 
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3.5 LESOBSERVATIEFORMULIER T.B.V. LESVERSLAG KORT 

 
Lesobservatieformulier (voorbeeld) 
Naam student: 

Datum: 

WB (formulier ingevuld door): 

 

Checklist bij observatie ja deels nee n.v.t.  

Comp 
1 

1.1 Heeft het leerklimaat bevorderd 
 

    

1.2 Houdt rekening met klimaat in de groep 
 

    

1.3 Speelt adequaat in op de mate van zelfstandigheid 
 

    

2 2.1Uit het gedrag blijkt een pedagogische visie 
 

    

2.2 Bevordert een veilig klimaat 
 

    

2.3 Houdt rekening met verschillen tussen leerlingen 
 

    

3 3.1 Bevordert de motivatie van de leerlingen 
 

    

3.2 Staat boven de stof 
 

    

3.3 Maakt (vak)didactisch juiste keuzes 
 

    

3.4 Houdt rekening met leerproblemen van leerlingen 
 

    

1.5 Controleert tijdens de les bereikte leereffecten 
 

    

4 4.1 Neemt organisatorische maatregelen voor een goed 
verloop 

    

4.2 Grijpt adequaat in bij organisatorische knelpunten 
 

    

7 7.1 Maakt eigen visie op onderwijs en vak zichtbaar 
 

    

 
Opmerkingen t.a.v. de voorbereiding: 
- schriftelijke voorbereiding van de les (met lesplan volgens DA-model): 
 
- praktische voorbereiding op de les (opstelling, materialen, e.d.) 
 
 
Opmerkingen t.a.v de nabespreking: 
- stelt vragen, kan mogelijke discrepantie tussen voorbereiding en uitvoering benoemen en 
analyseren 
 
 
- kan omgaan met feedback, 
 
 

- kan leervragen aanscherpen en nieuwe vragen formuleren 
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3.6 UITGEBREID LESVERSLAG 

Het uitgebreide lesverslag kun je met onderstaande vier stappen uitwerken: 
I. Maak een uitgebreide voorbereiding van een les die je geeft: begin met een lesplan (volgens DA-
model), schrijf daarna de onderstaande vragen uit en check je lesvoorbereiding aan de hand van de 
checklist (hierna). NB. Zorg ervoor dat de les een variatie in werkvormen bevat. Controleer of je 
lesdoelen SMART geformuleerd zijn en gericht zijn op product en proces. Stel je lesplan eventueel bij! 
II. Laat je les observeren en nabespreken door je WB  (liefst aan de hand van een formulier) of IO / 
SWB (vraag zelf na welk formulier wordt ingezet bij de beoordeling van je LIO-bekwaamheid in 
S&W2).  
III Na afloop schrijf je een evaluatie aan de hand van de reflectievragen. Je eindigt het verslag met 
een conclusie, waarin je enkele voornemens formuleert voor vervolg.  
IV. Verzamel alle uitwerkingen en ingevulde formulieren en zet dit in je S&W dossier evt. als bijlagen. 
 
Beantwoord de volgende vragen bij de voorbereiding: 
T.a.v. competentie 1: Interpersoonlijk: 
a. Hoe is de sfeer in de groep, onderling contact, contact met jou. Hoe stem je jouw handelen daarop 
af? Tot welke keuzes in je voorbereiding heeft dit geleid? 
b. Verwacht je ongewenst gedrag? Wat denk je daar preventief aan te doen? Wanneer het zich 
voordoet: wat denk je dan te doen? 
c. Hoe schat je de zelfstandigheid cq verantwoordelijkheid van de leerling in? Hoe stem je je 
handelen daarop af? Tot welke keuzes in de voorbereiding heeft dit geleid? 
T.a.v. competentie 2: Pedagogisch: 
d. Geef eens een beeld van je pedagogische benadering van deze leerlingen. Gedrag wat je daarbij 
vertoont? 
e. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich op hun gemak voelen en veilig voelen. Geef daar eens 
voorbeelden van? Wat denk je te doen of te laten? 
f. Welke verschillen zijn er in deze groep op sociaal, emotioneel en cultureel terrein? 
Hoe stem je je handelen daarop af? 
T.a.v. competentie 3: Vakinhoudelijk en vakdidactisch 
g. Wat kun je zeggen over de motivatie van je leerlingen in het algemeen en specifiek voor deze les. 
Hoe stem je je handelen hierop af. 
h. Je hebt keuzes gemaakt bij de selectie van de leerstof,de opbouw/volgorde van de stof in je les en 
de manier van aanbieden cq verwerken. Beschrijf en motiveer je keuzes! 
i. Welke problemen ten aanzien van de leerstof voorzie je? 
j. Wat wil je dat de leerlingen antwoorden als je ze na afloop van de les vraagt wat en hoe ze vandaag 
geleerd hebben? Wat doe je tijdens de les om hierop te anticiperen? Hoe ga je voor het einde van de 
les controleren of de leerlingen de lesdoelen (proces- en productdoelen) hebben behaald? NB. Check 
of je lesdoelen geformuleerd zijn in termen van concreet waarneembaar leerlinggedrag! 
T.a.v. competentie 4: Organisatorisch 
k. Welke organisatorische maatregelen heb je voorbereid met betrekking tot de verschillende 
werkvormen? Denk aan: opstelling, tijd, leermaterialen. 
l. Heb je bij de voorbereiding geanticipeerd op mogelijke knelpunten met betrekking tot de 
organisatie (regels, overgangen, instructies)? 
T.a.v. competentie 7: Reflectie en ontwikkeling 
m. Wordt in deze les iets zichtbaar van je visie op onderwijs en op het vak dat je geeft? 
n. In hoeverre doet de les die je nu hebt voorbereid een beroep op sterke- en zwakke kanten in je 
vak / in je onderwijsaanpak? 
o. Hoe zou je vooraf je houding typeren in deze les, bijvoorbeeld enthousiasme, uitdaging, 
rustgevend, nieuwsgierig, etc. 
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Checklist voorbereiding voor ‘Lesverslag uitgebreid’ 

Check of je hieraan gedacht hebt in de voorbereiding van de les: Ja   deels nee n.v.t. 

Competentie 1 
1.1 Kan sfeer karakteriseren 

    

1.2  Noemt consequenties van groepsklimaat     

1.3  Benoemt verwacht gedrag     

1.4  Noemt preventieve maatregelen     

1.5  Karakteriseert zelfstandigheid van leerlingen     

1.6  Noemt consequenties voor eigen handelen in deze les     

1.7  Bespreekt keuzes met betrekking tot zelfstandigheid van leerlingen     

Competentie 2 
2.1  Karakteriseert zijn/haar pedagogische benadering 

    

2.2  Noemt consequenties voor eigen gedrag in deze les     

2.3  Is van plan aan een veilig klimaat te werken     

2.4  Benoemt maatregelen die dit bevorderen     

2.5  Benoemt een aantal verschillen in zijn/haar groep     

2.6  Noemt maatregelen om hiermee rekening te houden     

Competentie 3 
3.1  Karakteriseert de motivatie van de leerlingen voor deze les 

    

3.2  Noemt maatregelen om hiermee rekening te houden     

3.4  Kan zijn/haar keuzes motiveren     

3.5  Anticipeert op mogelijke leerproblemen     

3.6  Benoemt effecten die deze les op leerlingen zal hebben     

3.7  Heeft een aanpak om hier tijdens de les zicht op te krijgen     

Competentie 4 
4.1  Noemt organisatie-aspecten bij de planning 

    

4.2  Benoemt mogelijke knelpunten met betrekking tot organisatie     

Competentie 7 
7.1  Kan gevolgen van zijn/haar kijk op onderwijs en ook voor deze les 
concretiseren 

    

7.2  Relateert vooraf deze les aan sterke- en zwakke kant in vak en 
didactiek 

    

7.3  Kan vooraf eigen houding typeren     
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Reflectievragen voor ‘Uitgebreid lesverslag’: beantwoord de vragen die relevant zijn geweest voor 
jouw les (maak een keuze!). 
 
1. Ben je tevreden met de keuze van het onderwerp voor je les? (denk aan affiniteit 
leerlingen/onderwerp, aansluiting voorkennis, lesopening).  
 
2. Hoe zou je het contact  met de groep en met de individuele leerlingen karakteriseren? (bv. 
respect,sfeer complimenten maken, stimuleren tot helpen, bereikbaarheid voor leerlingen, 
verantwoordelijkheid) 
 
3. Op welke manier heb je aangesloten bij de leerlingen? (zie beginsituatie, voorkennis, 
belevingswereld, actualiteit) 
 
4. Ben je tevreden met de keuze van hulpmiddelen, materialen, media? (heb je 
zelfwerkzaamheid bevorderd, gewenst leereffect, voorkennis opgeroepen, afwisseling, 
begripsvorming, activerend gewerkt) 
 
5. Waren er inhoudelijk problemen met de leerstof? (denk aan meerdere manieren van uitleg, 
stof begrepen, signalering leerproblemen) 
 
6. Wat hebben leerlingen geleerd? Hoe weet je dat?  
 
7. Welke toetsvorm(-en) of evaluatie (proces/product) heb je gebruikt; ben je tevreden met het 
resultaat? (kijk eens per lesfase, naar lesdeel, naar lesdoel, gedragsproblemen, zelfevaluatie, 
leerproblemen) 
 
8. Hebben zich ordeproblemen voorgedaan? Zo ja, zie je de oorzaak? Zo nee, waarom niet? 
(denk aan onduidelijke opdrachten, regels, lesovergangen, overzicht leiding geven) 
 
9. Wat vond je het leukste moment / de leukste momenten in je les?  
 
10. Wat vond je het moeilijkste moment in de les? 
 
11. Op welke manier zou je de les kunnen verbeteren? Wat zou je achteraf anders doen? (bv. 
lesvoorbereiding, alternatieven bedenken, tijdsplanning, werkvormen, structuur, hulpmiddelen, ....) 

 
 
Voeg toe je eigen conclusie gevolgd door enkele voornemens voor vervolg. 
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3.7 LESPLAN VOLGENS MODEL DA [OFWEL MODEL DIDACTISCHE ANALYSE ] 

datum: 
docent: 
duur van de bijeenkomst: 

School/jaar/groep: 
cursus: 
groepsgrootte en samenstelling: 

THEMA 
Beschrijf hier het overkoepelende thema voor de leerlingen (of medestudenten) 
aansluitend op hun ervaringen, betekenisvol - gericht op de praktijk 

BEGINSITUATIE (zie Geerts & Van Kralingen 2017) 
1. van de leerlingen: beschrijf de cognitieve beginkenmerken (voorkennis, praktisch en theoretisch) en de affectieve of motivationele kenmerken  
2. van de groep: beschrijf de samenstelling, grootte, onderlinge verhoudingen (subgroepjes, rivaliteit, bondgenootschap) 
3. van jezelf: beschrijf jouw beginsituatie en jouw focus (waarop ben je als -beginnend- docent gericht?) 
4. van de omgeving (wat kunt je verwachten qua factoren uit de omgeving, het lokaal, mogelijk materiaal etc) 

LESDOELEN (zie Geerts & Van Kralingen 2011) 
Formuleer een overkoepelend lesdoel gerelateerd aan het thema; 
Formuleer specifieke lesdoelen vanuit leerling- (of student-)perspectief en SMART 
 
PERSOONLIJKE LEERDOELEN 
Omdat jij als docent ook lerende bent, beschrijf je hier jouw persoonlijke leerdoelen op concreet gedragsniveau; geef ook aan waarom deze leerdoelen; 
bovendien beschrijf je hier kort je motivatie voor de gekozen werkvormen en de volgorde ervan 
 

tijd 
 

fasen en inhouden leerstof subdoelen 
per 
lesactiviteit 

werkvormen en 
leermiddelen 

gedrag docent 
wat doe ik? wat zeg ik 
precies? (bv. instructies) 

gedrag leerlingen  
wat doen zij? 

 oriëntatiefase: 
hoe start je? (denk aan: aandacht richten, voorkennis 
peilen, lesdoelen en lesverloop aangeven, plaats binnen 
andere lessen aangeven) 
 
uitvoeringsfase: 
hoe ga je verder? (beschrijf de werkvormen met de lesstof 
en let op de wisselmomenten tussen lesonderdelen) 
 
evaluatiefase: 
hoe eindig je? (denk aan: nagaan wat er geleerd is, 
terugkijken op de wijze waarop gewerkt is, afspraken voor 
de volgende keer) 

    

[Geerts, W. & Kralingen, R. van. (2017). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho]
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3.8 REFLECTEREN VOLGENS HET UI-MODEL 

Een toelichting op het ui-model kun je nalezen in hoofdstuk 7 van Leren van binnenuit (Korthagen en 

Lagerwerf, 2011.  Hier kun je per laag de kenmerkende vragen gebruiken om discrepanties op te sporen, 

wanneer je merkt dat er een tegenstrijdigheid is tussen je gedrag en je omgeving. Je hebt de literatuur 

nodig om een goed begrip van dit reflectie-model te krijgen en het toe te kunnen passen op een eigen 

situatie. Dit geeft meer verdieping in reflectie, is een vervolg op de stapsgewijze reflectie van Korthagen 

in S&W 1 en 2. 

Tot slot: Laat ook je werkplekbegeleider of docent weten wat je wilt gaan oefenen zodat je hier weer 

feedback op kunt krijgen. 

 

 

[Korthagen, F., & Lagerwerf, B. (2011). Leren van binnenuit. Den Haag, Boom Lemma uitgevers] 
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3.9 STARR REFLECTIEMODEL 
 

Werkwijze 
 Loop alle punten van de 
STARR af en beantwoord de 
(relevante) vragen uit de 
puntsgewijze opsommingen. 
Schrijf je antwoorden uit in 
lopende zinnen; in de 
uitwerking volstaan 
trefwoorden niet.  
 
Lees ook onderwijskundige 
en/of (vak-)didactische 
literatuur bij je ervaringen. 
Kijk op welk punt je een 
koppeling met literatuur 
kunt maken (bijvoorbeeld bij 
Taak of Reflectie). 
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3.10 KERNREFLECTIECYCLUS VAN KORTHAGEN  

 

Het gebruik van de kernreflectiecyclus (of model) van Korthagen  

Dit is een aanvullend model op het reflectiemodel van Korthagen met de stappen wat je kent uit 
S&W 1 en 2, maar nu gericht op het kijken naar kernkwaliteiten. De stappen komen nog steeds 
overeen, de invulling gaat meer in op onderliggende kwaliteiten in je handelen. Je hebt hierbij de 
achtergrondinformatie nodig van de verplichte literatuur: hoofdstuk 5 en 6 uit ‘Leren van binnenuit’ 
van Korthagen & Lagerwerf (2011) geven inzicht in het werken met kernreflectie.  
 
Je begint dit model bij stap 1 en doorloopt het t/m stap 5, op dezelfde wijze zoals je eerder toegepast 
hebt: bij stap 1 beschrijf je bv. concreet de situatie met onderscheid van jezelf tov. je leerlingen/ 
studenten. Bij stap 2 onderzoek je nader van waaruit je handelde en bij stap 3 kun je een 
belemmering vanuit denken, voelen of willen beschrijven. Meestal wanneer je ergens tegenaan 
loopt, niet in een flow zit wringt het ergens in tussen denken/ voelen/ willen. Bij stap 4 maak je de 
verbinding van stap 2 en 3: hoe kun je vanuit de kernkwaliteit omgaan met deze stagnatie/ 
belemmering? En kom je tot een voornemen, nieuwe mogelijkheid tot actie bij stap 5. 
 
 
Kernreflectiecyclus van Korthagen1 

 

1Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen. Den Haag, Boom Lemma uitgevers. 
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3.11 PERSOONLIJKE CASUS  

Het schrijven van een persoonlijke casus is een manier om terug te blikken (te reflecteren) op je 
eigen ervaringen en van je eigen ervaringen te leren. Het gaat hierbij naast je kennis en vaardigheid 
vooral om je motivatie en je interesses. Het gaat bij een persoonlijke casus altijd om je eigen 
ervaringen die te maken hebben met jouw functioneren op de school en die dient voor je eigen 
ontwikkeling. 
 
Je vergelijkt deze ervaringen met die van anderen. 
Ook vraag je feedback op je persoonlijke casus om je eigen blinde vlekken in kaart te brengen. Ook 
verdiep je je in mogelijk relevante onderwijskundige en/of (vak-)didactische literatuur. 
  
Mogelijke onderwerpen voor een persoonlijke casus zijn:  
• Een typische ervaring van jou of een typerend of kritisch voorval dat kenmerkend is voor jou; 
• Een sterke kant of een zwakke kant van jou; 
• Een echt probleem, waar je nog steeds geen raad mee weet; \ 
• Een echte vraag die bij je speelt; 
• Een bepaald gedrag van jezelf waarvan je zelf vindt dat het anders kan. 
 
Houd de volgende criteria aan voor je persoonlijke casus:  
• Is de casus helder beschreven? Geen onduidelijkheden, geen afkortingen die alleen voor 
insiders begrijpelijk zijn e.d. Zou deze casus zo gepresenteerd kunnen worden aan een 
buitenstaander?  
• Zit er een probleem of dilemma of echte vraag in de persoonlijke casus? Is het niet zomaar 
een beschrijving van een onderwerp?  
• Is het probleem helder geanalyseerd? Zijn de oorzaken van het probleem aangegeven?  
• Zijn er verschillende opties aangeven? Is aangegeven waar de opties vandaan komen?  
• Zijn de uiteindelijk voorgestelde keuzes voldoende onderbouwd met praktische en 
theoretische argumenten?  
• Komt er een advies aan jezelf uit voort?  
 

Gebruik onderstaand format voor je ‘Persoonlijke casus’ 

Bij de nummers staat (in vet) aangegeven wat je in moet vullen. De andere vragen binnen het kader 

zijn bedoeld om je met het antwoord op weg te helpen. Je hoeft deze vragen alleen te beantwoorden 

als ze ertoe doen. 

1. Onderwerp van je persoonlijke casus: (zie boven). Geef aan om welk gedrag het gaat en 
geef hiervan een concreet voorbeeld. Dat laatste is echt nodig wil je dit goed op dit gedrag kunnen 
reflecteren. 
 

2. Wat wilde je met je gedrag bereiken? 
 

3. Wat is de achtergrond van de situatie? Dit kun je ook omschrijven als de context. Waren 
er factoren die sterk bepaalden waarom je deed wat je deed? 
 

4. Wat dacht je? Onderzoek je gedachten op oordelen. Oordelen stoppen het helder denken. 
Wat gebeurt er als je de oordelen weg laat? Waarom heb je hier oordelen nodig? Wat is de functie 
van oordelen? 

5. Wat voelde je? Hoorden deze gevoelens bij déze situatie of bij een andere, onverwerkte, 
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situatie? Mag je voelen wat je voelt? Wat voel je nu als je echt bij deze situatie durft stil te staan? 
Gaan deze gevoelens over jezelf of over de ander? Hoe bepalen je gedachten je gevoelens? Wat 
gebeurt er als je een irreële gedachte omzet in een reële? 

6. Wat is de functie van je gedrag? Wat win je ermee en wat verlies je ermee? Herken je dit 
gedrag van vroeger? Gedrag heeft altijd een functie. Soms is je gedrag echter patroonmatig omdat 
het je ooit in bepaalde situaties geholpen heeft. Nu is het misschien niet meer adequaat. Klopt 
dit? 

7. Wat heb ik gelezen over deze kwestie?(koppeling aan onderwijskundige en/of (vak-
)didactische literatuur) 

8. Wat zijn mogelijke keuzes voor ander gedrag? Welke alternatieven heb je voor je gedrag? 
Achter welke kun je het meeste staan? staan? Is het uitvoerbaar? Is het haalbaar voor je?  

9. Leg deze casus voor aan andere studenten, je werkplekbegeleider of een andere collega 
en vraag om feedback (zie volgende bladzijde voor het format hiervoor). Zoek hier niet de 
veiligheid maar liever de confrontatie omdat je daar meer van leert. 

10. Wat kun je met deze feedback?  Komt de feedback overeen of is ze tegenstrijdig? Welk 
nieuw licht werpt het op de zaak? 

11 Wat heeft het schrijven van deze persoonlijke casus je opgeleverd? Qua: anders denken, 
anders voelen, anders handelen? 

Collegiale feedback door: … 

Vragen: … 

Eventuele aanbevelingen: … 

 

Hoe geef je feedback op een persoonlijke casus?  

Formuleer je feedback in de vorm van vragen om verduidelijking en in de vorm van tips. Let 
daarbij bijv. op de volgende punten: 

• Is de casus helder beschreven? Geen onduidelijkheden, geen afkortingen die alleen voor 
insiders begrijpelijk zijn e.d.? Zou de persoonlijke casus zo gepresenteerd kunnen worden aan een 
buitenstaander? 

• Zit er een duidelijke vraag in de persoonlijke casus? Is het niet zomaar een beschrijving van 
een bepaald gedrag? 

• Is het gedrag helder geanalyseerd? Zijn de oorzaken van het gedrag duidelijk geworden? 

• Is er passende literatuur bij gezocht en beschreven? 

• Zijn er verschillende alternatieven aangeven? Zijn het goede alternatieven? Waarom? 
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3.12 PROFESSIONELE CASUS 

Het schrijven van een professionele casus is een manier om nader in te gaan op een professionele 
kwestie met de bedoeling om er van te leren. Het verschil met de persoonlijke casus is dat het bij de 
professionele casus niet om jezelf of om je eigen gedrag gaat, maar om een vraagstuk van de school. 
Je legt je uitgewerkte professionele casus voor aan je WB en vraagt feedback. De professionele 
casus kun je als voorbereiding gebruiken/ opstapje voor je één van je praktijkopdrachten. 

Mogelijke onderwerpen voor een professionele casus: 

• Een echt probleem, vraag of kwestie op de school (hoe gaan we om met excursies, 
schoolfeesten, leerlingen die te laat komen, leerlingen die later instromen etc.). 

• Een echt dilemma, een beroepsdilemma, een dilemma tussen wat kan, maar politiek niet 
haalbaar is of tussen wat wenselijk is, maar niet betaalbaar, of wat kan, maar niet mag, omdat het 
strijdig is met de wet, de moraal of de publieke opinie. 

• Een typerend of kritisch voorval dat kenmerkend is voor de (christelijke, multiculturele, 
reformatorische, etc.) school. 

• Een aan de school gerelateerde kwestie waarvan jij vindt dat het anders moet dan het nu gaat. 

• Het voorbereiden van een bespreking over een probleem, vraag, kwestie waarvan docenten 
vinden dat deze opgelost moet worden, maar waarvoor nog geen tijd gevonden is.  
 
Gebruik onderstaand format. Lees voor je begint de criteria goed door en zie ook de aanwijzingen 
voor feedback van je WB hieronder 
 

Professionele casus: 

1. Onderwerp van je professionele casus: 

2. De achtergronden van de kwestie / het probleem / de vraag: 

- Waardoor wordt het precies een kwestie, etc.?  
- Spelen er persoonlijke, personele, financiële of andere belangen? 

3. Twee ervaringen van jezelf en / of van anderen rond de kwestie, etc. die op de school speelt: 

4. Het belang van de oplossing van de kwestie / probleem / beantwoorden van de vraag: 

5. Onderzoek de oplossing voor / manier van omgaan met dit probleem / deze kwestie op twee         
andere scholen. (Gebruik hiervoor je medestudenten of contacten op andere scholen). Waarom 
zouden ze het doen zoals ze het doen? 

6.     Wat kun je in de literatuur en op internet vinden over deze kwestie? (beide bronnen benutten) 

7. Je eindigt met conclusies: Hoe wil je dat de school in de toekomst met dit onderwerp omgaat? 
Onderbouw je conclusies met bevindingen uit de bronnen. 

8.     Schrijf een advies aan de persoon die op school over deze kwestie gaat. Doe dit in de vorm van 
een brief of vergaderstuk: Veranderen? Waarom? Hoe? / Niet veranderen? Waarom niet? 
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Collegiale feedback door: … 

Vragen: … 

Tips: … 

 

Hoe geef je feedback op een professionele casus? 

Aanwijzingen voor de werkplekbegeleider (WB)  

Formuleer je feedback in de vorm van vragen om verduidelijking en tips. Let daarbij op de volgende 
punten: 

• Is de casus helder beschreven? Staan er geen onduidelijkheden of afkortingen in die alleen voor 
insiders begrijpelijk zijn? Zou de professionele casus zo gepresenteerd kunnen worden aan een 
buitenstaander? 

• Zit er een probleem of dilemma of echte vraag in de professionele casus? Is het niet zomaar een 
beschrijving van een onderwerp? 

• Is het probleem helder geanalyseerd? Zijn de oorzaken van het probleem aangegeven? 

• Is er relevante literatuur bij gezocht? (ook op internet) 

• Zijn de oplossingen van andere scholen meegenomen in de analyse? 

• Is het uiteindelijke voorstel voldoende onderbouwd met praktische én theoretische 
argumenten? 

• Is het advies naar de verantwoordelijke persoon helder geformuleerd? 

• Wat vind je zelf van het advies? 
 

 

3.13 ‘ROOS VAN LEARY’  

Voor het verzamelen van informatie over jouw interactie met de leerlingen kun je gebruik maken van 
de  vragenlijkst bij de Roos van Leary (VIL: Vragenlijst Interpersoonlijk Lerarengedrag). Deze is 
ontwikkeld door het IVLOS van de Universiteit Utrecht en wordt door veel scholen gebruikt bij 
functioneringsgesprekken met docenten.  
Op basis van de vele data die het IVLOS heeft verwerkt, komt een beeld  naar voren van ‘de 
gemiddelde leraar’ en ‘de beste leraar volgens de leerlingen’.  
 
Om een goed beeld te krijgen van je functioneren maak je eerst zelf de vragen voor de leraar die je 
graag wilt worden en de leraar die je volgens jouw leerlingen bent. Dan neem je de vragenlijst af bij 
je prettigste klas en je moeilijkste klas. 
 
De verwerkte gegevens teken je in vier cirkeldiagrammen (de zgd. ‘rozen’): je wensbeeld, je 
zelfbeeld, spiegelbeeld van je prettigste klas, spiegelbeeld van je moeilijkste klas. Als je deze vier 
rozen vergelijkt en ze legt naast die van de gemiddelde docent en de gemiddeld beste docent, dan 
heb je een indicatie om conclusies te trekken. Dat kan aanleiding zijn voor nieuwe leervragen. 
 
NB. Voor leerlingen op het VMBO kun je beter de korte vragenlijst van 16 vragen dan de lange 
vragenlijst van 77 vragen gebruiken (zie verderop). Let ook bij MBO-studenten op niveau 1 en 2  op 
de vereiste taalvaardigheid en mogelijk afwijkende interpretatie van woorden/zinnen (mogelijk dien 
je een mondelinge toelichting te vragen). 
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De systematiek en werking van de Roos van Leary kun je nalezen in Remmerswaal (2008). Verdere 
informatie is te vinden op www.onderwijscoöperatie.nl  of www.leraar24.nl en de Canvas-site van de 
Kopopleiding. Tevens staat hier aanvullend materiaal zoals een digitaal programma (excelbestand) 
om de Roos van Leary uit te werken. 
 
[Remmerswaal, J. (2008). Handboek groepsdynamica. Een inleiding in theorie en praktijk. Soest: Nelissen] 

 

3.14 VERKORTE VRAGENLIJST (‘ROOS VAN LEARY’) 

Onderstaand vind je de verkorte versie van de VIL, die bestaat uit 16 vragen. De antwoorden geven je 
een indicatie van de manier waarop je als docent functioneert op interpersoonlijk 
gebied(Competentie 1). Je doet eerst een zelftest (zie bij ‘Zelfbeeld’) en neemt vervolgens een 
leerlingenquête af (zie bij ‘Spiegelbeeld’) bij twee klassen. 
 
Op de Canvas-site van de Kopopleiding vind je onder S&W 3 ➔ Extra materiaal: 

• het document ‘VIL, Roos van Leary toelichting’ met achtergrondinformatie over de Roos 
van Leary. Wanneer je nog niet bekend bent met de Roos van Leary is deze tekst aanbevolen voordat 
je de enquete gaat uitvoeren.  

• Het Excel-bestand ‘VIL, Roos van Leary, invulprogramma’. Hier voer je gegevens van de 
enquete in; dit programmaatje verwerkt de gegevens en tekent dan de Roos van Leary. 
 

Zelfbeeld 
De vragenlijst bevat bij elk van de 8 sectoren van de roos twee stellingen in de vorm van een mening 
van de leerlingen over het gedrag van hun docent. Neem twee klassen in gedachten waar je de 
vragenlijst wilt afnemen, bijvoorbeeld een prettige en een lastige klas. Vul nu voor beide klassen 
eerst zelf de vragenlijst in: omcirkel zelf per vraag de score op de vijfpuntsschaal die het meest 
toepasselijk lijkt op jouw gedrag in die klas. Je kunt dit doen met het invulprogramma; dit tekent dan 
zelf de bijbehorende roos. (Vul bij leerling 1 de scores 0,1,2,3 of 4 in, daaronder verschijnt dan 
vanzelf de bijbehorende Roos). Wanneer je meer van handwerk houdt: nadat je de lijsten hebt 
ingevuld, tel je de omcirkelde getallen als volgt op: 
 

Vraag 11 + 13   = (BS)    Vraag 12 + 16  = (OT) 

Vraag 3   + 15  = (SB)    Vraag  4  +  7  = (TO) 

Vraag 2   +  6  = (SO)    Vraag  9  + 14  = (TB) 

Vraag 1   +  8  = (OS)    Vraag  5  + 10  = (BT) 

De acht scores vul je in het ene model in. Je werkt vanuit het midden van de roos (waarde 0). Vanuit 
het midden vertrekt voor iedere sector een lijn die onderverdeeld is in punten met waarde 2, 4, 6, 8.  
 
De eerste letter van de sector is ook de eerste letter van de lijn waarop je begint. Scoor je 
bijvoorbeeld gemiddeld 6 bij BS, dan vertrek je op de B-lijn vanuit de roos tot het getal 6 en verbind 
je dit punt met de waarde 6 op de lijn B en S. Zet op dezelfde wijze de totaalscore steeds in de 
corresponderende sector. Doe hetzelfde voor de andere klas.  
 
Zo verkrijg je twee profielen van jezelf: één van jouw gedrag in een prettige klas en één in een lastige 
klas. 

http://www.onderwijscoöperatie.nl/
http://www.leraar24.nl/
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Spiegelbeeld 
Om na te gaan hoe je overkomt bij de leerlingen laat je de enquête invullen door de klassen die je in 
gedachten had. Je scoort de antwoorden op dezelfde manier als je voor jezelf hebt gedaan.  

 
Score prettige klas      score lastige klas 
(volgens jouw leerlingen)     (volgens jouw leerlingen) 
 
Je hebt nu vier profielen: twee met jouw inschatting en twee met de mening van de jouw klassen. Als 
je eigen profielen niet overeenkomen met die van de leerlingen dan kun je je afvragen wat je 
daarvan begrijpt en of je wel een realistisch beeld hebt over je interpersoonlijk functioneren. 
Hierover kun je meer te weten komen door te reflecteren op je docentengedrag en collega's en 
begeleiders te vragen bij je in de klas te observeren en je feedback te geven. 
 
Vergelijking 
Je kunt jouw profielen vergelijken met die van de gemiddelde docent (volgens leerlingen) en de beste 
docent (volgens leerlingen). Deze scores zijn gebaseerd op een groot aantal uitgebreide 
leerlingenenquêtes die verwerkt zijn bij het IVLOS. Lees ter verdieping ook achtergrondinformatie in 
het Handboek Groepsdynamica (Remmerswaal 2008, hoofdstuk 6). 

 

 De gemiddelde docent    De beste docent 

Een goede verwerking van de Roos van Leary tot een product 
Aan de hand van de resultaten van de enquête en bovenstaande profielen beschrijf je: 

• wat je opvallend vond aan de resultaten, 

• wat je daarvan begrijpt, en 

• tot welke conclusies en voornemens je komt naar aanleiding van deze enquête. 
Op de volgende pagina is de verkorte versie direct te gebruiken. 
 
[Remmerswaal, J. (2008). Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Soest:  Nelissen]
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Leerlingenquête (verkorte versie voor vmbo-leerlingen) 
 
Omcirkel bij elke zin een getal.  
Voorbeeld: 
 

        geen    zeer veel 

1. Bij hem/haar heb je vrijheid    0 1 2 3 4 

 
Als je 0 omcirkelt zeg je daarmee dat je geen vrijheid bij me hebt. 
Als je 1 omcirkelt zeg je daarmee dat je heel weinig vrijheid bij me hebt. 
Als je 4 omcirkelt zeg je daarmee dat je zeer veel vrijheid bij me hebt. 

 
Omcirkel nu bij elke zin een getal: 
        geen   zeer veel 
1. Bij hem/haar heb je vrijheid    0 1 2 3 4 
2. Als je iets niet snapt, heeft hij/zij daar begrip voor 0 1 2 3 4 
 
        nooit          altijd 
3. Hij/zij doet vriendelijk tegen leerlingen   0 1 2 3 4 
4. Hij/zij is ontevreden     0 1 2 3 4 
5. Hij/zij stelt hoge eisen aan de leerlingen   0 1 2 3 4 
6. Hij/zij is bereid iets opnieuw uit te leggen  0 1 2 3 4 
7. Hij/zij is uit zijn humeur     0 1 2 3 4 
8. Hij/zij laat de leerlingen hun gang gaan   0 1 2 3 4 
 
        niet   heel erg 
9.   Hij/zij kan kwaad worden     0 1 2 3 4 
10. Hij/zij houdt streng orde     0 1 2 3 4 
11. Hij/zij kan goed leiding geven    0 1 2 3 4 
12. Hij/zij treedt slap op     0 1 2 3 4 
 
        niet   heel erg 
13. Je leert veel bij hem/haar    0 1 2 3 4 
14. Hij/zij is driftig      0 1 2 3 4 
15. Hij/zij heeft een prettige sfeer in de klas  0 1 2 3 4 
16. Hij/ zij treedt aarzelend op    0 1 2 3 4 
 
Heb je nog iets anders dat je wilt vertellen? 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het invullen! 
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3.15 360 GRADEN-FEEDBACK  

Voor het verzamelen van 360 graden-feedback leg je een of meer vragen voor aan verschillende 
groepen personen met wie je gewerkt hebt. Je bekijkt de antwoorden en trekt daaruit nuttige 
conclusies voor jezelf. Soms is het nuttig om de antwoorden te vergelijken. 
 
Stel zelf een evaluatievragenlijst op die je kunt voorleggen aan de mensen om je heen (mondeling of 
schriftelijk). Je vragen kunnen gaan over je werkzaamheden in de klas, over je werk in de vaksectie, 
over een competentie die je wilt verwerven, etc.  
 
Voorbeeld van een eenvoudige vragenlijst voor leerlingen: 
Ik heb jullie een opdracht gegeven om …. 
• Wat vond je goed aan de opdracht? 
• Wat vond je niet zo goed? 
• Was de opdracht duidelijk? 
• Heb ik je goede aanwijzingen gegeven? 
• Heb je nog een tip voor mij als toekomstig leraar?) 
 
Je kunt op vergelijkbare wijze feedback vragen aan je WB, (vak-)collega’s, ouders, schoolleiding, 
medestudenten, etc.  
NB. Zorg ervoor dat je ook flink wat feedback op schrift hebt. Noteer datum, van wie de feedback 
afkomstig is en vraag eventueel een handtekening. 
 
Een formulier voor het verwerken van 360 graden-feedback vind je hieronder. 
 
Naam student: Datum: 

Onderwerp:  

Evaluatie met leerlingen (geef aan welke leerlingen en noteer hier een samenvatting van het 
resultaat van de evaluatie met leerlingen) 

Evaluatie met één of meer collega’s van de school, anders dan je directe begeleider (geef aan 
welke collega’s en noteer hier een samenvatting van hun antwoorden) 

Evaluatie met een andere groep, bijvoorbeeld één of meer medestudenten op school (geef aan 
wie en noteer hier een samenvatting van hun antwoorden) 

Bespreek het resultaat en formuleer je eigen conclusies 

Als extra bewijsmateriaal voeg ik de volgende documenten toe als bijlage(n): 
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3.16 DE INCIDENTMETHODE (HENDRIKSEN) 

Om een intervisiegesprek goed te laten verlopen en leerwinst voor iedereen te verkrijgen, helpt het 
om te werken volgens de stappen van de incidentmethode. Wanneer je onderstaande stappen 
uitschrijft, heb je de basis voor een intervisieverslag. 

 

De inbrenger De groepsleden 

Informatieronde 

1. Je beschrijft de situatie heel concreet, zonder 
te vertellen hoe het afloopt; 
 
2. Je formuleert de vraag waar je een antwoord 
op wilt hebben zo helder mogelijk; 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Je beantwoordt de vragen 

 

 

 

3. Je schrijft de vraag van de inbrenger op;  

4. Je probeert om beurten de situatie te 
verhelderen d.m.v.: 

➢ Concretiseren 
➢ Samenvatten 
➢ Structureren 
➢ Doorvragen 

Analyseronde 

 6. Je schrijft op wat volgens jou de kern van de 
‘kwestie’ is; 
 
7. Vervolgens benoem je deze om beurten; 

8. Je geeft aan wat volgens jou de kern is;  
9. Je formuleert jouw aanpak op papier; 

Adviezenronde 

 
 
11. Je schrijft alle alternatieven op; 

10. Je vertelt om beurten je aanpak aan de 
inbrenger; 

Conclusieronde 

12. Je vertelt eerst hoe de situatie daadwerkelijk 
afliep;  
 
13. Je loopt alle alternatieven langs en vertelt 
welke wel of niet bij jou past 
 
14. Je kiest een alternatief om uit te proberen; 

 
 
 
 
 
 
15. Je schrijft op wat de bespreking van dit 
incident jou heeft opgeleverd; 
 
16. Je vertelt dit eventueel aan de anderen.  

[Hendriksen, J. (2005). Intervisie bij werkproblemen. Soest: Boom / Nelissen] 



Kopopleiding 2022-2023 - Gids voor S&W3 en S&W4 

 

46 

 

3.17 VIDEO-INTERVISIE: TWAALF STAPPEN VOOR HET VIDEO-INTERVISIEGESPREK 

Versie februari 2020 - Judith Kortas 

stap 1 Iedereen heeft het stappenplan voor zich plus een feedbackkaart. Spreek af wie de 

gespreksleider is (dit is niet de inbrenger): de gespreksleider bewaakt de procedure, het proces, de 

tijd. Spreek af hoeveel tijd er beschikbaar is. NB. Het videofragment mag maximaal 5 minuten 

duren!! 

stap 2 De inbrenger geeft beknopte achtergrondinformatie: wie zien we (klas/groep), wat zien we 

(soort bijeenkomst, welk lesgedeelte). Vertelt nog niets over het waarom van dit fragment. 

stap 3 - 1e keer kijken- De inbrenger toont het fragment zonder kijkopdracht! (max. 5 min) De 

intervisiegroep kijkt en noteert observaties (wat zie je, wat hoor je?). Geen interpretaties!  

stap 4 Rondje: delen van observaties door de intervisiegroep: wat zien en horen wij? (De 

gespreksleider corrigeert bij interpretaties.) 

stap 5 De inbrenger geeft aan waarom hij/zij dit fragment wil laten zien en bespreken: wat is 

zijn/haar vraag aan de groep bij dit video-fragment? (de ‘kijkopdracht’) 

stap 6 -2e keer kijken-  De inbrenger toont het fragment nogmaals. De intervisiegroep kijkt en 

schrijft nadere observaties, vragen, etc. op.  

stap 7 Informatieronde: verhelderingsvragen aan de inbrenger om de leervraag en de lessituatie 

duidelijker te krijgen. 

stap 8 De inbrenger formuleert nog een keer met hulp van de groep de eigen leervraag aan de 

intervisiegroep (bv. hoe kan ik zorgen dat….). De gespreksleider let erop dat het één vraag is en zet 

deze op het bord.  

stap 9 - 3e keer kijken-  De inbrenger laat het fragment nog een keer zien. Elk lid van de 

intervisiegroep noteert op het feedbackkaartje: ‘tops’ (wat ik competent gedrag vind...), ‘tips’ (mijn 

advies of adviezen aan jou...), ‘?/!’ (‘en verder wil ik nog kwijt...’) 

stap 10 Roddelfase: iedereen leest de feedbackkaarten voor, daarna bespreekt de groep de 

leervraag vanuit de geobserveerde kracht van de inbrenger. De inbrenger luistert alleen en maakt 

aantekeningen (zit liefst buiten de kring).  

stap 11 De inbrenger stelt verduidelijkingsvragen op punten die hij/zij van belang acht. Krijgt de 

feedbackkaartjes. Vraagt eventueel om tips en adviezen. Geeft vervolgens aan wat hij/zij van deze 

bespreking meeneemt: wat zal hij/zij een volgende keer anders doen? Welke vraag neemt hij/zij 

mee?. (De gespreksleider vraagt concrete acties en kapt discussies af.) 

stap 12 Rondje: wat nemen de andere groepsleden mee van dit videofragment en uit deze 

bespreking? Wat leert dit jou? En welke vragen heb je zelf nog? Vervolgens evt. een terugblik op de 

gespreksleiding en de samenwerking: wat waren leerbevorderende en/of leerbelemmerende 

aspecten voor jou? Wat zou je een volgende keer hetzelfde of anders willen?  
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VIDEO-INTERVISIE 

Video-opnamen en privacynormen  

 

Ethische aspecten 

Video als feedbackmiddel is confronterend; mensen worden gefilmd in hun werksituatie; het gedrag 

en handelen wordt zichtbaar. Daarnaast horen mensen hun eigen stemgeluid op een andere wijze 

dan ze gewend zijn. Met video-intervisie wordt geprobeerd om de realistische kijk op zichzelf te 

vergroten, inzicht in eigen bekwaamheid te vergroten en competentieontwikkeling op gang te 

brengen. 

Basisvoorwaarde hiervoor is vertrouwen, doe niets zonder toestemming van de betrokkenen en 

houd je aan de afspraken. 

 

Privacy 

Videobanden / DVD’s, maar ook schriftelijke verslagen en aantekeningen zijn vertrouwelijke 

informatie. Er zijn wettelijke kaders die gelden ten aanzien van persoonsregistratie. Deze wet 

impliceert dat er geen gegevens doorgegeven mogen worden aan derden zonder toestemming en 

dat betrokkenen recht hebben op inzage in de vastgelegde gegevens. 

In principe hebben alle ouders van leerlingen die opgenomen zijn recht op inzage van de beelden; 

kinderen vanaf 12 jaar moeten geïnformeerd worden over de opnames zodat ze eventueel aan 

kunnen geven niet gefilmd te willen worden; vanaf de leeftijd van 16 jaar moeten leerlingen zelf 

toestemming geven voor de opnames. 

 

Afspraken met de klas 

Het is zaak om de klas tevoren uit te leggen  wat je gaat doen en waarom je de opnames gaat 

maken.Vertel de leerlingen: 

• om welke les het gaat 

• wat jijzelf van die les wilt leren 

• dat het om videobeelden over jouw gedrag als docent gaat (en niet om beelden van de 
leerlingen) 

• dat de camera daarom op jou als docent wordt gericht 

• dat je een of meerdere fragmenten (jouw gedrag als docent) uit de videofilm gaat selecteren  

• om jouw docentengedrag te laten zien aan je begeleiders en medestudenten 

• die je dan kunnen helpen om ervan te leren 
NB: Omdat de WB eindverantwoordelijk is voor de klas, overleg je met de WB hoe je de opnames zult 

aankondigen. 
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3.18 EISEN AAN AFSLUITENDE SCHRIFTELIJKE WERKSTUKKEN (BEOORDELINGSPRODUCTEN)  

 

De Kopopleiding stelt eisen aan schriftelijk werk zowel met betrekking tot de verzorging en opbouw 
van het werkstuk als wat betreft het correct hanteren van spelling, grammatica, woordkeus  en 
zinsbouw.  

Met een schriftelijk werkstuk geeft de toekomstige docent op HBO-niveau een visitekaartje af. Het 
kunnen opstellen van een verzorgd en correct geschreven product (artikel, lesbrief, vergaderstuk, 
etc.) hoort bij competent zijn in je beroep. Bovendien heb je als docent ook op dit gebied een 
voorbeeldrol en zul je op jouw beurt eisen moeten stellen aan het schriftelijk werk van je leerlingen 
ter voorbereiding op hun beroepsrol. Onze samenleving vraagt nagenoeg op elk niveau van 
beroepsuitoefening enig schriftelijk werk, zoals een overdracht, handelingsplan of zorgrapport, e-
mail aan ouders/verzorgers, etc. Daarbij is het goed kunnen opstellen en correct spellen van belang.  

Het product moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om voor inhoudelijke beoordeling in 
aanmerking te komen. Dit geldt zowel voor schriftelijke als digitale producten. 

Een werkstuk: 

• heeft een voorblad of titelpagina, hierop staat in ieder geval: de naam van het product, de 
naam van de begeleider(s), de naam van de betreffende student en ID code, de inleverdatum; 

• heeft een paginanummering; 

• heeft een inhoudsopgave (als het werkstuk uit meerdere onderdelen bestaat); 

• heeft een indeling in hoofdstukken en/of paragrafen als het werkstuk uit meerdere 
onderdelen bestaat; 

• heeft een inleiding: hierin wordt beknopt aangegeven waar het werkstuk over gaat, voor wie 
het is bedoeld, in welk kader het is geschreven en hoe het is opgebouwd (leeswijzer); 

• heeft een nawoord of afsluiting van het werkstuk. Hierin kunnen conclusies staan met 
betrekking tot de inhoud en/of het eigen leerproces (afhankelijk van het type werkstuk); 

• heeft een functionele bladspiegel, d.w.z. een overzichtelijke indeling van de bladzijde, 
voldoende ruimte in de kantlijn, tekst is verdeeld over alinea’s met voldoende tussenruimte; 

• is geschreven in correct Nederlands (grammatica, zinsbouw, woordkeus, spelling, etc.), zie 
bijvoorbeeld Renkema (2002); 

• heeft correcte bronvermeldingen en een literatuurlijst tot slot; dit betekent dat: 
- in de tekst op de betreffende plaats is aangeven waar bronnen zijn verwerkt of letterlijk geciteerd; 
- er tot slot een alfabetische overzichtslijst van de gebruikte bronnen is toegevoegd. 
 
NB. We hanteren hierbij de richtlijnen van de internationale APA-normen (American Psychological 
Association; zie www. apa.org), zoals beschreven in Poelmans & Severijnen 2013 (zie de boekenlijst). 
Zie ook htttp://www.bibliotheek.hu.nl/Ondersteuning/Bronvermelding.aspx. 

Let op! Als er ten onrechte geen bronvermelding is toegepast, is er sprake van plagiaat en dit wordt 
bij de Examencommissie gemeld. 

 
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportages. Bussum: 
Coutinho. 
Renkema, J. (2002). Schrijfwijzer. Den Haag: SDU 



Kopopleiding 2022-2023 - Gids voor S&W3 en S&W4 

 

49 

 

3.19 TAALNIVEAU 4F 

 Schrijfvaardigheid 3F Schrijfvaardigheid 4F 

Algemeen Kan gedetailleerde teksten schrijven over 

onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van 

maatschappelijke aard, waarin informatie en 

argumenten uit verschillende bronnen bijeengevoegd 

en beoordeeld worden. 

Kan goed gestructureerde teksten schrijven over 

allerlei onderwerpen uit de (beroeps)opleiding 

en van maatschappelijke aard. 

Kan relevante kwesties benadrukken, 

standpunten uitgebreid uitwerken en 

ondersteunen met redenen en voorbeelden. 

Taken 

 

Kan uiteenzettende, beschouwende en betogende 

teksten schrijven. 

Kan vanuit een vraagstelling een verslag, werkstuk of 

artikel schrijven waarbij een argument wordt 

uitgewerkt en daarbij redenen aangeven voor of tegen 

een bepaalde mening en de voor en nadelen van 

verschillende keuzes uitleggen. Kan informatie uit 

verschillende bronnen in een tekst synthetiseren. 

Kan verslagen, werkstukken en artikelen 

schrijven over complexe onderwerpen en 

relevante punten daarin benadrukken met 

gebruikmaking van verscheidene bronnen. 

Kan teksten schrijven met een uiteenzettend, 

beschouwend of betogend karakter waarin 

verbanden worden gelegd tussen afzonderlijke 

onderwerpen. 

Kan in een betoog standpunten vrij uitvoerig 

uitwerken en ondersteunen met ondergeschikte 

punten, redenen en relevante voorbeelden. 

Kan lange complexe teksten samenvatten. 

Samenhang 

 

De gedachtelijn is in grote lijnen logisch en 

consequent met hier en daar een niet hinderlijk 

zijspoor. 

Relaties als oorzaak en gevolg, voor- en nadelen, 

overeenkomst en vergelijking, zijn duidelijk 

aangegeven. 

Verband tussen zinnen en zinsdelen in samengestelde 

zinnen is over het algemeen goed aangegeven door 

het gebruik van juiste verwijs- en 

verbindingswoorden. 

Alinea’s zijn verbonden tot een coherent betoog. 

Geeft een complexe gedachtegang goed en 

helder weer. 

Geeft duidelijk aan wat de hoofdzaken zijn en 

wat ondersteunend is in het betoog. 

Geeft relevante argumenten voor het betoog 

inzichtelijk weer. 

Verwijzingen in de tekst zijn correct. 

Lange, meervoudig samengestelde zinnen zijn 

goed te begrijpen. 

Afstemming 

op doel  

 

Kan verschillende schrijfdoelen hanteren en in een 

tekst combineren: informatie vragen en geven, 

mening geven, overtuigen, tot handelen aanzetten. 

Kan opbouw van de tekst aan het doel van de tekst 

aanpassen. 

Kan verschillende schrijfdoelen hanteren en in 

een tekst combineren: informatie vragen en 

geven, mening geven, overtuigen, tot handelen 

aanzetten. 

Kan opbouw van de tekst aan het doel van de 

tekst aanpassen. 

Afstemming 

op publiek 

 

Kan schrijven voor zowel publiek uit de eigen 

omgeving als voor een algemeen lezerspubliek 

(bijvoorbeeld instanties, media). 

Past register consequent toe: het taalgebruik past 

Kan schrijven voor zowel publiek uit de eigen 

omgeving als voor een algemeen lezerspubliek 

(bijvoorbeeld instanties, media). 

Kan verschillende registers hanteren en heeft 
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binnen de gegeven situatie en is consistent in toon, 

doel, genre. 

geen moeite om het register aan te passen aan 

de situatie en het publiek. 

Kan schrijven in een persoonlijke stijl die past bij 

een beoogde lezer. 

woordgebruik 

 

Brengt variatie in woordgebruik aan om herhaling te 

voorkomen. 

Woordkeuze is meestal adequaat, er wordt slechts 

een enkele fout gemaakt. 

Er zijn geen merkbare beperkingen in het 

woordgebruik. 

Het woordgebruik is rijk en zeer gevarieerd. 

Grammatica 

spelling, 

interpunctie 

 

Zie niveaubeschrijving taalverzorging. 

Toont een betrekkelijk grote beheersing van de 

grammatica. 

Incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en 

kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen 

nog voorkomen. 

Handhaaft consequent een hoge mate van 

grammaticale correctheid, fouten zijn zeldzaam. 

 

Leesbaarheid 

 

Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt 

witregels, marges en kopjes.  

Geeft in een langere tekst een indeling in paragrafen. 

Stemt de lay-out af op doel en publiek. 

Lay-out en paragraafindeling zijn bewust en 

consequent toegepast om het begrip bij de lezer 

te ondersteunen. 

 

 

Zie voor het volledige overzicht van de referentieniveaus 1F t/m 4F: 

http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/referentiekader 

http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/referentiekader
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3.20 LIJST MET AFKORTINGEN 

 Betekent  zie paginanummer 

BVE   

DA-model   

EC   

IA   

IO   

LIDO   

LIO   

LWO   

LWP   

MBO   

OER   

PDF   

ROC   

SMART   

S&W   

STARR   

SWB   

VMBO   

WB   

…   
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4 BEOORDELINGSRAPPORTEN VOOR WB EN IO/SWB 
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Praktijkbeoordeling S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2022-2023 

Voor werkplekbegeleiders 

 

Bij Studie en Werk 3 en 4 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 drie onderdelen: 

I. Voorwaarden beoordeling Studie en Werk 3 en 4 

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 

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: ‘S&W3 (of 4): uploaden dossier en 
advies werkplekbegeleider’ 

III. Eindbeoordeling presentatie of schriftelijk portfolio Studie en Werk 3 en 4 

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

Afsluiten met een presentatie: dit kan alleen bij S&W3. 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 in OnStage bij de stap ‘S&W3 uploaden 
dossier’. 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 3’ en met je doorgesproken. 

Afsluiten met een schriftelijk leerwerkverslag: dit is verplicht bij S&W4. Het leerwerkverslag lever 
je aan via Onstage bij de stap ‘S&W3 uploaden dossier’, uiterlijk op de deadline van de toetsweek. 
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I. Voorwaarden Beoordeling Studie en Werk 3 en 4    

Datum 
Click or tap to enter a date. 

Naam student en studentnummer  
 

Naam school  
 

Naam en handtekening werkplekbegeleider 
 

 

In te vullen door je werkplekbegeleider:         

 S&W3 S&W4 

De student is voldoende tijd op de leerwerkplek geweest (min. 30 dagen) ☐ ☐ 

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. ☐ ☐ 

De student heeft voldoende lessen gegeven: 

10 – 12 uur lessen / begeleidingsuren per week zelfstandig, waarvan minimaal 50% in het eigen 
schoolvak (2e graads). 

☐ ☐ 

De student heeft voorafgaand aan de lessen eigen voorbereiding in een lesplan 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: 
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II. Functioneren op de leerwerkplek – ontwikkelingsniveau kopopleiding S&W3 en 4 

Invulinstructie 

1. Dit formulier wordt tijdens de LIO-fase, tweemaal ingevuld door de student en de 
werkplekbegeleider (WB): 

a.  Bij de afronding van Studie en werk 3, halverwege de LIO-fase als 
ontwikkelingsgericht advies. 

b. Bij de afronding van Studie en werk 4 op het einde van de LIO-fase 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. 
 
Let op: de groen gearceerde indicatoren geven de te beoordelen leeruitkomsten aan 
 

 

1. Ontwerpen van onderwijs 
 

S&W
3 

S&W
4 

Leerdoelen bepalen (leeruitkomst O1) 
De leraar geeft vorm aan leerlijnen voor het eigen schoolvak en/of formuleert leerdoelen binnen leerlijnen, 
op basis van actuele inzichten in de vakdidactiek en gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen, 
examenprogramma’s of kwalificatiedossiers en vakoverstijgende thema's. 

  

Voorbeeldindicatoren: De student…  
-formuleert gedifferentieerde leerdoelen en ontwerpt gevarieerde leertaken die aansluiten bij de onderwijsbehoeften 
van leerlingen 
-geeft vorm aan de uitwerking van leerlijnen gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen, examenprogramma's of   
kwalificatiedossiers voor zijn vakgebied en kan daarnaast vakoverstijgende thema’s uitwerken. 
-laat in zijn handelen zien de theoretische kennis uit de opleiding te verwerken in de praktijk van het lesgeven 
(transfer)  

  

Ontwerpcyclus doorlopen (leeruitkomst O2) 
De leraar 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 bij het ontwikkelen van onderwijs  

- zet onderwijsleermiddelen en activiteiten beredeneerd en effectief in 
-past differentiatie toe en ontwikkelt materiaal of past bestaand onderwijsmateriaal hierop aan. 

-ontwikkelt (samen met collega’s) onderwijsmateriaal, of past materiaal aan op basis van evaluaties en zorgt dat dit 
materiaal overdraagbaar is. 

  



Kopopleiding 2022-2023 - Gids voor S&W3 en S&W4 

 

56 

 

-  sluit aan bij het onderwijsconcept van de school. 

De student kan lesactiviteiten systematisch evalueren   
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- evalueert op uitgevoerde lessen met behulp van evaluatie- en reflectiemodellen 
- kan een leerlingvolgsysteem gebruiken als onderdeel van evaluatie en verbetering 
- gebruikt bij de evaluatie de feedback van leerlingen en begeleiders en kan deze feedback aantoonbaar verwerken in 
volgende lesmomenten 
- kan op basis van (formatieve) toetsresultaten eigen onderwijs evalueren  

  

 

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 S&W3 S&W4 

Begeleiding ontwikkeling leervaardigheden (leeruitkomst U1) 

De leraar stelt het leerproces van de leerling centraal en stimuleert medeverantwoordelijkheid van leerlingen. De 
leraar zet effectieve strategieën in ter bevordering van de ontwikkeling van leervaardigheden, digitale geletterdheid 
en zelfregulering van leerlingen. 

  

De student zet strategieën in om leervaardigheden, digitale geletterdheid en zelfregulering bij 

leerlingen te ontwikkelen. 
Voorbeeldindicatoren: De student… 

- bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen en maakt leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 

met aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden 

- geeft constructief en doelgericht feedback aan de leerling op proces, product en persoon  

- signaleert problemen in de ontwikkeling van het zelfregulerend vermogen van leerlingen en geeft leerlingen 

feedback op zelfregulatie 

  

Begeleiden van leerprocessen (leeruitkomst U2) 

De leraar ondersteunt leerlingen bij het verwerven van de vakinhoud en gebruikt hierbij inzichten uit de 

vakdidactiek. De leraar beschikt over een toolbox met een diversiteit aan didactische werkvormen en 

hulpmiddelen die hij doelbewust inzet afhankelijk van wat hij wil bereiken in een bepaalde context. 

  

De student ondersteunt leerlingen doelbewust bij het verwerven van de vakinhoud en gebruikt hierbij 

inzichten uit de vakdidactiek en didactische werkvormen.  

Voorbeeldindicatoren: De student… 
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- helpt leerlingen vak-, leer- en beroepsvaardigheden te ontwikkelen 

- kan binnen een les flexibel en passend verschillende docentenrollen aannemen 

- houdt in de didactische aanpak rekening met verschillen tussen leerlingen wat betreft niveau, leeftijd, sekse en 

culturele achtergrond 

-kan het leerproces afstemmen op het niveau van de taalontwikkeling van leerlingen en stimuleert taal- en 
begripsontwikkeling door interactie, context en taalsteun;  
- kan afstemmen op de behoeftes van de groep en daarbij eventueel afwijken van het onderwijsaanbod in de 
lesmethode 

 

De student begeleidt de leerprocessen van leerlingen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 

- helpt zijn leerlingen leerstrategieën en studievaardigheden te ontwikkelen (leren leren) 

- kan leerlingen coachen tijdens het leerproces 
- heeft hoge verwachtingen van zijn leerlingen 
- geeft leerlingen ruimte en ondersteunt autonomie 

- maakt het leerproces en de leeropbrengst zichtbaar en creëert betekenisvolle leersituaties waarbij leerlingen eigen 

leerdoelen kunnen inbrengen  

  

Organiseren van Onderwijs (Leeruitkomst U3) 

De leraar organiseert zijn eigen werk en onderwijsactiviteiten, participeert in activiteiten in en buiten 

school en draagt medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de schoolorganisatie. 

  

De student organiseert zijn eigen onderwijs 

Voorbeeldindicatoren: De student… 

- vervult een voorbeeldrol  

- houdt zelfstandig de schooladministratie bij (bijv. absentie, cijfers, huiswerk in Magister) 

- bewaakt en evalueert tijdsplanning voor de eigen werkzaamheden 

- plant en voert hele projecten en/of lessenseries uit 

  

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 initieert een rol in de organisatie van schoolactiviteiten bijv. open dagen/sportdagen 

  

De student werkt samen met collega’s 

Voorbeeldindicatoren: De student… 
- neemt initiatieven en doet voorstellen voor samenwerking met collega’s, waar mogelijk vakoverstijgend 
- draagt bij aan de uitvoering van onderwijsinnovatie binnen de school 

- neemt initiatieven om het onderwijs te verbeteren door het voorstellen van (vak)didactische vernieuwingen, deelt 

kennis met het team en leert van collega’s 
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De student werkt samen met de omgeving 
Voorbeeldindicatoren: De student… 

- voert (o.l.v. de wb) oudergesprekken en hanteert daarbij relevante gespreksvaardigheden en technieken 

- gebruikt de omgeving van de school voor toepassingen voor het eigen vak/leergebied en plaatst waar mogelijk 
vakinhoud in extra-curriculaire activiteiten. 
- 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 leraar stimuleert actief de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en ondersteunt leerlingen bij het 

innemen van een bewuste positie als wereldburger in een diverse samenleving, door verbinding te leggen 

met de leefwereld, de beroepsidentiteit en/of vervolgstudie, wetenschap, andere schoolvakken en een 

bredere maatschappelijke context. 

  

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 

- herkent en erkent eigen emoties en emoties van anderen in relatie tot maatschappelijke vraagstukken 
- past werkvormen toe die bijdragen aan de persoonlijke vorming van leerlingen en biedt leerlingen ruimte om het 

eigen oordeel te leren verwoorden en onderbouwen door 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 leraar bouwt een veilige relatie met de leerlingen op, waardeert diversiteit, signaleert 

ontwikkelbehoeften en creëert gelijkwaardige onderwijskansen, zodat alle leerlingen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. 

  

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  
- herkent en benoemt gedragspatronen van individuele leerlingen en groepen en maakt deze inzichtelijk voor 

leerlingen. Hij weet hoe hij een en ander zo nodig kan verbeteren 

- kan verantwoorden hoe hij met zijn groepen en individuele leerlingen omgaat. Hij maakt daarbij gebruik van 

relevante theoretische en methodische inzichten 

  

De student signaleert ontwikkelbehoeften  

Voorbeeldindicatoren: de student… 

- houdt rekening met leerlingen met gedrags- of leerproblematiek binnen zijn onderwijs 
- Kan (o.l.v. de wb) handelingsplannen schrijven en uitvoeren 

- herkent diverse vormen van achterstand en excellentie bij leerlingen en kan hierop actie ondernemen 
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Bevorderen veilig schoolklimaat (leeruitkomst U6) 

De leraar bevordert het leef- en leerklimaat in een groep en in de school, in samenwerking met 

leerlingen, collega’s en ouders. 

  

De student kan een veilig klassenklimaat en schoolklimaat bevorderen 
Voorbeeldindicatoren: De student… 
- stelt regels en bespreekt deze met de leerlingen 

- bewaakt een veilig leerklimaat in de groep 

- kan flexibel omgaan met regels en beschikt over handelingsalternatieven 

- is authentiek in het contact met leerlingen 

- werkt vanuit een eigen pedagogische visie en kan zijn pedagogische opvattingen en de gekozen aanpak 

verantwoorden 

  

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 en stimuleert leerlingen om 

daarover in de groep te communiceren 
- spreekt een groep aan op groepsgedrag; valideert, koppelt terug en, confronteert in de bespreking van problemen 

met individuele en groepjes leerlingen 

  

 

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) 

De leraar ontwerpt toetsen, beoordeelt de resultaten en analyseert en evalueert het totaal van deze 
beoordelingen om daarmee systematisch de leer-, gedrags- en persoonlijk ontwikkeling van leerlingen 
te monitoren. 

S&W3 S&W4 

Voorbeeldindicatoren: De student… 
- maakt indien toegestaan toetsen inclusief beoordelingsmodel, passend binnen de kaders van het toetsbeleid 
van de school 
- maakt een overwogen keuze in het gebruik van formatieve of summatieve toetsing 
- 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  
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- deelt de resultaten van toetsen op transparante en passende wijze met leerlingen en collega’s.  
- 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) 
De internationaal georiënteerde leraar doet, zowel door samen te werken als door individuele 
activiteiten, nieuwe inzichten op ten aanzien van actuele vakinhoudelijke, pedagogische en 
vakoverstijgende aspecten ten behoeve van de eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling. De leraar is 
in staat om eigen professionele kennis in een intercultureel of internationaal perspectief te plaatsen. De 
leraar neemt in en buiten de eigen schoolcontext deel aan netwerken. 

S&W3 S&W4 

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 effectief samenwerken 
- werkt planmatig aan zijn ontwikkeling en maakt daarbij gebruik van de kaders die de school biedt 
- kent de grenzen van de eigen invloed 
- neemt niet meer taken op zich dan hij/zij aankan 
- is zelfsturend in zijn ontwikkeling 

  

Onderzoekend vermogen inzetten (leeruitkomst P2) 
De leraar heeft onderzoekend vermogen en zet dit in ter verbetering van de onderwijspraktijk. 
De student houdt ontwikkelingen en trends binnen zijn vakgebied en het onderwijs in de gaten 
Voorbeeldindicatoren: De student…  
- leest vakliteratuur   
- bezoekt bijeenkomsten over onderwijs op de opleiding en de school 
- neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten binnen 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  

  

De student laat een kritische grondhouding zien 
Voorbeeldindicatoren: De student… 

- bekijkt een kwestie in de praktijk vanuit verschillende perspectieven en inventariseert verschillenden meningen 

- kijkt kritisch naar bestaande praktijken en zet dit af tegen dat wat bekend is uit onderzoek 
- stelt vragen en verzamelt gegevens in een praktijkcontext om meer zicht te krijgen op een kwestie voordat er een 
oplossing  wordt bedacht 

  

De student handelt op ethische wijze   
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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 internationaal georiënteerde leraar geeft vanuit een persoonlijke visie en ethische overwegingen vorm aan het eigen 
handelen in onderwijssituaties en kan het handelen expliciteren en verantwoorden en is in staat om het eigen beroepsbeeld 
in een intercultureel of internationaal perspectief te plaatsen. 
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 en kan eigen handelen hierdoor 
verantwoorden naar betrokkenen en adequaat handelen. 
- is bereid om eigen morele opvattingen en die van anderen kritisch te bevragen 
- is zich bewust van de eigen culturele programmering (culturele bril) en is daardoor in staat eigen interculturele of 
internationale ervaringen te gebruiken in zijn lessen 
 

  

Professionele communicatie (Leeruitkomst P4) 
De leraar communiceert in studie en beroep mondeling en schriftelijk in helder en in correct Nederlands 
op niveau 4F /C1. 

  

De student communiceert mondeling en schriftelijk in helder en in correct Nederlands (op niveau 4F/C1) 
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 zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. 
- kan in elk gesprek de gesprekspartners volgen (leerlingen, collega’s, ouders) 
- neemt de verantwoordelijkheid voor zijn taalgedrag en is zich ervan bewust dat dat tijd en inspanning vergt 
- houdt rekening met het non-verbale aspect van communicatie 
- kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken 

 

  

 

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? 
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Ontwikkelingsgericht advies aan het eind van Studie en Werk 3:  

 

      
Datum: 

 

Sterke kanten van de student: 

 

 

 

 

Ontwikkelpunten (met het oog op vervolg in de LIO-fase): 

 

 

 

Verwachting m.b.t. vervolg in S&W4:   

 

Evt. andere opmerkingen: 

 

 

Handtekening werkplekbegeleider: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

zorg / twijfel / positief 
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Beoordelingsadvies aan het eind van Studie en Werk 4:  

 

 
Datum: 

 

Beoordelingsadvies S&W4 : VOLDAAN / NIET VOLDAAN 

Advies in een cijfermatige beoordeling S&W4:  

 

Motivatie voor deze beoordeling: 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende opmerkingen: 

 

 

Handtekening werkplekbegeleider: 
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Beoordelingsrapport S&W 3  en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2022-2023 

Voor studie-en werkbegeleiders en/of instituutsopleiders (SWB/ IO) 

 

Vooraf 
Bij S&W3 en S&W4 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als 
beginnend docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd in dit beoordelingsrapport.  
Voor de afronding van S&W3 zorg je ervoor dat dit beoordelingsrapport op juiste plekken door de relevante personen wordt 
ingevuld. Bij S&W4 zorg je ervoor dat de onderdelen die van toepassing zijn op S&W2 (aanvullend) worden ingevuld. Vul 
steeds zelf je naam en studentnummer in. (zie de Gids voor S&W3 en S&W4). 
 
Het beoordelingsrapport bestaat uit een deel voor je WB (formulier I en II) en een voor SWB  / IO (formulier III t/m VI). Je 
levert beide delen volgens de instructies in. 

 
Deel IO / SWB: 
III. Voorwaarden beoordeling S&W3 en S&W4 
Je SWB/IO vult op deze checklist in of je voldoet aan de voorwaarden om beoordeeld te kunnen 

worden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de eindbeoordeling ‘Niet Voldaan’ (NV). 

 

IV. Beoordeling dossier S&W3 (met leerwerkverslag en leerwerkplan voor S&W4) 

respectievelijk dossier S&W4 (met leerwerkverslag en aanvullende onderdelen) 

Je maakt een schriftelijk dossier. Je SWB of IO leest en beoordeelt je schriftelijke verslaglegging 

volgens de aangegeven punten. Beide onderdelen moeten voldoende zijn (elk onderdeel gemiddeld 

minimaal een 6). Heb je aan de eisen niet voldaan, dan wordt de eindbeoordeling ‘Niet Voldaan’ 

(NV). 

 

V. Eindbeoordeling S&W3 

De SWB of IO geeft de eindbeoordeling als alle onderdelen I t/m IV aanwezig zijn en als aan alle 

voorwaarden is voldaan. Is dat het geval, dan wordt het eindcijfer voor S&W3 gebaseerd op het 

leerwerkverslag en leerwerkplan voor S&W4 (de som van beide gemiddeldes gedeeld door 2).  

 
VI. Eindbeoordeling S&W4 
Voor S&W4 vindt er een weging plaats: 50% beoordelingsadvies WB en 50% beoordeling SWB of IO. 
De onderdelen II en IV en moeten minimaal voldoende zijn (cijfer 6). De eindbeoordeling is dan het 
gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten op de twee onderdelen. 
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I. Voor SWB / School-IO: voorwaarden beoordeling Studie en Werk 3/4 
 

 

Datum 
 

naam student en studentnummer  
 

Naam school 
 

naam en handtekening SWB of IO 
 

 
 
In te vullen door je Instituutsopleider/ Studie en Werkbegeleider 

 S & W 3 S & W 
4 

De student heeft een volledig ingevulde LIO-leerwerkovereenkomst ingeleverd via OnStage 
en bij de SWB of IO 

Ja/ nee Nvt. 

Het leerwerkplan voor periode C (S&W 3) is goedgekeurd door de SWB of IO binnen drie 
weken na de start van de periode en toegevoegd aan het dossier. 

Ja/ nee Nvt. 

De student geeft aan welke producten als onderbouwing voor de leeractiviteiten worden 
ingezet. 

Ja/ nee Nvt. 

Het dossier voldoet aan de vereisten voor schriftelijk producten incl. APA-conventies zoals 
aangegeven in het document ‘richtlijnen’ op de Canvas-site Studie&Werk 3 van de 
Kopopleiding 2022-2023 en de site van de mediatheek FE 

Ja/ nee Ja/ nee 

Het schriftelijk taalgebruik in het leerwerkverslag is minimaal op niveau 4F (Meijerink) Ja/ nee Ja/ nee 

Het beoordelingsrapport deel WB is aanwezig en volledig ingevuld Ja/ nee Ja/ nee 
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III. Beoordeling verslaglegging Studie en Werk  3 door SWB of IO 

 

Specifiek deel 
Waardering: niet aanwezig (0), zeer slecht( 1), slecht (2), zwaar onvoldoende (3), 
onvoldoende (4), matig (5), voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9), 
uitmuntend (10) 

Beoordelingscriteria 
voor het S&W 3-
dossier 

 jezelf SWB 
of 
IO 

1. je beschrijft in een leerwerkverslag of benoemt in een presentatie 
wat je m.b.t. je leervragen en ongeplande leermomenten hebt geleerd 
aan kennis, inzichten en vaardigheden. 

  

2. je toont hierbij minimaal 2 bewijsstukken per leervraag die 
authentiek, actueel en relevant zijn, zo mogelijk uit verschillende 
contexten (bv. 2 klassen). 

  

3. uit je lesvoorbereidingen en evaluaties blijkt dat je complete 
lessen en/of projecten plant, voorbereidt en evalueert met 
verantwoording van je didactische keuzes. 

  

4. je hebt aantoonbaar gebruik gemaakt van feedback (van 
leerlingen, collega’s, begeleiders en medestudenten) en video-intervisie   

  

5. je reflecteert op praktijksituaties, gebruikte methodieken (uit bv. 
vakdidactiek) en op jezelf als docent met behulp van geschikte 
reflectiemodellen. 

  

6. je legt een koppeling naar de bekwaamheidseis(en) en stelt vast 
welke ontwikkeling je hierop doorgemaakt hebt. 

  

7. je gebruikt literatuur ter verdieping van je handelen en verwerkt 
dit in bovenstaande punten. 

  

Subtotaal aantal punten   

 

Toelichting 

NB. De rode criteria worden meegenomen in de beoordeling van een presentatie in 
S&W3 
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Algemeen deel 
Waardering: niet aanwezig (0), zeer slecht( 1), slecht (2), zwaar onvoldoende (3), 
onvoldoende (4), matig (5), voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9), 
uitmuntend (10) 

Beoordelingscriteria  
leerwerkplan voor 
periode D. 

 

 jezelf SWB  
of IO 

1. je leervragen / leeractiviteiten sluiten aan bij je eerdere 
ontwikkeling , dragen bij aan de verdere ontwikkeling van meerdere 
bekwaamheidsgebieden en passen bij het niveau van de LIO-fase. 

  

2. Je hebt minimaal 3 leervragen / leeractiviteiten die concreet 
(SMART) zijn geformuleerd 

  

3. je hebt te raadplegen bronnen (literatuur en personen) benoemd 
die relevant zijn voor je leervragen / leeractiviteiten 

  

4. je hebt passend, te verzamelen bewijsmateriaal benoemd   

Subtotaal aantal punten   

 

Toelichting 
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IV. Eindbeoordeling Studie en Werk 3 door SWB of IO 

 

Datum  

naam student en studentnummer  

naam en handtekening 
instituutsopleider of studie-en 
werkbegeleider 

 

 

I. Voorwaarden 

Checklist I. voorwaarden beoordeling Studie en Werk 3,  

ingevuld door werkplekbegeleider en instituutsopleider/ studie-en 
werkbegeleider 

Aan alle voorwaarden is voldaan    ja / nee 

 

 

II. Advies werkplekbegeleider 

Aan het eind van Studie en Werk 3 vult je werkplekbegeleider het 
formulier II in m.b.t. je functioneren op de leerwerkplek in als 
ontwikkelingsgerichtadvies.  

Het advies is aanwezig Ja / Nee 

 

 

III. Studie & Werk-dossier 

Als de voorwaarden en het advies aanwezig zijn beoordeelt de 
instituutsopleider of studie-en werkbegeleider je verslaglegging in het 
S&W dossier. Dit is het totaal aantal punten behaald voor het 
leerwerkplan D en S&W3-dossier (max. 110 punten). 

 

Cijfer: het totaal aantal punten 
gedeeld door 11 (1 decimaal) 

 

 

 

IV. EINDCIJFER 

 

Cijfermatige waardering volgens Osiris voor S&W 3 (1 decimaal):  
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V. Beoordeling verslaglegging Studie en Werk  4 door SWB of IO 

 

Specifiek deel 
Waardering: niet aanwezig (0), zeer slecht( 1), slecht (2), zwaar onvoldoende (3), 
onvoldoende (4), matig (5), voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9), 
uitmuntend (10) 

Beoordelingscriteria 
voor het S&W 4-
dossier 

 jezelf SWB 
of 
IO 

1. je beschrijft in een leerwerkverslag wat je m.b.t. je leervragen én 
ongeplande leermomenten hebt geleerd aan kennis, inzichten en 
vaardigheden 

  

2. je toont hierbij minimaal één bewijsstuk per leervraag of 
leermoment dat authentiek, actueel en relevant is. 

  

3. uit je lesvoorbereiding en evaluatie blijkt dat je didactische keuzes 
kunt verantwoorden met gebruik van literatuur. 

  

4. je hebt aantoonbaar gebruik gemaakt van feedback (van 
leerlingen, collega’s, begeleiders en medestudenten) en video-intervisie   

  

5. je reflecteert op praktijksituaties, op gebruikte methodieken (uit 
bv. vakdidactiek) en op jezelf als docent met behulp van geschikte 
reflectiemodellen. 

  

6. Je gebruikt literatuur ter verdieping van je handelen en verwerkt 
dit in bovenstaande punten. 

  

7. je legt een koppeling naar de bekwaamheidsgebieden en stelt 
vast welke ontwikkeling je hierop doorgemaakt hebt 

  

Subtotaal aantal punten   

 

Toelichting 
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Algemeen deel 
Waardering: niet aanwezig (0), zeer slecht( 1), slecht (2), zwaar onvoldoende (3), 
onvoldoende (4), matig (5), voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9), 
uitmuntend (10) 

Beoordelingscriteria 
voor het algemeen 
deel van het S&W 4-
dossier. 

 jezelf SWB 
of IO 

1. je visie op het onderwijs en het vak is concreet: gebaseerd op 
zowel je ervaringen als kennis en literatuur uit de cursussen 

  

2. je terugblik is gebaseerd op je leerwerkplannen en verslagen van 
Studie en Werk 1 t/m 3 en je ervaringen tot nu toe. 

  

3. je vooruitblik bevat kwaliteiten en aandachtspunten waar je je als 
startbekwaam docent verder in wilt ontwikkelen 

  

Subtotaal aantal punten   

 

Toelichting 
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VI. Eindbeoordeling Studie en Werk 4 door SWB of IO 

 

Datum  

naam student en studentnummer  

 

naam en handtekening 
instituutsopleider of studie-en 
werkbegeleider 

 

 

I. Voorwaarden 

Checklist I. voorwaarden beoordeling Studie en Werk 4,  

ingevuld door werkplekbegeleider en instituutsopleider of studie-en 
werkbegeleider 

Aan alle voorwaarden is voldaan    ja / nee 

 

II. Advies werkplekbegeleider 

Aan het eind van Studie en Werk 4 vult je werkplekbegeleider het 
formulier II in m.b.t. je functioneren op de leerwerkplek in als 
beoordelingsadvies.  

Beoordelingsadvies 

(cijfermatig op schaal van 1-10) 

 

 

III. Studie & Werk-dossier 

Als I. t/m III. aanwezig zijn beoordeelt de instituutsopleider of studie-en 
werkbegeleider je verslaglegging in het S & W4-dossier (max. 90 
punten). 

  

Beoordeling (totaal aantal punten 
gedeeld door 10) 

 

 

 

IV. EINDCIJFER 

Gemiddelde van bovenstaande 
beoordeling II en III: dit is de 
waardering in Osiris. 

Cijfermatige waardering volgens Osiris voor S&W 4 (1 decimaal): 

 

 


