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1. Inleiding 

Deze praktijkgids geeft een overzicht van de doelen en de organisatie van het praktijkleren tijdens jaar 

1-4 van de tweedegraadslerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. Binnen deze opleidingen 

wordt competentiegericht opgeleid. Dat betekent dat het ontwikkelen en verwerven van de landelijk 

vastgestelde beroepscompetenties centraal staat. Per 1 augustus 2017 zijn nieuwe 

bekwaamheidseisen van kracht. De inhoud van de aandachtsgebieden van de oude en nieuwe 

bekwaamheidseisen is hetzelfde gebleven. Gezien de afbouwsituatie waarin de opleidingen zich 

bevinden, is gekozen voor handhaven van het huidige beoordelingsmodel met het ordeningskader 

gebaseerd op de competenties. In hoofdstuk 2 zal hier een toelichting op gegeven worden. 

  

De student moet aan het eind van de opleiding aantonen dat hij de competenties beheerst op het 

niveau dat van een startbekwame leraar verwacht mag worden. Tijdens zijn opleiding werkt hij daar 

stap voor stap naar toe. Er worden drie fasen onderscheiden in de ontwikkeling die een student 

daarbij doormaakt: 1) beroepsgeschikt, 2) professionaliseringsbekwaam en 3) startbekwaam.  

De fase beroepsgeschikt (de propedeutische fase) moet aan het eind van het eerste leerjaar worden 

afgesloten, want dan moet duidelijk zijn of de student de juiste beroepskeuze heeft gemaakt en 

geschikt is voor de opleiding en voor het beroep van leraar. Om daar achter te komen, is praktijkleren 

een onmisbaar onderdeel van het programma.  

In de fase professionaliseringsbekwaam (de hoofdfase) bekwaamt de student zich verder in het 

verzorgen van onderwijs en alles wat er bij het leraarschap komt kijken. Hij voert zijn taken steeds 

zelfstandiger uit en deze nemen toe in omvang en complexiteit. Tijdens deze fase moet duidelijk 

worden of de student zich op het instituut en in de praktijk voldoende heeft ontwikkeld om te kunnen 

starten met de afstudeerfase (jaar 4).  

In de fase startbekwaam (de afstudeerfase) verzorgt de student in hoge mate zelfstandig zijn 

onderwijs in de context van de afstudeerrichting (havo/vwo of (v)mbo) en heeft het functioneren als 

leraar in een schoolorganisatie een prominente plek gekregen. Om een weloverwogen keuze te 

kunnen maken tussen deze afstudeerrichtingen moeten studenten zonder aanstelling in het onderwijs 

in de studiejaren 1 t/m 3 in elk van deze contexten ervaring opdoen.   

 

Hogeschool Inholland heeft daarnaast enkele specifieke doelstellingen geformuleerd met betrekking 

tot het opleiden van leraren. Ze wil leraren opleiden die: 

▪ In staat zijn over de grenzen van hun eigen schoolvak heen te kijken en vakoverstijgend kunnen 

denken en (samen)werken met collega’s van andere schoolvakken.  

▪ Aandacht hebben voor taalgericht vakonderwijs en de taalontwikkeling van leerlingen. Dat is niet 

alleen van belang voor aankomende taalleraren, maar voor alle leraren. 

▪ Oog hebben voor de individuele ontwikkeling van leerlingen binnen de groep en de school in een 

interculturele omgeving.  

▪ Leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van hun identiteit, waarden en 

zingeving stimuleren. Zij zijn pedagogisch bekwaam, bereid en in staat elke leerling passend 

onderwijs te bieden en kunnen hiertoe samenwerken met derden.  

▪ Hun eigen onderwijs, dat van hun team en dat van de instelling voortdurend kwalitatief versterken 

met gebruikmaking van de nieuwste inzichten omtrent begeleiding van leerlingen, didactische 

vaardigheden en educatieve toepassingen van ICT. 
 

Deze praktijkgids is bestemd voor zowel de student, de werkplekbegeleider als de instituutsopleider. 

Waar in de tekst omwille van de leesbaarheid is gekozen voor woorden als hij, zijn, leerling, student 

en leraar hebben deze in gelijke mate betrekking op mannen en vrouwen.    
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2. De opleiding 

Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor het onderwijspersoneel. 

Deze gelden voor alle leraren en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. De nieuwe bekwaamheidseisen vervangen de eisen uit 2006.  

Binnen de lerarenopleidingen werd tot de start van dit studiejaar, volgens de eisen uit 2006, 

competentiegericht opgeleid. De inhoud van de aandachtsgebieden van de oude en nieuwe 

bekwaamheidseisen is hetzelfde gebleven. De herijking van de bekwaamheidseisen is met name 

gericht op de opzet en de structuur van de bekwaamheidseisen, zoals in paragraaf 2.2 nader zal 

worden toegelicht.  

 

Gezien de afbouwsituatie waarin de opleidingen zich bevinden, is gekozen voor handhaven van het 

huidige beoordelingsmodel met het ordeningskader gebaseerd op de competenties.  

 

Alvorens in paragraaf 2.2 zal worden ingegaan op de (nieuwe) bekwaamheidsgebieden en de relatie 

met de (oude) competenties, wordt in paragraaf 2.1 eerst stilgestaan bij de beroepscompetenties van 

de leraar.  Tenslotte worden in dit hoofdstuk de vier pijlers van het opleidingsmodel besproken en 

komt het onderwijsprogramma aan bod. 

2.1 De beroepscompetenties van een leraar  

Een competentie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, opvattingen en persoonlijke 

kenmerken, dat iemand in staat stelt adequaat te handelen in de praktijk. De kern van het 

competentiegerichte opleiden ligt in de nadruk op de relevantie van wat er geleerd wordt voor het 

kunnen omgaan met vraagstukken uit de beroepspraktijk. In de opleiding tot leraar neemt de praktijk 

(het praktijkleren) daarom een centrale positie in. Datgene wat de student leert op het 

opleidingsinstituut moet hem helpen bij het handelen in de praktijk en kunnen omgaan met 

beroepsvraagstukken. Andersom moet datgene wat hij tijdens de praktijk leert vanuit ervaringen hem 

helpen zijn kennis en inzichten verder te ontwikkelen. Om het leerproces van de student zo goed 

mogelijk te laten verlopen, werken de lerarenopleidingen intensief samen met scholen voor havo/vwo 

en (v)mbo. 

 

Zeven competenties vormen de kern van het beroep van leraar. Ze beschrijven de bekwaamheid van 

elke vakbekwame leraar en geven daarmee richting aan de manier waarin hij zich gedurende zijn 

loopbaan moet blijven ontwikkelen. 

 

Er is sprake van de volgende zeven competenties:  

1) interpersoonlijk competent; 

2) pedagogisch competent; 

3) vakinhoudelijk & didactisch competent; 

4) organisatorisch competent; 

5) competent in samenwerken met collega’s; 

6) competent in samenwerken met de omgeving; 

7) competent in reflectie en zelfsturing.  
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1. De interpersoonlijke competentie 
De leraar zorgt dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Een leraar die 
interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Hij schept een vriendelijke en coöperatieve 
sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Hij bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen/deelnemers 
en zoekt in de interactie met leerlingen/deelnemers naar een goede balans tussen leiden en begeleiden, sturen 
en volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren. 
 
2. De pedagogische competentie 
De leraar helpt leerlingen/deelnemers een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden die onder andere 
een goed beeld heeft van zijn ambities en mogelijkheden. Hij biedt de leerlingen/deelnemers in een veilige leer- 
en werkomgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en bevordert dat zij zich verder 
kunnen ontwikkelen. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen/deelnemers weten dat ze erbij horen, welkom zijn en 
gewaardeerd worden. Dat zij op een respectvolle manier met elkaar omgaan en uitgedaagd worden om 
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Dat zij initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken en 
dat zij hun affiniteiten en ambities leren ontdekken en op basis hiervan keuzes kunnen maken met betrekking tot 
hun studie en loopbaan. 
 
3. De vakinhoudelijke en (vak-)didactische competentie 
De leraar helpt de leerlingen/deelnemers zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te maken en 
vertrouwd te raken met de manier waarop kennis in het dagelijkse leven en in de beroepspraktijk wordt gebruikt. 
Ook helpt hij de leerlingen/deelnemers zicht te krijgen op wat zij in de samenleving en in de wereld van het 
werken kunnen verwachten. Daartoe creëert hij een krachtige leeromgeving, onder andere door het leren in 
verband te brengen met realistische en voor de leerlingen/deelnemers relevante toepassingen van kennis in 
beroep en maatschappij. Hij stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de leerlingen/deelnemers en 
houdt rekening met individuele verschillen, bepaalt met de leerling diens (individuele) leertraject, met bijvoorbeeld 
mogelijkheden voor leren in en buiten school en leren in de context van de beroepsuitoefening, motiveert de 
leerlingen/deelnemers voor hun leer- en werktaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om 
ze met succes af te ronden, leert de leerlingen/deelnemers leren en werken, ook van en met elkaar, om daarmee 
onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. 
 
4. De organisatorische competentie 
De leraar draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met zijn onderwijs en het leerproces van de 
leerlingen/deelnemers in de school en op de leerwerkplek. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen/deelnemers een 
ordelijke en taakgerichte leeromgeving treffen. Waar het leren zich op verschillende plaatsen afspeelt, 
bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de school, stages, leerbedrijf, buitenschoolse projecten, zorgt de leraar 
eventueel in samenspraak met andere begeleiders voor afstemming tussen die verschillende plaatsen. Hij zorgt 
er dus voor dat de leerlingen/deelnemers weten waar ze aan toe zijn, welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief, 
weten wat ze moeten (of kunnen) doen, hoe en met welk doel ze dat moeten (of kunnen) doen. 
 
5. Samenwerken in een team 
De leraar zorgt voor een goede afstemming van zijn werk met zijn collega's en is medeverantwoordelijk voor het 
goed functioneren van de schoolorganisatie. Dat betekent dat hij goed met collega’s communiceert en 
samenwerkt, een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan 
de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren. Van hem wordt 
verwacht dat hij samen met collega’s invulling geeft aan pedagogische en (vak)didactische ontwikkelingen en 
verbeteringen binnen de school. Als lid van het totale lerarenteam geeft hij ook mede invulling aan de 
organisatorische aanpak in de school. Zijn optreden in de klas en omgaan met leerlingen moet aansluiten bij de 
afspraken en procedures die op een school gelden. 
 
6. Samenwerken met de omgeving 
Naar buiten toe moet een leraar in staat zijn om de school op een goede manier te vertegenwoordigen. Zo zorgt 
hij voor een goede communicatie en afstemming met ouders of verzorgers van de leerlingen/deelnemers en 
indien nodig met zorgondersteuners in en buiten de school. Hij zorgt in overleg met de leerling voor een goede 
communicatie en afstemming tussen school, leerling en (leer)bedrijven of instellingen waar de leerling in het 
kader van zijn opleiding mee te maken heeft. Hij maakt doeltreffend gebruik van het professionele netwerk van de 
school als het gaat om de opleiding van de leerling of de zorg voor de leerling. Hij gaat verantwoordelijk en 
zorgvuldig om met de contacten die hij namens de school onderhoudt met de omgeving van de school. 
 
7. Competent in reflectie en zelfsturing; de lerende professional 
Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn 
professionele bekwaamheid. Hij streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Hij 
weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige 
opvattingen hij uitgaat, hij heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten, hij 
werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling en hij stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid 
van zijn school en benut de kansen die de school biedt om zich verder te ontwikkelen. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen competenties die een leraar vooral nodig heeft bij het verzorgen 

van onderwijs aan leerlingen en competenties die zich meer richten op het samenwerken in een 

school en het samenwerken met anderen buiten de school. Ten slotte is er de competentie gericht op 

de ontwikkeling van de leraar als zelfsturende professional. Vanaf het moment dat hij begint aan zijn 

loopbaan moet hij zelfstandig zijn professionele ontwikkeling verder vorm kunnen geven. Daartoe 

dient hij competent te zijn in reflectie en zelfsturing, omdat reflectie hem het inzicht geeft in wat hij al 

kan, en de sturingsvaardigheden hem in staat stellen vorm te geven aan zijn persoonlijke 

ontwikkeling. De zevende competentie is een voorwaardelijke competentie en is gericht op de 

(aankomend) leraar als lerende professional. Vanwege het voorwaardelijke karakter neemt de 

leercompetentie een aparte positie in, want die competentie bepaalt mede of iemand in staat is de 

andere zes competenties te verwerven en verder te ontwikkelen.  

 

In de propedeutische fase (beroepsgeschikt) ligt de focus op vijf van de zeven competenties en nog 

niet op de competenties samenwerken in een team en samenwerken met de omgeving. In de 

hoofdfase (professionaliseringsbekwaam) en afstudeerfase (startbekwaam) wordt gewerkt aan alle 

competenties. 

 

De student ontwikkelt competenties in de praktijk door gericht te werken aan de taken die een leraar in 

de onderbouw havo/vwo en in het (v)mbo geacht wordt adequaat te kunnen uitvoeren, zoals het: 

▪ verzorgen van onderwijs; 

▪ begeleiden van leerlingen/deelnemers; 

▪ ontwikkelen van onderwijsmateriaal, waaronder beoordelingsinstrumenten; 

▪ afstemmen en verbinden van de leeromgeving van leerlingen/deelnemers; 

▪ onderzoeken en verbeteren van (de eigen) beroepspraktijk (onderwijspraktijk). 
 

Daarbij is het van belang om zicht te hebben op welke kennis en vaardigheden de (havo/vwo- en 

(v)mbo-) leraar nodig heeft om zijn taken te vervullen. 

 

Het zijn competenties waarmee een leraar ‘startbekwaam’ wordt om in het havo/vwo en (v)mbo te 

werken. Leraren blijven zich ook na het behalen van hun diploma ontwikkelen in het eigen vakgebied.  

Ook scholen leraren zich in andere specialismen, expertisegebieden of een hoger (erkend) 

opleidingsniveau. 

 

De rubrics die gehanteerd worden bij de fasebeoordeling van de praktijk op niveau beroepsgeschikt 

(praktijkperiode 1.4), professionaliseringsbekwaam (praktijkperiode 3.2) en startbekwaam 

(praktijkperiode 4.2) zijn een uitwerking van deze zeven competenties. 

2.2 Relatie bekwaamheidseisen en competenties 

Bij de herijking van de bekwaamheidseisen is de belangrijkste verandering dat een driedeling is 

gemaakt naar pedagogisch, vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam waar de zeven competenties in 

zijn ondergebracht. De kern van het leraarsvak is centraal komen te staan en de eerdere verbinding 

met (meer algemene) beroepscompetenties is daarbij komen te vervallen. De inhoud van de 

aandachtsgebieden is ongewijzigd gebleven. De herijking van de bekwaamheidseisen is dus met 

name gericht op de opzet en de structuur van de bekwaamheidseisen. De wijziging in de opzet en 

structuur maakt het moeilijk om de huidige set bekwaamheidseisen één op één te vergelijken met de 

nieuwe bekwaamheidseisen. Wel is globaal aan te geven hoe de opzet van de bekwaamheden zich 

verhoudt tot de opzet van de competenties. Omdat de bekwaamheidseisen uit de competenties gelicht 

zijn, zijn sommige competenties te plaatsen bij meerdere bekwaamheden. Onderstaande tabel is dus 

geen ‘was-wordt’ tabel, maar een globale weergave van de relatie tussen de oude en de nieuwe 

bekwaamheidseisen.  
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Bekwaamheidsgebieden vanaf 2017  Competenties tot 2017  

Pedagogisch bekwaam  Interpersoonlijk competent 

Pedagogisch competent 

Samenwerken met collega’s 

Samenwerken met de omgeving  

Reflectie en ontwikkeling  

Vakinhoudelijk bekwaam Vakinhoudelijk en (vak)didactisch competent 

Organisatorisch competent  

Samenwerken met collega’s 

Reflectie en ontwikkeling  

Vakdidactisch bekwaam Vakinhoudelijk en (vak)didactisch competent 

Organisatorisch competent 

Samenwerken met collega’s 

Reflectie en ontwikkeling  

 

De tweedegraads lerarenopleidingen van Inholland hanteren bij het beoordelen van de praktijkstage 

een set van beoordelingsaspecten. In onderstaande tabellen wordt zichtbaar hoe de 

beoordelingsaspecten gerelateerd zijn aan de (nieuwe) bekwaamheidsgebieden en de (oude) 

competenties. Naast de drie bekwaamheidsgebieden hanteren we ‘de professionele standaard’ als 

apart aandachtsgebied. Hieronder vallen met name de beoordelingsaspecten die vallen onder de 

(oude) competentie reflectie en ontwikkeling (zelfsturing).  

 

Gezien de afbouwsituatie waarin de opleidingen zich bevinden, is gekozen voor handhaven van het 

huidige beoordelingsmodel met het ordeningskader gebaseerd op de competenties.  

 

Bekwaamheidsgebied 

vanaf 2017  

Beoordelingsaspecten Competenties 

tot 2017  

 

 

 

Pedagogisch bekwaam 

Contact maken Interpersoonlijke 

competentie  Communiceren  

Nemen van leiding  

Scheppen van een klimaat voor 

samenwerking 

Verantwoorden van reguleren van interactie  

Ontwikkelen van een veilige leer- en 

werkomgeving 

Pedagogische 

competentie  

Recht doen aan verschillen 

Begeleiden van de (beroeps-) identiteits- 

ontwikkeling 

Begeleiden van individuele leerlingen 

Verantwoorden van pedagogisch handelen 

Handelen in de zorgstructuur  Competent in 

samenwerken 

met collega’s en 

samenwerken 

met omgeving 
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Bekwaamheidsgebied 

vanaf 2017  

Beoordelingsaspecten  Competenties 

tot 2017  

 

 

 

Vakinhoudelijk 

bekwaam 

Gebruiken van vakinhoudelijke kennis Vakinhoudelijk en 

(vak)didactisch 

competent 

 

Hanteren van leerdoelen 

Zorgen voor betekenisvol en contextrijk leren 

Verantwoorden van (vak)didactisch handelen 

Samenwerken in een team Competent in 

samenwerken 

met collega’s en 

samenwerken 

met omgeving  

Onderhouden van contacten  

 

 

Bekwaamheidsgebied 

vanaf 2017  

Beoordelingsaspecten  Competenties 

tot 2017  

 

 

 

Vakdidactisch 

bekwaam 

Geven van instructie Vakinhoudelijk en 

(vak)didactisch 

competent 

 

Hanteren van activerende didactiek (inclusief 

ICT-e) 

Evalueren van het leerproces 

Verantwoorden van (vak)didactisch handelen 

Zorgen voor een ordelijk leerklimaat Organisatorisch 

competent Organisatorisch voorbereiden van de les 

Plannen en administreren 

Verantwoorden van organisatorisch 

handelen 

 

 

Professionele 

standaard 

Beoordelingsaspecten  Competenties 

tot 2017  

 

 

Uitvoeren van school- of teamtaken  Competent in 

samenwerken 

met collega’s en 

samenwerken 

omgeving  

Verantwoorden van samenwerken  

(Inzicht in) professioneel handelen Competentie in 

reflectie en 

zelfsturing  

Omgaan met feedback 

Terugkijken op ervaringen en beleving en 
het analyseren daarvan (reflecteren) 

Gebruiken van bronnen 

Onderzoeken en verwoorden van eigen 
opvattingen, normen en waarden. 

Bewust worden en sturen van professionele 
ontwikkeling 

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen 
professionele ontwikkeling 

 

Bron: Rijksoverheid (2017, juni 22). Vragen-en-antwoorden-besluit-bekwaamheidseisen-

onderwijspersoneel. Brief nr. 27923.   
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2.3 Opleidingsstructuur 

Het programma van de lerarenopleiding kent drie leerlijnen die elk een specifiek competentiegerichte 
opleidingsdidactiek hanteren:  
- de vakinhoudelijke en vakdidactische lijn; hierbinnen valt ook de vakoverstijgende leergebiedlijn;  

- de onderwijskundige en pedagogische lijn;  

- de praktijklijn.  
 
Vakinhoudelijke en –didactische leerlijn  

De vakinhoudelijke en -didactische lijn richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van de kennisbasis 

van de student, waarbij het gaat om kennis over vakinhouden en vakdidactiek. De specifieke kennis 

van het schoolvak waarin de leraar lesgeeft, neemt een belangrijke plaats in. De leraar moet de 

lerende die kennis bijbrengen. Dat houdt in dat de leraar ‘boven de stof moet staan’ en de vakkennis 

in de volle actualiteit en breedte moet beheersen. Die vakkennis van de leraar moet hem in staat 

stellen zich snel in te werken in de actualiteit van enerzijds de beroepsgerichte toepassing ervan in het 

(v)mbo en anderzijds de vakkennis zodanig beheersen dat hij bij de leerlingen een verdieping van de 

leerstof kan aanbrengen. Ook moet hij meer dan voldoende bagage van het vak en de toepassingen 

weten dat hij kan communiceren en afstemmen met praktijkbegeleiders/instructeurs in het (v)mbo 

maar ook met eerstegraads docenten in het vo om zodoende doorgaande leerlijnen en afstemming 

van het programma te garanderen.  

Bovendien moet de leraar nieuwe inzichten vanuit het vak en de achterliggende discipline(s) kunnen 

vertalen naar het schoolvak. Dat betekent een gedegen kennis van de body of knowledge, die 

gebaseerd is op de landelijk overeengekomen kennisbasis van het vak maar ook gerelateerd is aan 

de inhoud en de volle breedte van het schoolvak dat de leraar in de praktijk geacht wordt te 

verzorgen.  

De kerntaak van een leraar is om leerlingen te helpen zich de leerinhouden van een bepaald vak of 

beroep eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop kennis in het dagelijkse leven en 

in de beroepspraktijk wordt gebruikt. Daartoe creëert hij een krachtige leeromgeving, onder andere 

door het leren in verband te brengen met realistische en voor de leerlingen relevante toepassingen 

van kennis in beroep en maatschappij. In het (v)mbo is de vakdidactische bekwaamheid van de leraar 

vooral gericht op een (beroeps)praktijkgerichte benadering van de leerstof. In het algemeen vormend 

onderwijs (havo/vwo) is er sprake van een meer theoretische benadering van de leerstof. Een van de 

aspecten van de vakdidactiek is het vakoverstijgend denken en handelen dat onder andere wordt 

ingekleurd door het verzorgen van onderwijs in leergebieden.  

 
De tweedegraadslerarenopleidingen van Inholland hebben daarom vijf leergebieden ingericht, waar 

wordt samengewerkt waar dat meerwaarde oplevert: 

▪ Mens & Levensbeschouwing: godsdienst & levensbeschouwing en islamgodsdienst. 

▪ Mens & Maatschappij: aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, geschiedenis en 

maatschappijleer. 

▪ Mens & Natuur: biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. 

▪ Mens & Taal: Nederlands, Frans, Duits en Engels. 

▪ Mens & Zorg: gezondheidszorg & welzijn.  
 
Proeve van vakdidactische bekwaamheid  

In de afsluitende fase van de opleiding laat de student door middel van een ‘proeve van 

vakdidactische bekwaamheid’ zien dat hij vakdidactisch bekwaam is. Vakdidactisch bekwaam wil 

zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn 

collega’s en passend bij het onderwijskundig beleid van zijn school. Hij weet de inhoud te vertalen in 

leerplannen of –trajecten. Hij doet dit op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze.  
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Onderwijskundige en pedagogische leerlijn  

In de leerlijn onderwijskunde en pedagogiek (owk/peda) zijn twee dimensies te onderscheiden: een 

pedagogische dimensie en een onderwijskundige dimensie.  

De onderwijseenheden in de pedagogische dimensie hebben in het eerste studiejaar een theoretische 

focus zoals ‘pedagogisch handelen’ en ‘groepsdynamica’. Gekozen is voor een theoretische oriëntatie 

die als basis kan dienen voor een meer praktijkgerichte benadering in het tweede studiejaar: 

klassenmanagement 1 en 2. De studenten hebben dan meer praktijkervaring waarop aangesloten kan 

worden. In het derde studiejaar is er expliciete aandacht voor verschillen tussen leerlingen (diversiteit, 

passend onderwijs in de klas, leerlingbegeleiding). In het vierde jaar ligt de focus op mesoniveau in de 

onderwijseenheid Werken in de schoolcontext en op metaniveau in Visie op onderwijs. Studenten 

leren in laatstgenoemde onderwijseenheid hun visie op onderwijs te expliciteren aan de hand van de 

onderdelen: visie op het eigen vak, visie op leren/didactiek, visie op pedagogiek, visie op school als 

instituut en als gemeenschap van mensen. De onderwijseenheden gericht op de onderwijskundige 

dimensie zijn gericht op de relatie tussen didactiek en leren. Met name in het tweede studiejaar ligt 

hier het accent op (o.a. leren en leerprocessen, betekenisvol leren, educatieve ICT, toetsen en 

beoordelen).  

Binnen de leerlijn owk/peda is de leerlijn onderzoek geïntegreerd die afgestemd is op de eisen van het 

praktijkonderzoek in de afstudeerfase (afstudeerproduct) en inhoudelijk verweven met 

onderwijskundige en pedagogische thema’s.  

 

Praktijkonderzoek afstudeerfase  

In het praktijkonderzoek afstudeerfase richt de student zich op een voor de beroepspraktijk relevante 

vraagstelling en doorloopt hij de hele onderzoekscyclus. Het onderzoek heeft als vertrekpunt een 

verlegenheidsituatie (aanleiding) in de praktijk en wordt uitgevoerd in de onderwijspraktijk. Het 

praktijkonderzoek heeft doorgaans een evaluerend, ontwerpgericht of beschrijvend karakter. De 

onderzoeksonderwerpen zijn gericht op (vak)didactische of pedagogische vraagstukken.  

 

Praktijkleerlijn  

De praktijklijn richt zich op het productief maken van alle kennis in de complexe beroepspraktijk door 

het uitvoeren van beroepstaken en het reflecteren op de ontwikkeling als professional. Centraal staan 

het concrete handelen van de student in de praktijk en de reflectie op zijn ontwikkeling als 

professional. Het uitvoeren van volledige taken in de praktijk vereist de geïntegreerde inzet van de 

competenties. Aangezien we de aanstaande leraar willen ondersteunen bij het zoeken naar een 

beroepsinvulling die bij hem past en bij de eisen die een specifieke context stelt, wordt binnen deze 

lijn bij de reflectie op praktijkervaringen veel aandacht besteed aan de ‘leraar als persoon’.  

De student wordt begeleid door praktijkbegeleiders en de studieloopbaanbegeleider (Slb’er). De 

praktijk wordt beoordeeld door de instituutsbegeleider. De Slb’er beoordeelt de onderwijseenheden 

Oriëntatie op studie en beroep en Instituutspracticum (respectievelijk in periode 1 en 2 van jaar 1; zie 

ook 2.3).  

De praktijkcomponent is qua omvang gelijk voor de voltijd- en deeltijdvariant. 

 

Afrondende praktijk en Assessment startbekwaam  

In het assessment startbekwaam toont de student aan dat hij alle competenties op niveau 

startbekwaam integraal beheerst en tevens voldoet aan de eindtermen voor de richting waarin hij 

afstudeert .  

Het assessment startbekwaam is nauw verweven met de afrondende praktijk in jaar 4 omdat het 

zelfstandig handelen in complexe situaties van de student juist in de praktijk zichtbaar wordt.  

Input voor het assessment vormt het bekwaamheidsdossier dat de student in de loop van zijn 

opleiding opbouwt en dat de bewijslast bevat van de beoogde competentieontwikkeling.  
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Studieloopbaanbegeleiding 

Gedurende zijn hele studie krijgt een student studieloopbaanbegeleiding. Er wordt aandacht besteed 

aan zaken als de studievoortgang, studievaardigheden, de opbouw van het bekwaamheidsdossier, 

het leren reflecteren en intervisie.  

 

2.4 Opbouw praktijklijn 

Gedurende de opleiding ontwikkelen studenten alle competenties op een gefaseerde manier, passend 

bij de duur en fasering van hun opleidingsvariant, hun praktijkdoelen en persoonlijke leerdoelen.  

 

Oplopende moeilijkheidsgraad 

Er is bij het praktijkleren sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad, welke wordt bepaald door de 

volledigheid van de handeling die van de student wordt verwacht, de mate van zelfstandigheid en 

benodigde begeleiding van de student, en de complexiteit van de taken en context. 

 

Uitvoeren vakdidactische opdrachten 

Vanzelfsprekend versterken de praktijklijn, de didactisch-pedagogische lijn en de vaklijn elkaar en 

wordt bewust ingezet op transfer tussen deze lijnen. Zie hiervoor ook paragraaf 3.3. 

 

Gedurende de opleiding wordt een student vakdidactisch bekwaam door het uitvoeren van 

onderwijsactiviteiten die gericht zijn op het geven van vakspecifieke instructie binnen een vak- of 

beroepsgerichte leeromgeving met adequaat gebruik van (digitale) leermiddelen en werkvormen. 

Iedere opleiding kent een vakdidactische leerlijn en binnen diverse onderwijseenheden worden 

specifieke accenten gelegd.  

 

De student krijgt vanuit de eigen opleiding specifieke richtlijnen voor dit onderdeel van het 

bekwaamheidsdossier.  

 

In de volgende tabel worden de verschillende fasen met de praktijkactiviteiten samengevat 

weergegeven.  
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Periode Fase van de opleiding Thema’s onderwijskunde en 

pedagogiek per studiejaar 

 

 

 

1.1,1.2,  

1.3 en 

1.4 

 

Beroepsgeschikt 

 

In periode 1 van het eerste studiejaar (ofwel 1.1) starten de studenten 

allemaal met de onderwijseenheid Oriëntatie op Studie en Beroep 

(OSB) waarin studenten werken aan een startdossier. Daarin 

beschrijven ze wie ze zijn, wat voor beeld ze hebben van het beroep 

leraar en wat hen motiveert om voor dit beroep te kiezen. Er is een 

aparte studiehandleiding voor OSB.  

 

De voltijdstudenten gaan in jaar 1 periode 2 (ofwel 1.2) zich in het 

Instituutspracticum (IP) verder voorbereiden op de praktijk waar zij in 

periode 3 mee starten. In dit Instituutspracticum  komen onder andere 

het schrijven van een sollicitatiebrief, het bezoeken van een 

stageschool en het werken met een smartboard aan de orde. Ook 

deze onderwijseenheid wordt afgesloten met een dossier. Er is een 

aparte studiehandleiding voor IP.   

 

De dossiers van OSB en IP  worden nagekeken door de 

Studieloopbaanbegeleider.  

 

In periode 2 van jaar 1 (1.2) starten de deeltijdstudenten  in de praktijk 

en in periode 3 van jaar 1 (1.3)  starten de voltijdstudenten.  Dan 

krijgen studenten een instituutsopleider toegewezen en starten zij met 

het werken aan het bekwaamheidsdossier (zie hst. 3).   

 

In de fase naar beroepsgeschikt is de ontwikkeling oriënterend, 

observerend en zet de student de eerste stappen op het gebied van 

lesgeven onder directe begeleiding van de werkplekbegeleider.  

 

 

Jaar 1 

De basis van het lesgeven, 

bijvoorbeeld: 

-Effectieve Instructie  

-Pedagogisch Handelen 

 

 

 

2.1, 2.2, 

3.1 en 

3.2  

 

Professionaliseringsbekwaam 

 

In de  fase  naar professionaliseringsbekwaam wordt het lesgeven 

langzamerhand uitgebouwd naar complexere varianten, zoals hele 

lessen en lessenseries, activerende didactiek, differentiëren en 

samenwerkend leren, en wordt de begeleiding langzamerhand 

afgebouwd. 

 

 
Jaar 2 
Verdieping van de docent 
vaardigheden, bijvoorbeeld: 
-Klassenmanagement 
-Leren en Leerprocessen 
-Toetsen en Beoordelen 

 

Jaar 3 

De focus op de individuele 

leerling:  

-Passend Onderwijs  

-Diversiteit 

-Leerlingbegeleiding 

 

 

 

4.1 en 

4.2 

 

Startbekwaam 

 

In de derde fase  van de opleiding moet de student in hoge mate 

zelfstandig werken met groepen die passen bij zijn afstudeerrichting. In 

deze fase groeit de student door naar het niveau 'startbekwaam'. Het 

functioneren binnen een schoolorganisatie heeft een prominente plek 

in deze fase. De student richt zich op de samenwerking met collega's 

en op het samenwerken met ouders en andere professionals. 

 

 

Jaar 4 

Professionele ontwikkeling: 

-Werken in de school context 

-Visie op Onderwijs 
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3 Inhoud en organisatie van het praktijkleren 

Doel van het praktijkleren in de fase beroepsgeschikt (jaar 1) is vooral kennismaking met het 

leraarschap, zodat aan het eind van het studiejaar duidelijk is of de student de juiste beroepskeuze 

heeft gemaakt en geschikt is voor het beroep van leraar.  

In de fase professionaliseringsbekwaam (jaar 2 en 3) is het doel verdere uitbouw en verdieping van 

handelingsbekwaamheden.  

In de fase startbekwaam (jaar 4) dient de student alle competenties op startbekwaamheidsniveau te 

ontwikkelen. Hieronder wordt beschreven wat er van de student wordt verwacht om deze doelen te 

bereiken. Ook zullen de organisatorische aspecten van het praktijkleren ter sprake komen.   

3.1 Het vinden van een praktijkplaats 

Het is belangrijk om op tijd een praktijkplaats te vinden. De studenten van jaar 2, 3 en 4 doen dit al 

vóór 15 juni in het voorafgaande studiejaar. Via de stagemarkt (laatste in april 2018) en de vacatures 

voor stages op moodle (course Praktijk en studieloopbaanbegeleiding 2019-2020) en op de websites 

van opleidingsscholen (waarover hieronder meer informatie volgt) leggen de studenten contact met 

scholen en solliciteren naar een beschikbare stageplaats. Is er een match, dan geeft de student deze 

plaats door aan het praktijkbureau door deze in te voeren in het digitale systeem Onstage.  

 

Het praktijkbureau checkt vervolgens of een praktijkplaats toegestaan is. Indien de 

praktijkleerovereenkomst ontvangen is, wijst het praktijkbureau de praktijkplaats definitief toe en 

koppelt de student in dat geval aan een instituutsopleider van Inholland.   

  

Informatiebijeenkomst jaar 1  

Voor de eerstejaars studenten wordt er in periode 1 een informatiebijeenkomst georganiseerd waar zij 

informatie krijgen over de praktijk en de te nemen stappen om op tijd een praktijkplaats te verwerven.  

In het eerste jaar starten de deeltijdstudenten in periode 1.2 met de stage en de voltijdstudenten in 

periode 1.3. 

 

Functioneringsgesprek  

In periode 2 van studiejaar 1 zal de studieloopbaanbegeleider (slb-er) met de voltijdstudenten 

regelmatig het gesprek aangaan over de studievoortgang en aan de student vragen of hij de intentie 

en de inzet heeft om in periode 3 de praktijkervaring op te gaan doen. Voor de eerstejaars 

deeltijdstudenten zal dit gesprek plaatsvinden in periode 1 aangezien zij starten met de praktijk in 

periode 2. 

 

Wanneer is een praktijkplaats geschikt? 

Een praktijkplaats moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

• De school moet een BRIN-code hebben (BRIN staat voor Basisregistratie Instellingen). 

• Het is een havo/vwo of (v)mbo school. 

• Het is géén particuliere school. 

• Er moet begeleiding in de klas aanwezig zijn (bij voorkeur een daarvoor opgeleide 

werkplekbegeleider). 

• In jaar 1 mag een student een stagelopen bij een verwant vak.  

• In jaar 2 en 3 mogen studenten Islamgodsdienst stage lopen in het primair onderwijs. 

Het is altijd mogelijk om bij vragen over de praktijkplaats het praktijkbureau te raadplegen.  



 

Praktijkgids Jaar 1-4                   Hogeschool  Inholland, tweedegraadslerarenopleidingen 2019-2020 Pagina 13  
   

Sollicitatie 
Het is belangrijk om een sollicitatie goed voor te bereiden. In de onderwijseenheden Oriëntatie op 

studie en beroep (periode 1.1) en - voor de voltijdstudenten - het Instituutspracticum (periode 1.2) 

wordt hier door de Studieloopbaanbegeleider uitgebreid aandacht aan besteed.  

Tijdens een kennismaking op de school dient de student te controleren of deze omgeving bij hem 

past. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over speciale voorzieningen die nodig zijn om 

gezondheidsredenen, maar ook over zaken als omgangsvormen en gedragsregels van de school die 

voor de student als stagiaire van belang zijn. De student vraagt ook naar de wijze van afmelden in 

verband met ziekte en de tijden waarop hij geacht wordt aanwezig te zijn. 

 

Als er een stageplaats gevonden is, moet deze aangemeld worden bij het praktijkbureau (door deze in 

te voeren in het digitale systeem Onstage).  

 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Er zijn scholen die de student vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Eerder 

mag een student niet actief zijn op de school. De student informeert of de verklaring vereist is en 

vraagt deze vervolgens tijdig aan bij de gemeente. Let op: het kan enkele weken duren voordat de 

verklaring wordt afgegeven.  

 

Praktijkleerovereenkomst 

Bij aanvang van het praktijkleren sluiten de praktijkschool, de student en het opleidingsinstituut een 

praktijkleerovereenkomst af (bijlage 10). De student zorgt ervoor dat de praktijkleerovereenkomst 

ondertekend, als geheel document gescand in Pdf-formaat, via Onstage ingeleverd is bij het 

Praktijkbureau. In de naam van het bestand staat “Praktijkleerovereenkomst 2019-2020 + 

studentnummer + studentnaam”.  De praktijkschool ontvangt het origineel. Het praktijkbureau keurt de 

stageplaats vervolgens definitief goed en wijst daarna een instituutsopleider toe.  

In verband met afspraken over praktijkbezoek en beoordeling is het heel belangrijk dat de student 

de praktijkleerovereenkomst uiterlijk drie weken na aanvang van de praktijkperiode digitaal 

inlevert in Onstage.   

De praktijkleerovereenkomst moet ook ingeleverd worden als er sprake is van een dienstverband op 

een school. 

 

Opleidingsscholen 

De tweedegraadslerarenopleidingen van Hogeschool Inholland werken samen met zeven 

opleidingsscholen en met individuele praktijkscholen. Een opleidingsschool is een 

samenwerkingsverband tussen een groep scholen met een of meer overkoepelende bestu(u)r(en). 

Alle praktijkscholen bieden de studenten mogelijkheden en uitdagingen om aan een brede 

competentieontwikkeling te werken. Een opleidingsschool heeft daarnaast de intentie uitgesproken om 

samen te werken met de tweedegraadslerarenopleidingen van Hogeschool Inholland en het opleiden 

in de school nader vorm te geven. Studenten worden op opleidingsscholen gevraagd om deel te 

nemen aan regelmatige bijeenkomsten waar informatie-uitwisseling en intervisie centraal staan. Om 

die reden gaat de voorkeur bij de Tweedegraadslerarenopleidingen Inholland uit naar praktijkplaatsen 

bij de opleidingsscholen. 

 

Ervaring in beide afstudeerrichtingen opdoen 

Met uitzonderingen van de opleidingen Bedrijfseconomie, Gezondheidszorg & Welzijn en 

Maatschappijleer, waarbij het alleen mogelijk is om af te studeren in de richting (v)mbo, kennen alle 

lerarenopleidingen twee afstudeerrichtingen. De opleiding biedt twee afstudeerrichtingen aan: 

havo/vwo en (v)mbo. Het praktijkleren draagt in belangrijke mate bij aan de oriëntatie op beide 

afstudeerrichtingen. Daarom moet in de studiejaren 1 tot en met 3, behalve voor de genoemde 

opleidingen, in beide contexten praktijkervaring worden opgedaan.  
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3.2  De praktijkdagen, activiteiten, eisen en regelingen  

Praktijkdagen 

De student heeft een vaste praktijkdag of -dagen op een vaste locatie (zie onderstaande tabel). Alleen 

voor studenten met een aanstelling als leraar kan de praktijkdag ook een andere zijn. Uitgangspunt is 

een achturige werkdag op de praktijkschool. Het gaat niet alleen om het verzorgen of bijwonen van 

(delen van) lessen, maar om alle activiteiten die het leraarschap met zich meebrengt (zie ook de 

beschrijving van de verplichte activiteiten in 3.2).  Studenten met een praktijkplaats op een 

opleidingsschool worden geacht deel te nemen aan de activiteiten die deze school aanbiedt in het 

kader van ‘Opleiden in de School’. 

 

In onderstaande tabel staat het aantal verplichte praktijkdagen per studiejaar. In geval van het niet 

halen van dit aantal vanwege langdurige ziekte of andere redenen, dient de student in overleg te gaan 

met de werkplekbegeleider en instituutsopleider. 

 

Overzicht praktijkdagen per studiejaar 

Reguliere 

Voltijd/deeltijd 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Omvang praktijk 12 credits  

(incl. Oriëntatie op 

Studie en Beroep) 

12 credits 11 credits 28 credits + 2 credits 

eindassessment 

Vaste 

praktijkdag  

Periode 1.3 en 1.4 

(VT) 

Periode 1.2, 1.3, 1.4 

(DT) 

Semester 2.1 en 

2.2  

Semester 3.1 

en periode 3.2 

Semester 4.1 en 4.2 

(afrondende praktijk) 

Praktijkdag(en) 

DT in overleg 

donderdag  woensdag of 

vrijdag  

maandag en 

donderdag  

dinsdag en 

woensdag   

Minimum aantal 

dagen* 

±9 dagen * 

per praktijkperiode 

±18 dagen*  

per semester 

±44 dagen*  

per jaar 

±60 dagen*  

per jaar 

 

*Tijdens de praktijkdagen, genoemd in deze tabel, besteedt de student tijd aan de opdrachten, zowel 

vanuit de vakinhoudelijke en vakdidactische leerlijn, als vanuit de onderwijskundige en pedagogische 

leerlijn. Daarnaast doet de student in het laatste studiejaar een praktijkonderzoek. De tijd die daaraan 

besteed wordt in de praktijk valt buiten de in onderstaande tabel genoemde 60 stagedagen. Het gaat 

hier om een minimum aantal dagen. Het advies aan de student is om - zoveel als mogelijk is - van de 

gelegenheid gebruik te maken om extra uren stage te lopen en zo nog meer praktijkervaring op te 

doen. 

 

Activiteiten in de praktijk 

Het praktijkleren omvat: 

▪ datgene wat de individuele student wil leren en bijdraagt aan zijn competentieontwikkeling;  

▪ de taken en opdrachten vanuit het opleidingsinstituut; 

▪ de leer-/werktaken die de praktijkschool met de student afspreekt. 
 

Het leren in de praktijk omvat een specifieke agenda tussen drie verschillende partijen: de student met 

zijn educatieve behoeften, de werkplekbegeleider als sleutelfiguur vanuit de praktijkplaats en de  
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instituutsbegeleider vanuit het opleidingsinstituut. Deze relatie leidt tot een bepaalde leer-/werk- en 

begeleidingsagenda: 

 

▪ leerdoelen en leeractiviteiten afkomstig uit eerdere sterkte-/zwakteanalyse, persoonlijke 

leerbehoefte en profileringswensen van de student; 

▪ leerdoelen en praktijkleeractiviteiten (onderzoekstaken en beroepsopdrachten) gegeven in 

onderwijseenheden die op het instituut worden aangeboden (vanuit het vak, leergebied of 

onderwijskunde/pedagogiek); 

▪ de leer-/werktaken die de praktijkschool met de student afspreekt. 

 

Om deze agenda van verwachtingen tussen student – praktijkplaats – opleiding op elkaar af te 

stemmen schrijft de student een praktijkplan waarin de student concreet benoemt wat hij – in overleg 

met stageschool en opleiding – in een bepaalde periode wil leren en gaat doen op de specifieke 

praktijkplaats. 

 

De student schrijft bij de start van iedere praktijkperiode (of praktijksemester) een nieuw 

‘Praktijkplan’. Zie ook paragraaf 3.3 Bekwaamheidsdossier.  

Met ingang van studiejaar 2019-2020 zal de instituutsopleider al in periode 1 van het studiejaar de 

student op de stageschool bezoeken om een les bij te wonen, met hem en zijn werkplekbegeleider het 

praktijkplan door te spreken en de begeleiding af te stemmen. De resultaten van dit 

kennismakingsgesprek worden vastgelegd in een formulier (bijlage 6) en de student voegt dit formulier 

toe aan het dossier van het eerste semester.  

 

Daarnaast zullen in de loop van het jaar - ter voorbereiding en beoordeling van de stage - 

stagebezoeken van de instituutsopleider plaatsvinden (zie ook paragraaf 3.4 Taken en 

verantwoordelijkheden). 

 

 

De student kijkt aan het eind van de periode door middel van een zelfanalyse terug op zijn 

ontwikkeling in relatie tot de gestelde doelen.  Zie ook het Stappenplan bij het ontwikkelen van het 

bekwaamheidsdossier in paragraaf 3.3. 

 

Verplichte activiteiten 

1) Activiteiten op de praktijkschool 

a) Minimaal 50% van de tijd in de praktijk besteden aan activiteiten tijdens de lessen, zoals het 

observeren, het begeleiden van leerlingen en het zelf verzorgen van (delen van) lessen. 

Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een lesplanformulier (voor voorbeeld zie bijlage 3) 

en een observatieformulier, dat wordt ingevuld door de werkplekbegeleider. 

b) In overleg met de werkplekbegeleider en/of schoolopleider zijn er voor de overige 50 % van 

de tijd nog veel meer momenten waarop je actief kunt zijn in de praktijk. Denk hierbij aan: 

▪ Kennismaken met de school. 

▪ Een dag(deel) meelopen met een klas en/of met een leraar en daar een 

observatieverslag van schrijven. 

▪ Bijwonen van scholingsactiviteiten voor (aanstaande)/startende leraren, deelnemen aan 

intervisiebijeenkomsten. 

▪ Bijwonen van team- of vakgroepoverleg. 

▪ Bijwonen en een actieve rol spelen tijdens bijvoorbeeld sportdagen, ouderavonden, open 

dagen. 

▪ De instroom en doorstroom van leerlingen onderzoeken. 
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▪ Kennismaken met het werk en/of taken van een teamleider, decaan, verzuim- of 

zorgcoördinator, mentor, mediatheekmedewerkers, conciërge, enz. Dat kan door met 

deze medewerker mee te lopen of door met hem in gesprek te gaan. 

▪ Oriëntatie op brede takenpakket van de leraar en verschillende werkcontexten (havo/vwo 

en (v)mbo). 

▪ Opdrachten vanuit de opleiding in het kader van vakdidactische bekwaamheid. 

▪ Etc. 

 

2) Opbouwen van een bekwaamheidsdossier dat voldoet aan de eisen die in paragraaf 3.3 van deze 

praktijkgids zijn beschreven. 

 

3) Digitaal in Onstage inleveren van een bekwaamheidsdossier voor beoordeling. De deadline staat 

in het toetsrooster. Zie ook paragraaf 3.5. Beoordeling. 

   

De student als lerende professional 

Hierboven zijn activiteiten beschreven die door het opleidingsinstituut zijn geformuleerd. Het is daarbij 

belangrijk om te benadrukken dat de competentieontwikkeling van de student centraal staat en dat de 

opdrachten vanuit het opleidingsinstituut zijn bedoeld om deze competentieontwikkeling te stimuleren. 

Van de student wordt verder verwacht dat hij zich opstelt als lerende professional, 

aantoonbaar gebruikmaakt van feedback en zich richt op de ontwikkeling van de competenties 

(zie ook paragraaf 2.1). Omdat het competentieniveau per student en de mogelijkheden per 

praktijkplaats verschillen, is met opzet gekozen voor een beperkt aantal verplichte activiteiten 

(observeren, begeleiden van leerlingen en het geven van (deel)lessen) die ruimte laten voor een 

contextspecifieke invulling en eigen initiatief. 

 

De instituutsopleider 

Na het digitaal inleveren van de Praktijkleerovereenkomst (zie paragraaf 3.1) wordt de student 

gekoppeld aan een instituutsopleider. De student moet zo snel mogelijk contact opnemen met de 

instituutsopleider voor het maken van afspraken omtrent stagebezoek en beoordeling (zie paragraaf 

3.4).  

Met ingang van studiejaar 2017-2018 wordt door de instituutsopleiders het ICALT- observatieformulier 

gebruikt. Deze is oorspronkelijk ontworpen voor de begeleiding van startende docenten. Met enige 

aanpassing is deze observatie ook goed te gebruiken bij de begeleiding van studenten van een 

lerarenopleiding. De observaties worden uitgevoerd met specifieke aandacht voor: 

- Veilig en stimulerend leerklimaat 

- Efficiënte lesorganisatie 

- Duidelijke en gestructureerde instructie 

- Intensieve en activerende les 

- Afstemmen op verschillen 

- Leerstrategieën aanleren 

- Betrokkenheid van leerlingen  

Op moodle, in de course Praktijk en studieloopbaanbegeleiding 2019-2020, zal meer informatie 

opgenomen worden over deze manier van observeren en het bijbehorende observatieformulier. 

 

Wanneer een student tussentijds stopt met de praktijk 

Indien een student stopt met de praktijk, kunnen daaraan diverse redenen ten grondslag liggen. De 

werkplekbegeleider en instituutsopleider moeten onmiddellijk op de hoogte gesteld worden. 

Het is belangrijk dat er een eindgesprek plaatsvindt en dat er een stakingsformulier (bijlage 9) 

ingevuld en ondertekend wordt. De instituutsopleider levert dit formulier in bij het praktijkbureau.  
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Procedure bindend studieadvies (BSA) 

De onderdelen Praktijkperiode 1.3 en Praktijkperiode 1.4 zijn opgenomen als kwalitatieve eis, wat 

betekent dat de beoordeling voor deze programmaonderdelen altijd voldoende moet zijn om niet 

geconfronteerd te worden met een negatief bindend studieadvies. 

 

Voorwaardelijke vrijstelling 

Het kan zijn dat een student van de examencommissie een voorwaardelijke vrijstelling krijgt 

toegewezen voor bepaalde praktijkonderdelen. Het eerstvolgende onderdeel moet dan wel behaald 

worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een student op basis van een versneld studieprogramma bij een 

voldoende beoordeling voor praktijk 3.2 de voorliggende praktijk vrijgesteld krijgt. De beoordeling moet 

dan wel in het eerste studiejaar plaatsvinden, want anders voldoet de student niet aan de kwalitatieve 

eis (zie procedure bindend studieadvies).  

De student moet bij voorwaardelijke vrijstelling voor het eerstvolgende te beoordelen onderdeel tijdig, 

dat wil zeggen ruim vóór aanvang van de te beoordelen periode, een praktijkplaats zoeken, bij de start 

van de praktijk direct een getekende praktijkleerovereenkomst bij het praktijkbureau inleveren en in 

contact treden met de toegewezen instituutsopleider om nadere afspraken te maken.  

 

Beperkende omstandigheden 

Zijn er beperkende omstandigheden die van invloed zijn op het functioneren in de praktijk, 

bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid, dan bespreekt de student dit met de 

studieloopbaanbegeleider en - indien nodig - met de studentendecaan. 

 

Vertrouwenspersonen 

Indien je op school of op je stage te maken krijgt met gedrag dat jij ongewenst vindt, dan kun je 

daarover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn 

stalken, discrimineren, (seksueel) intimideren, pesten of bedreigen. De vertrouwenspersoon luistert 

naar jouw verhaal en helpt je om inzicht te krijgen in je situatie. Ook helpt hij of zij je om uit te zoeken 

wat je wilt doen en wat de effecten daarvan zijn en begeleidt je bij verdere stappen die je wilt 

ondernemen. Het gesprek met een vertrouwenspersoon is vertrouwelijk; hij of zij praat niet met 

anderen over jouw situatie, tenzij jij dat graag wilt. Jij houdt dus de regie.  

De insite link voor algemene informatie is www.inholland.nl/vertrouwenspersoon.  

3.3 Bekwaamheidsdossier 

Het bekwaamheidsdossier is een ontwikkelingsgericht verslag dat gebaseerd is op aangeleverd 

bewijsmateriaal in de vorm van gemaakte opdrachten, verslagen van uitgevoerde praktijkactiviteiten 

en verkregen feedback. Ook onderdelen uit de studie met een expliciete relatie met de praktijk mogen 

gebruikt worden als bewijsmateriaal. Het dossier is een middel om de ontwikkeling in de praktijk te 

aan te tonen.  

 

Per periode (c.q. semester) wordt de student beoordeeld op zijn vermogen te reflecteren op en sturing 

te geven aan het eigen handelen in de beroepspraktijk. Aan het einde van elke fase (1.4, 3.2 en 

afrondende praktijk 4.2) moet de student aantonen dat hij beroepsgeschikt (jaar 1), 

professionaliseringsbekwaam (jaar 2 en 3) dan wel startbekwaam (jaar 4) is en gaat hij daarbij in op 

alle competenties (bij 1.4 worden competentie 5 en 6 nog niet beoordeeld). Het  

bekwaamheidsdossier is uitgangspunt voor het beoordelingsgesprek (zie bijlagen 7 en 8 voor de 

beoordelingsformulieren). Het bekwaamheidsdossier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn 

beschreven in deze paragraaf (3.3 Bekwaamheidsdossier) en ingeleverd worden volgens de 

procedure die beschreven wordt in paragraaf 3.5 Beoordeling.  

 

 

http://www.inholland.nl/vertrouwenspersoon
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Inleveren bekwaamheidsdossier bij instituutsopleider 

De student levert, voor de deadline die staat in het toetsrooster, het bekwaamheidsdossier digitaal 

aan ter beoordeling via het systeem Onstage. De instituutsopleider kan het dossier via Onstage inzien 

en beoordelen.  

 

Taalverzorging 

Het bekwaamheidsdossier dient te voldoen aan de eisen van taalverzorging. Vanaf jaar 2 gelden de 

onderstaande eisen. In jaar 1 mag de student hier en daar nog een fout maken. 

• Complexe gedachtegang is goed en helder weergegeven.  

• Het is duidelijk wat de hoofdzaken zijn en wat ondersteunend is in het betoog.  

• Relevante argumenten voor het betoog zijn inzichtelijk weergegeven.  

• Verwijzingen in de tekst zijn correct.  

• Lange, meervoudig samengestelde zinnen zijn goed te begrijpen. 

• Spelling en interpunctie foutloos. 

• Er is sprake van een hoge mate van grammaticale correctheid, fouten zijn zeldzaam. 

 

Studenten die starten met het bekwaamheidsdossier in jaar 1 

Op basis van de lessen en het dossier voor Oriëntatie op studie en beroep (OSB) en voor de voltijd 

studenten de lessen en het dossier voor het Instituutspracticum (IP), kan de student leerdoelen voor 

de eerste praktijkperiode opstellen. De student zoekt op waar deze leerdoelen aansluiten bij de 

competenties beschreven in de rubrics van de fasebeoordeling (bijlage 8). De relevante leerdoelen 

worden in overleg met de werkplekbegeleider op de praktijkschool bij aanvang van de praktijk 

verwerkt in een realistisch praktijkplan (zie onderdeel 5.in paragraaf 3.3.1).  

 

Studieloopbaanbegeleiding en extra ondersteuning  

Tijdens de SLB-begeleiding wordt de student ondersteund bij het samenstellen van een 

bekwaamheidsdossier. 

3.3.1 Dossier studenten jaar 1, 2 en 3 

Het samenstellen van een bekwaamheidsdossier is een proces dat zich elk(e) praktijkperiode/-

semester - afhankelijk van studiejaar (zie paragraaf 3.5) - herhaalt.  

 

Het bekwaamheidsdossier is een dynamisch document. De beschrijving van de praktijkschool en de 

motivatie zullen binnen een praktijkjaar redelijk stabiel zijn. Het werken aan een bekwaamheidsdossier 

is voor een belangrijk deel een cyclisch proces waarbij de student steeds de leerdoelen bijstelt en 

verfijnt, dan wel verdiept, en rekening houdt met de eisen die worden gesteld vanuit de opleiding.  

 

Terugkerende stappen gedurende een praktijkperiode/praktijksemester zijn: 

A. Praktijkplan maken 
B. Logboek van praktijksituaties (minimaal 7) bijhouden en ander bewijsmateriaal verzamelen 

gedurende de periode/het semester 
C. Zelfanalyse schrijven 

 

Het praktijkboek voor leraren (Geerts, 2014) is een belangrijke informatiebron bij het werken aan het 

bekwaamheidsdossier.  
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Het digitale bekwaamheidsdossier dat ingeleverd moet worden, bevat de onderstaande onderdelen  

1 t/m 8 (gebruik ter controle op volledigheid de checklist in bijlage 5): 

 

1. Voorblad (naam, studentennummer, naam praktijkschool, toetscode en toetstitel, datum, 

studietraject (voltijd/deeltijd met eventuele vrijstellingen praktijk). 

2. Inhoudsopgave. 

3. Beschrijving praktijkschool (max. 200 woorden). Per periode kan dit aangevuld of gewijzigd 

worden.  

Denk hierbij aan zakelijke/cognitieve informatie (zoals schooltype en/of opleidingen die worden 

aangeboden, aantal leerlingen en leerlingenpopulatie, regionale functie of specifieke doelgroepen, 

denominatie etc.) en aan affectieve informatie op (wat spreekt je meer/minder aan?).  

4. Motivatie (drijfveren en idealen) als docent (max. 100 woorden). Per periode kan dit aangevuld of 

gewijzigd worden. 

In jaar 1 komt dit voort uit het dossier dat gemaakt is voor Oriëntatie op studie en beroep (OSB) in 

periode 1.1. 

5. Praktijkplan met onderbouwing en verbinding met voorgaand praktijkonderdeel. Het 

Praktijkplan omvat een beschrijving van de leerdoelen, de praktijkopdrachten en de activiteiten 

van de student. Het Praktijkplan is een ‘actieplan’ om voortdurend de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling te stimuleren en te plannen. Bij het praktijkplan hoort ook een 

onderbouwing van de gekozen leerdoelen en een verbinding met voorgaand 

praktijkonderdeel. Daarin geeft de student aan: 

• wat de leerdoelen waren in het voorgaande praktijkonderdeel, welke van deze leerdoelen 

zjjn behaald en welke leerdoelen nog aandacht behoeven; 

• welke nieuwe leerdoelen gekozen zijn;  

• bij welke competenties de leerdoelen horen. 

Zie ook stap 1 t/m 4 in onderstaand schema. 

Het praktijkplan en de bijbehorende onderbouwing schrijft de student in de eerste twee weken 

van een praktijkperiode/-semester.  

 

 

Eerste twee weken: opzetten praktijkplan met bijbehorende onderbouwing.  

Stap 1 De student kiest (op basis van voorgaande praktijk) één of meer 
beroepscompetentie(s) met indicatoren waaraan gewerkt wordt in deze 
praktijkperiode/-semester.  
Hiervoor gebruikt de student de rubrics van het beoordelingsformulier fasebeoordeling. 
Competenties 5 en 6 Samenwerken met collega’s en de omgeving: alleen in leerjaar 2, 
3 en 4. Zie bijlage 8. 
 

Stap 2 De student maakt een sterkte/zwakte analyse voor de gekozen competentie(s). 
Op basis van de competenties met bijbehorende indicatoren in de rubrics van de 
fasebeoordeling, maakt de student voor zichzelf een balans op. Wat kan hij al/gaat 
hem gemakkelijk af en wat behoeft aandacht en ontwikkeling? Dit beschrijft hij aan de 
hand van concreet gedrag.  
 

Stap 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De student formuleert SMART leerdoelen voor deze competentie(s).  
De sterkte-zwakte analyse is het vertrekpunt van de leerdoelen. Voor hetgeen 
aandacht behoeft en ontwikkeling vraagt, formuleert hij SMART leerdoelen. 
Specifiek: het doel moet waarneembaar gedrag beschrijven. 
Meetbaar: zorg dat je kunt bijhouden of je vooruitgang boekt.  
Activerend: het doel moet concreet aangeven wat je gaat doen, niet wat je moet laten, 
Realistisch: het doel is haalbaar in termen van tijd en energie. 
Tijdgebonden: het is van belang dat je een tijdpad aangeeft, anders kun je het doel 
eindeloos blijven uitstellen. 
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Vervolg 
Stap3 
 

Bij het vaststellen van de leerdoelen wordt gebruik gemaakt van theoretische bronnen 
die in de opleiding gebruikt worden (verwijzing geschiedt volgens de APA-
voorschriften). 
  
Tips om te komen tot een goed leerdoel: 
▪ Vraag je af wat je belemmert om te kunnen doen wat je wilt doen. 
▪ Formuleer op basis van het antwoord op deze vraag het leerdoel. 
▪ Check of je het doel SMART geformuleerd hebt. 

Stap 4 
 
 

De student geeft in een praktijkplan aan welke activiteiten in deze periode 
uitgevoerd worden om aan de leerdoelen te werken. Ook wordt aangegeven 
wanneer en hoe de evaluatie en reflectie gaan plaatsvinden. 
In het Praktijkplan legt de student per leerdoel vast: 

▪ Welke ondersteuning er nodig is en van wie om aan het leerdoel te werken. 

▪ Wat er verder nodig is om aan het leerdoel te werken. 

▪ Welke bewijsstukken verzameld moeten worden om in de zelfanalyse aantoonbaar 

te maken dat (en op welke wijze) aan dit leerdoel is gewerkt. 

▪ Wanneer de student het ontwikkelpunt gaat aanpakken (planning). 
▪ Wanneer en hoe de student gaat evalueren en reflecteren op de vorderingen in het 

behalen van de leerdoelen.  

 

Voorbeeld van een opzet voor een praktijkplan:        

Om aan mijn leerdoel te kunnen werken moet ik de volgende acties ondernemen: 

Leerdoel  wie heb ik nodig en 

waarvoor? (denk aan 

iemand die observeert, 

informeert, meedenkt, 

beoordeelt  etc.) 

Wat heb ik 

nodig? 

Wanneer en hoe  

ga ik aan het 

leerdoel werken? 

(welke bewijzen 

ga ik wanneer 

verzamelen) 

Wat wil ik 

evalueren en 

waarop wil ik 

reflecteren? 

Wanneer en hoe 

vaak? 

1 …….     

2 …….     

Etc.     

 

6. Zelfanalyse (max. 2000 woorden) op grond van doelstellingen uit praktijkplan, de verplichte 

bijlagen (zie punt 8.), theoretische bronnen (verwijzing geschiedt volgens de APA-voorschriften), 

aanbevolen bronnen en aanvullende bewijzen vanuit de praktijk. 

 

Toelichting zelfanalyse 

De student reflecteert op zijn eigen handelen ten aanzien van de leerdoelen, zodat hij leert te 

handelen in nieuwe situaties.  

Er wordt verwacht dat hij in ieder geval het volgende in de reflectie meeneemt: waar stond hij, waar is 

hij nu, hoe verliep dit en tegen welke dilemma’s, dan wel moeilijkheden is hij aangelopen? Neemt hij 

leerdoelen mee in de volgende periode, vragen ze aanpassing/verfijning/verdieping of zijn ze behaald 

en waarom?  

Leerdoelen en reflectie op handelen worden in relatie gebracht met de competenties waarop de 

student uiteindelijk beoordeeld zal worden. 

Aan het einde van elke fase (1.4, 3.2 en afrondende praktijk 4.2) moet de student aantonen dat hij 

beroepsgeschikt (jaar 1), professionaliseringsbekwaam (jaar 2 en 3) dan wel startbekwaam (jaar 4) is 

en gaat hij daarbij in op alle competenties (bij 1.4 worden competentie 5 en 6 nog niet beoordeeld). 

Bij de onderbouwing van de gemaakte keuzes en acties wordt gebruik gemaakt van de theoretische 

bronnen die in de opleiding gebruikt worden. 

 

Aanbevolen bronnen bij de zelfanalyse: 

• Het praktijkboek voor leraren (Geerts, 2014) 
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• Gedragsindicatoren per competentie (per fase van de opleiding: zie 

fasebeoordelingsformulier).  

• Instrument ‘Quickscan’ http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-

vaardigheden/quickscan/quickscan-leraren.  

• Feedback van leerlingen, medestudenten en/of collega’s. 

7. Literatuurlijst 

8. Bijlagen A t/m C. 
 
A. Verplichte bijlagen bij de zelfanalyse: 

• Reflectie op het kennismakingsbezoek in periode 1, de gemaakte afspraken en de wijzigingen 

die mogelijk in het praktijkplan zijn gedaan naar aanleiding van het bezoek. 

• Logboek waarin de student minimaal zeven situaties in een paar regels beschrijft die al 

werkend aan de leerdoelen ervaren worden (maximaal 1 A4). Het gaat om situaties die 

gerelateerd zijn aan de leerdoelen.  Denk ook aan vermelding van datum/tijd/klas.  

• Beschrijving van twee praktijksituaties volgens de STARR-methode. 

Het logboek wordt gebruikt als bron bij de selectie en uitwerking van twee praktijksituaties 

volgens de STARR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie) en daarmee 

vervolgens in de zelfanalyse. Voor toelichting STARR zie onderstaande tabel. Denk ook aan 

vermelding van datum/tijd/klas en de competenties die hier bijhoren. 

 

STARR hulpvragen                                                    bron: Het praktijkboek voor leraren (Geerts, 2014) 

Situatie  Beschrijf de situatie (kies een moment 

en beschrijf dit kernachtig in 

ongeveer10 regels) 

Hiermee toon je de context en de 

complexiteit van de situatie. 

Wat ging eraan vooraf? 

Wanneer speelde dit voorval? 

Wie waren erbij betrokken? 

Met wie werkte je hieraan samen? 

Waar speelde het? 

Wat was jouw rol in de organisatie? 

Taak 

 

Wat was jouw rol? 

Hiermee toon je welke de doelen je 

jezelf hebt gesteld en welke 

verantwoordelijkheid je had.  

Wat was jouw functie? 

Waarom moest juist jij dit doen? 

Welke doelen had je op de langere termijn? 

Voor wie was dit nog meer belangrijk? 

Welke plaats nam je in het gehele proces in? 

Actie Welke actie heb je ondernomen? 

Hiermee toon je jouw gedrag in deze 

situatie. 

Wat deed je toen? 

Hoe reageerde je? 

Waarom pakte je het op die manier aan? 

Wat deed je eerst, wat kwam daarna? 

Resultaat Wat was het resultaat? 

Hiermee toon je hoe effectief jouw 

handelen is geweest. 

Wat was het resultaat van jouw actie? 

Hoe reageerden de anderen in jouw voorbeeld 

hierop? 

Hoe is het afgelopen? 

Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt? Zo 

ja, welke? 

Wordt hier nog altijd gebruik van gemaakt? 

Zijn de problemen later nog teruggekeerd? 

Reflectie Hoe kijk je terug op de situatie? 

Hiermee toon je wat je hebt geleerd 

van jouw handelen. 

Je kunt ook aangeven hoe je hierop 

terugkijkt in een andere situatie of 

context (transfer). 

Kun je leren van jouw handelen? 

Hoe is de relatie met de gestelde doelen? 

Zou je een soortgelijk probleem een volgende 

keer weer zo  aanpakken? 

Wat zou je een volgende keer anders doen? 

Heb je daarna een vergelijkbare situatie 

meegemaakt? Zo ja, wat heb je toen anders 

gedaan? 

Kun je een voorbeeld geven waarin een 

dergelijke actie verkeerd uitpakte? 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan/quickscan-leraren
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan/quickscan-leraren
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• Reflectie op twee gegeven lessen (voorbereiding, uitvoering en evaluatie) gerelateerd aan de 

leerdoel(en). Kies een goede en een minder goede les uit voor dit onderdeel. Neem de 

bijbehorende ingevulde lesvoorbereidingsformulieren als aparte bijlage op. 

• Video (2 x 3 minuten) waarbij een leerdoel in beeld wordt gebracht (met ingang van periode 

1.4 bij elke beoordeling). In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) zijn er afspraken opgenomen in de Praktijkleerovereenkomst (bijlage 10) en is er een 

Protocol voor studenten bij beeld- en/of geluidsopnamen opgesteld. In dit protocol staan de 

richtlijnen waaraan de studenten van de tweedegraadslerarenopleidingen zich moeten houden 

als zij voor hun opleidingsverplichtingen genoodzaakt zijn om beeld- en geluidsopnames te 

maken op hun praktijkschool. Het protocol is geplaatst op moodle in de course Praktijk en 

Studieloopbaanbegeleiding 2019-2020. 

De video gebruik je om een reflectie op je eigen gedrag te schrijven waarbij je: 

o duidelijk aangeeft wanneer de video opgenomen is, om welke klas het gaat, wat de 

lesdoelen en leerdoelen waren en wat deze opname specifiek daarvan laat zien;  

o aangeeft wat er door je heen ging op bepaalde momenten en hoe dat mogelijk je 

handelen beïnvloed heeft; 

o gebruik maakt van de kijkwijzer interactie en/of basisschema videoreflectie (bijlage 1 

en 2); 

o aangeeft wat je anders/beter had kunnen doen en op welke wijze.  

• Feedback van werkplekbegeleider en instituutsopleider (moeten verifieerbaar zijn/gesteund 

worden door “hard” bewijsmateriaal).  

Tip voor de student: maak voor de werkplekbegeleider een observatieformulier op basis van 

de leerdoelen.  

• Analyse van de afgenomen ‘Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag’ (VIL, zie bijlage 4)  

(minimaal éénmaal per opleidingsfase beroepsgeschikt, professionaliseringsbekwaam en 

startbekwaam af te nemen bij twee klassen. Alleen bij professionaliseringsbekwaam één keer 

per studiejaar bijvoorbeeld bij 2.2 en 3.2). Geef ook aan wanneer en bij welke klassen de 

vragenlijst is afgenomen en wat je gaat doen met de ontvangen feedback. 

• Ingevuld en ondertekend conceptbeoordelingsformulier van de werkplekbegeleider (bij dossier 

aanbieden aan de instituutsopleider).  

 

B. Denk ook aan aanvullende bewijzen t.b.v. de zelfanalyse: 

• Praktijkopdrachten vakdidactische bekwaamheid uitgevoerd in de te beoordelen periode. 

De student krijgt vanuit de eigen opleiding specifieke richtlijnen voor dit onderdeel van het 

bekwaamheidsdossier. Bijvoorbeeld: voor de opleiding geschiedenis zijn de vakdidactische 

opdrachten opgenomen in de reader die op moodle staat. De opdrachten die hier in 

beschreven zijn, dienen in de praktijk te worden uitgevoerd.  

• Andere bewijzen uit de praktijk. 

 

Bewijzen moeten: 
1) relevant of ter zake zijn (hebben te maken met de competentieontwikkeling, en 
hebben dus een relatie met het leerdoel); 
2) actueel zijn (inplannen en uitvoeren van de activiteiten uit in de betreffende 
praktijkperiode); 
3) authentiek zijn (door de student zelf of door eigen toedoen tot stand gekomen); 
4) verifieerbaar zijn (controleerbaar door navraag of gesteund door ander ‘hard 
bewijsmateriaal’). 
 
De student zal bijvoorbeeld een zelfgemaakt lesplan alleen kunnen gebruiken als 
bewijs, als er ook een video-opname, een observatieverslag en/of feedback van de 
werkplekbegeleider toegevoegd is aan het dossier. 
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C. Verplichte overige bijlagen: 

• Recente cijferlijst/uitdraai resultatenoverzicht. 

• Indien van toepassing: kopie van besluit examencommissie met betrekking tot 

(voorwaardelijke) vrijstellingen voor de praktijk. 
 

3.3.2 Dossier studenten jaar 4  

Net als in voorgaande studiejaren werken studenten in de semesters 4.1 en 4.2 van jaar 4 aan een 

bekwaamheidsdossier. Uitgangspunt is de opzet van het dossier voor praktijk jaar 1, 2 en 3. Het is 

voor studenten in jaar 4 handig om zich alvast te oriënteren op wat er gevraagd wordt voor het dossier 

assessment startbekwaam. Mogelijk kunnen onderdelen uit de praktijkdossiers voor 4.1 en 4.2 

gebruikt worden voor het dossier assessment startbekwaam. De student gaat hierover in overleg met 

de instituutsopleider (studieloopbaanbegeleider afstudeertraject). Het aantonen van startbekwaamheid 

in de praktijk is een belangrijk onderdeel van het assessment startbekwaam. 

Belangrijk: het dossier voor het assessment startbekwaam zal over meer gaan dan het zich 

ontwikkelen in de praktijk en is dus niet gelijk aan het bekwaamheidsdossier afrondende praktijk. Zie 

hiervoor de Handleiding Assessment Startbekwaam. 

 

Ter voorbereiding op het assessment startbekwaam is er een weblecture gemaakt die te vinden is in 

moodle onder ‘leerjaar 4 afstuderen’ in de map ‘assessment startbekwaam’. In deze weblecture 

worden alle onderdelen van het dossier assessment-startbekwaam besproken. Voor het  oefenen van 

het eindgesprek (Criterium gericht interview) worden bijeenkomsten georganiseerd die aangekondigd 

worden via moodle. 
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3.4 Taken en verantwoordelijkheden 

Gedurende de praktijkperiode(n) staat de ontwikkeling van de student centraal. De student, 

werkplekbegeleider en instituutsopleider hebben hierin ieder hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden.  

 

De student 

Het opleidingsinstituut verwacht van de student dat hij: 

▪ de ondertekende praktijkleerovereenkomst bij de start van de praktijk digitaal inlevert bij het 

praktijkbureau;   

▪ bij de kennismaking op de school controleert of deze omgeving bij hem past rekening houdend 

met gezondheidssituatie, omgangsvormen en gedragsregels; 

▪ bij de start bij de werkplekbegeleider aangeeft welke praktijkperiode(n) het betreft en welk 

beoordelingsformulier daar bij hoort; 

▪ bij de start van elke praktijkperiode de leerdoelen, geplande activiteiten en praktijkopdrachten 

met de werkplekbegeleider bespreekt en vastlegt in een praktijkplan en dit praktijkplan 

desgevraagd aan de instituutsopleider verstrekt;   

▪ in periode 1 het kennismakingsbezoek (les en gesprek) op de praktijkschool met 

instituutsopleider en werkplekbegeleider organiseert en het verslag daarvan opneemt in het 

bekwaamheidsdossier (zie bijlage 6); 

▪ zich actief opstelt, gericht op het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden; 

▪ verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van structurele overlegmomenten; 

▪ werkt aan het opbouwen van zijn bekwaamheidsdossier; 

▪ initiatief neemt voor het organiseren van de lesbezoeken en beoordelingsgesprekken met 

werkplekbegeleider en instituutsopleider; 

▪ indien nodig, contact opneemt met de instituutsopleider over de voortgang; 

▪ bij ziekte of afwezigheid de werkplekbegeleider en de instituutsopleider tijdig op de hoogte stelt; 

▪ zijn bekwaamheidsdossier overlegt op het moment dat de werkplekbegeleider, de 

instituutsopleider en/of het opleidingsinstituut daarom vragen; 

▪ bij het bekwaamheidsdossier een recente cijferlijst en (indien van toepassing) kopie van besluit 

examencommissie met betrekking tot vrijstellingen in de praktijk voegt; 

▪ bij het staken van de studie en/of stage de werkplekbegeleider en instituutsopleider op de hoogte 

stelt; 

▪ zijn digitale bekwaamheidsdossier zodanig op tijd inlevert bij de werkplekbegeleider dat hij 

minimaal 5 werkdagen de tijd heeft om een concept-beoordeling in te vullen en te bespreken 

alvorens de student deze naar de instituutsopleider moet sturen; 

▪ zijn digitale bekwaamheidsdossier met bijlagen en de concept-beoordeling minimaal vijf 

werkdagen voorafgaande aan een beoordelingsmoment van de praktijkperiode via Onstage 

aanbiedt aan de instituutsopleider; 

▪ zijn digitale bekwaamheidsdossier uiterlijk in Onstage inlevert volgens de deadline in het 

toetsrooster; 

▪ een kopie van het volledig ingevulde en door de instituutsopleider ondertekende 

beoordelingsformulier opneemt in zijn bekwaamheidsdossier.  
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Werkplekbegeleider 

Het opleidingsinstituut verwacht van de werkplekbegeleider dat hij: 

▪ feedback en tips geeft op door de student geplande activiteiten (praktijkplan) en gemaakte 

praktijkopdrachten; 

▪ in periode 1 deelneemt aan kennismakingsbezoek van de instituutsopleider op de praktijkschool; 

▪ een structureel overlegmoment met de student organiseert; 

▪ inwerkmogelijkheden biedt op de praktijkschool;  

▪ mogelijkheden creëert voor het uitvoeren van praktijkopdrachten; 

▪ de student in de gelegenheid stelt om filmopnames te maken ten behoeve van zijn 

competentieontwikkeling; 

▪ de student in contact brengt met collega’s in het algemeen en docenten uit hetzelfde 

vak/leergebied in het bijzonder; 

▪ als rolmodel fungeert; 

▪ de volledigheid en kwaliteit van het bekwaamheidsdossier beoordeelt en een beoordelingsadvies 

uitbrengt aan de instituutsopleider (examinator); 

▪ voor het beoordelingsadvies het beoordelingsformulier volledig invult; 

▪ bepaalt of het beoordelingsgesprek na afloop van de praktijkperiode kan plaatsvinden en daar bij 

aanwezig is;   

▪ indien nodig, contact opneemt met de instituutsopleider over de voortgang van de student; 

▪ contact opneemt met de instituutsopleider en het praktijkbureau in geval de student gestopt 

is/niet meer op de praktijkschool verschijnt. 

 

Instituutsopleider 

Het opleidingsinstituut verwacht van de instituutsopleider dat hij: 

▪ de cijferlijst van de student controleert en navraag doet over mogelijke vrijstellingen van de 

student en daarmee checkt  welke praktijkperiode moet worden beoordeeld 

(praktijkbeoordelingen moeten altijd opeenvolgend zijn en er mag geen tussenliggende periode 

open staan); 

▪ contact onderhoudt met de werkplekbegeleider (en eventueel de schoolopleider) over de 

voortgang van de student en indien gewenst het praktijkplan opvraagt aan het begin van de 

stage;  

▪ in periode 1 een kennismakingsbezoek (les en gesprek) aflegt op de praktijkschool; 

▪ nodigt de student uit voor een eindgesprek indien de student tussentijds stopt met de stage en 

levert het ingevulde en ondertekende stakingsformulier (bijlage 9) in bij het praktijkbureau; 

▪ de student ten minste tweemaal (per jaar) bezoekt in de praktijk; 

▪ het bekwaamheidsdossier beoordeelt;  

▪ op basis van het beoordelingsadvies van en het gesprek met de werkplekbegeleider de 

schriftelijk gemotiveerde beoordeling met een cijfer vaststelt;  

▪ bekwaamheidsdossiers nakijkt die tijdig, volgens het toetsrooster, zijn ingeleverd in Onstage; 

▪ erop toeziet dat de beoordelingsformulieren volledig worden ingevuld en ondertekend; 

▪ het cijfer aanlevert, zodat het verwerkt kan worden in de cijferlijst van de student; 

▪ na afloop van een periode controleert op/zorg draagt voor de archivering van het 

bekwaamheidsdossier en het ondertekende beoordelingsformulier. 
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De praktijkactiviteiten per periode/semester wordt in onderstaande tabel kort weergegeven.  

Moment  Student Werkplekbegeleider Instituutsopleider 

Voor de start van de 
stage 

Kennismaken met de 
school en afspraken 
maken. 
Praktijkleerovereenkomst 
laten tekenen en 
aanbieden aan 
praktijkbureau. 

Praktijkleerovereenkomst 
tekenen 

 

Aanvang periode/ 
semester 

Contact opnemen met 
instituutsopleider en een 
praktijkplan maken. 
Organiseren van 
kennismakingsbezoek 
van instituutsopleider op 
de praktijkschool in  
periode 1. 

Praktijkplan bespreken 
met student en - in 
periode 1 tijdens 
kennismakingsbezoek -
met de instituutsopleider. 

Contact opnemen met 
student en 
werkplekbegeleider voor 
eerste afstemming  
Komt in periode 1 op 
kennismakingsbezoek. 

Gedurende de 
periode/ semester 

Werken aan de 
leerdoelen uit het praktijk. 
Bewijsmateriaal voor 
bekwaamheidsdossier 
verzamelen. Reflecties 
schrijven voor 
bekwaamheidsdossier. 
Overleg met 
werkplekbegeleider en 
actief op de 
praktijkschool. 
Afspraak maken voor 
praktijkbezoek en 
beoordeling met 
werkplekbegeleider en 
instituutsopleider. 

Begeleiden in de praktijk. 
Feedback geven. 

Praktijkbezoek (mogelijk 
te combineren met 
beoordelingsmoment) 

Twee weken voor  
beoordelingsgesprek 

Aanleveren dossier met 
bijlagen aan 
werkplekbegeleider. 
In planning rekening 
houdend met deadline 
toetsrooster. 

Dossier doornemen, 
beoordelingsformulier 
invullen en aan student 
teruggeven. 

 

Week voor 
beoordelingsgesprek 

Aanleveren dossier met 
bijlagen en 
conceptbeoordeling aan 
instituutsopleider. 
In planning rekening 
houdend met deadline 
toetsrooster. 

 Dossier en 
conceptbeoordeling 
doornemen. 

Beoordelingsgesprek 
en praktijkbezoek 

Indien er nog geen 
praktijkbezoek heeft 
plaatsgevonden, een les 
geven waarbij de 
instituutsopleider 
aanwezig is. 
Beoordelingsgesprek met 
werkplekbegeleider en 
instituutsopleider. 
In geval van een 
onvoldoende, afspraken 
maken over herkansing. 

Beoordelingsgesprek met 
student en 
instituutsopleider.  
In geval van een 
onvoldoende, afspraken 
maken over herkansing. 

Indien er nog geen 
praktijkbezoek heeft 
plaatsgevonden, dit 
combineren met 
beoordelingsmoment. 
Beoordelingsgesprek 
met student en 
werkplekbegeleider. 
Cijfer verwerken.  
In geval van een 
onvoldoende, afspraken 
maken over herkansing. 
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3.5 Beoordeling 

Per periode wordt de ontwikkeling van de student beoordeeld, waarbij competentie 7 leidend is. Bij 

afsluiting van elke fase zijn alle competenties leidend. 

 

Beoordeling Praktijk 1.2 (voor deeltijdstudenten), 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 

Aan het eind van bovengenoemde perioden vindt een beoordeling plaats van de ontwikkeling van de 

student en het ingeleverde bekwaamheidsdossier. De student levert zijn bekwaamheidsdossier 

digitaal in bij zowel de werkplekbegeleider als de instituutsopleider en gaat bij zijn planning uit van de 

deadline in het toetsrooster. De werkplekbegeleider heeft minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan 

een beoordelingsmoment het bekwaamheidsdossier ontvangen en vult het beoordelingsformulier in 

(bijlage 7) en geeft daarmee een beoordelingsadvies. Hij bespreekt zijn advies met de student. De 

student stuurt een kopie van het ingevulde en ondertekende concept-beoordelingsformulier van zijn 

werkplekbegeleider aan de instituutsopleider. De instituutsopleider ontvangt deze concept-beoordeling 

en het digitale bekwaamheidsdossier minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan het 

beoordelingsmoment. Het gesprek over de beoordeling vindt plaats minimaal 5 werkdagen en uiterlijk 

15 werkdagen nadat het volledige digitale bekwaamheidsdossier (inclusief conceptbeoordeling) is 

ingeleverd bij de instituutsopleider (de examinator) (zie § 3.4). De student neemt het initiatief voor het 

gesprek en organiseert dit bij voorkeur aansluitend aan een lesbezoek door de instituutsopleider. De 

instituutsopleider is als examinator verantwoordelijk voor het cijfer.  

De student dient aan de voorwaardelijke criteria - genoemd op het beoordelingsformulier - te voldoen 

om een beoordeling op de inhoudelijke criteria te kunnen ontvangen. 
 
Jaar 1 

 Praktijkperiode 1.2 Praktijkperiode 1.3  

 
Jaar 2 

Praktijk periode 2.1 Praktijk periode 2.2 

 
Jaar 3 

Praktijk 3.1   

 
Jaar 4 

Praktijk 4.1   

 

Beoordeling praktijk 1.4, 3.2, afronde praktijk (4.2) 

Aan het eind van een opleidingsfase beoordelen de werkplekbegeleider en instituutsopleider de 

student op zijn functioneren in de beroepspraktijk op het niveau van de competenties passend bij die 

specifieke fase. De student toont aan dat hij respectievelijk beroepsgeschikt, 

professionaliseringsbekwaam of startbekwaam is. De criteria bij alle zeven beroepscompetenties zijn 

richtinggevend voor de beoordeling. Voor 1.4 worden competentie 5 en 6 nog niet beoordeeld. Ter 

voorbereiding op het gesprek levert de student zijn bekwaamheidsdossier digitaal in bij zowel de 

instituutsopleider als de werkplekbegeleider en gaat bij zijn planning uit van de deadline in het 

toetsrooster. De werkplekbegeleider heeft minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan een 

beoordelingsmoment het bekwaamheidsdossier ontvangen en vult het beoordelingsformulier in 

(bijlage 8) en geeft daarmee een beoordelingsadvies. Hij bespreekt zijn advies met de student. De 

student stuurt een kopie van het ingevulde en ondertekende concept-beoordelingsformulier van zijn 

werkplekbegeleider aan de instituutsopleider. De instituutsopleider ontvangt deze concept-beoordeling  

en het digitale bekwaamheidsdossier minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan het 

beoordelingsmoment. Het gesprek over de beoordeling vindt plaats minimaal 5 werkdagen en uiterlijk 

15 werkdagen nadat het volledige digitale bekwaamheidsdossier (inclusief concept-beoordeling)  is 

ingeleverd bij de instituutsopleider (de examinator) (zie § 3.4). De student neemt het initiatief voor het 

gesprek en organiseert dit bij voorkeur aansluitend aan een lesbezoek door de instituutsopleider. De 

instituutsopleider is als examinator verantwoordelijk voor het cijfer. 

De student dient aan de voorwaardelijke criteria - genoemd op het beoordelingsformulier - te voldoen 

om een beoordeling op de inhoudelijke criteria te kunnen ontvangen. 
Jaar 1 
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 Praktijkperiode 1.2 Praktijkperiode 1.3 Praktijkperiode 1.4 

 
Jaar 2 

Praktijk periode 2.1 Praktijk periode 2.2 

 
Jaar 3 

Praktijk 3.1 Praktijk 3.2  

 
Jaar 4 

Praktijk 4.1                                  Afrondende praktijk 

 

Herkansing 

Bij een herkansing voor een praktijkonderdeel, is het volgende van belang: 

▪ Een praktijkperiode kan niet beoordeeld worden met een voldoende als een daaraan 

voorafgaande periode nog niet met een voldoende is afgesloten. 

▪ De student houdt rekening met de deadline in het toetsrooster voor het inleveren van het 

bekwaamheidsdossier.  

▪ De herkansing van een periode vindt plaats in de daaropvolgende periode. De student:   

o maakt daarvoor een plan van aanpak op basis van de ontvangen beoordeling en 

feedback van de instituutsopleider en de werkplekbegeleider; 

o legt dit plan ter goedkeuring voor aan de instituutsopleider en de werkplekbegeleider. 

▪ Indien mogelijk, vindt de herkansing van periode 4 plaats vóór het einde van het studiejaar. De 

werkplekbegeleider en de instituutsopleider gaan na of dat mogelijk is. De student: 

o maakt daarvoor een plan van aanpak op basis van de ontvangen beoordeling en 

feedback van de instituutsopleider en de werkplekbegeleider; 

o legt dit plan ter goedkeuring voor aan de instituutsopleider en de werkplekbegeleider.  

 

De onderdelen Praktijkperiode 1.3 en Praktijkperiode 1.4 zijn opgenomen als kwalitatieve eis, 

wat betekent dat de beoordeling voor deze programmaonderdelen altijd voldoende moet zijn 

om niet geconfronteerd te worden met een negatief bindend studieadvies. Bij een onvoldoende 

in jaar 1 is een spoedige herkansing dus heel belangrijk. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Kijkwijzer Interactie (te gebruiken bij video-analyse) 

Interactieanalyse: Kunnen de leerlingen de docent volgen? 

 Waarneembaar docentgedrag  
+/- 

Opmerkingen 

Start of grote 

signalen 

De student richt de aandacht van de groep op zichzelf 

door bijv. stemverheffing, in handen klappen, 

nadrukkelijke intonatie, openingswoord etc. 

  

Stem, mimiek en 

lichaamshouding 

De student communiceert vriendelijk, zijn stem heeft de 

juiste sterkte, is duidelijk verstaanbaar, varieert in toon 

en tempo, heeft een vriendelijke gezichtsuitdrukking, 

gebruikt verschillende expressiemogelijkheden en heeft 

een open houding. 

  

Oogcontact De student maakt met alle leerlingen oogcontact.   

Alertheidsignalen 

 

De student betrekt de leerling weer op de activiteit door 

bijv. de naam van de leerling te noemen, oogcontact te 

maken, knippen met de vingers, de leerling even aan te 

raken. 

  

Positie 

 

De student neemt een goed zichtbare positie in en 

afhankelijk van de situatie past hij deze positie aan. 

  

Tempo 

 

De student varieert in tempo en snelheid, zodat de 

leerlingen hem goed kunnen volgen. 

  

Eenduidige 

communicatie 

De student zorgt dat zijn non-verbale communicatie 

overeenkomt met de verbale communicatie. 

  

Instemmend 

benoemen 

De student benoemt wat hij doet en wat de leerlingen 

doen. Dit benoemen is voornamelijk instemmend i.p.v. 

corrigerend. 

  

Gewenst gedrag 

benoemen 

De student benoemt het gewenste gedrag.   

Ontvangstbevestiging De student bevestigt initiatief van leerlingen door 

nadrukkelijk verbaal of non-verbaal te reageren 

(ontvangen) bijv. knikken, instemmen, bedanken, 

verbeteren, samenvatten, complimenteren. 

  

Beurtverdeling: 

opening 

De student geeft een duidelijke opening, waardoor de 

leerlingen weten wie de beurt heeft.  

  

Beurtverdeling: 

Uitwisseling: 

 

De student verdeelt beurten door: leerlingen aankijken, 

namen noemen en zorgt dat leerlingen betrokken zijn. 

De beurtverdeling is evenwichtig. De student let er op 

dat hij zelf niet teveel aan het woord is en bevordert 

interactie tussen leerlingen. 

  

Beurtverdeling: 

afronding 

 

De student rondt de beurt duidelijk af door bijv. een 

korte samenvatting te geven, degene die iets vertelt 

heeft te bedanken. 

  

Inhoud 

 

De student biedt inhoud: de inhoud is relevant en sluit 

aan bij de belevingswereld van de leerlingen. 

  

Leiding geven De student geeft effectief leiding door gebruik te  

maken van bovenstaande interactiekenmerken. 
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Bijlage 2 Basisschema videoreflectie 

- Wat zet de leerkracht in wat betreft interactie, organisatie en/of didactiek?  

- Wat is hiervan effect op leerlingen? 
 

 sterk zwak Kans/ 
alternatief 

Competentie/ 
beroepsrol 

Interactie 
 
 
- Grote signalen 
- Goed gebruik van stem, 

mimiek, lichaamshouding en 
oogcontact 

- Alertheidssignalen 
- Positie 
- Tempo 
- Eenduidige communicatie 
- Benoemen gewenst gedrag 
- Geef ontvangstbevestiging 
- Leidinggeven 
- ……. 
 

    

Organisatie  
 
 
Gebruik ik-boodschap 
- Formuleer regels kort, 

eenvoudig en positief.  
- Lesvoorbereiding 
- Je hebt de zaken bij je die je 

nodig hebt  
- Groepsindeling en indeling 

van het lokaal 
- Namen van leerlingen 

kennen 
- Tijdsplanning 
- ……. 
-  

 

    

Didactiek 
 
 
- Goed ingevuld 

lesbeschrijvingsformulier 
- Adequaat gebruik van bord 
- Antwoorden niet 

voorzeggen 
- Niveau goed afstemmen 
- Leerinhouden aantrekkelijk 

maken 
- Denkt na over de inrichting 

van het lokaal 
- ……. 
-  
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Bijlage 3 Lesplanformulier (voorbeeld)  

Naam student:  

Opleiding:  

Instituutsbegeleider:  

Leerjaar: 

Naam praktijkschool:  

Werkplekbegeleider:  

Klas:                              Aantal leerlingen:  

Datum en tijdstip van de les: 

Lesonderwerp: 

 

 

Beginsituatie van de leerlingen: 

 

  

 

Concrete lesdoelen: 

Doel 1 

Doel 2 

Doel 3 

Doel 4 

 

Eigen leerdoelen van de student: 
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Aanbod 
Geplande 

tijd 

Les- 

doel 
Inhoud Didactische aanpak - interactie Hulpmiddelen 

  minuten nummer lesstof per fase 
Wat doe ik? 

Hoe pak ik het aan? 
Wat doen de leerlingen?  

Inleiding 

(Introductie van 

de les, 

pakkende 

lesopening) 

Fase 1: Inleiding = 

introductie van de les 

 (Aandacht richten op de 

doelen van de les en 

aansluiten bij voorkennis 

      

Kern 

(Instructie) 

 

Fase 2: geven van 

informatie 

(uitleg geven of 

vaardigheden voordoen) 

      

Fase 3: nagaan of 

begrippen en 

vaardigheden zijn 

overgekomen 

      

Verwerking 

(Hoe wordt er 

gewerkt aan het 

bereiken van de 

lesdoelen?) 

 

Fase 4: instructie 

geven t.b.v. 

zelfwerkzaamheid 

      

Fase 5: begeleiden bij 

geleide of 

zelfstandige oefening 

en zelfwerkzaamheid 

 

      

Afsluiting 

(Terugblik met 

de leerlingen en 

afsluiting van 

de les) 

Fase 6: afronden van 

de les op 

kernbegrippen (evt. + 

opgeven huiswerk) 
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Bijlage 4 Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) 

 

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) is een vragenlijst waarmee jouw leerlingen een beeld 

kunnen geven hoe zij jou zien als leraar.  

Op sommige scholen wordt deze vragenlijst standaard afgenomen en uitgewerkt bij beginnende leraren. 

Indien dit niet het geval is, ga dan als volgt te werk. 

1. Download de VIL-materialen die staan op Black Board.  

2. Kies twee klassen uit waar je de VIL wilt afnemen en noteer kort je motivering. 

3. Vul de vragenlijst zelf tweemaal in: om je ideaalbeeld en om je zelfbeeld te bepalen.  

Als dit per klas verschilt, doe je dit voor elke klas apart. 

4. Overleg met de werkplekbegeleider over de wijze waarop je de vragenlijst aan de leerlingen 

voorlegt. Het kan voor bepaalde leerlingen bijvoorbeeld beter zijn dat je de lijst opsplitst over 

meerdere lessen en/of de vragen voorleest. 

5. Print de vragenlijst en maak voldoende kopieën. Neem de vragenlijst af in twee klassen. Je kunt 

zelf kiezen welke: klassen waarmee je het goed kunt vinden of juist minder.  

Let op dat je vragenlijsten van verschillende klassen gescheiden houdt. 

6. Verwerk de data over je ideaalbeeld voor de toekomst, je zelfbeeld in de betreffende klas en het 

leerlingenbeeld in het  Excelbestand, dat dit automatisch verwerkt tot afbeeldingen in de 

interactieroos. 

(Voor meer klassen: verwerk eerst een klas, sla op onder de naam van deze klas, open opnieuw het 

lege Excel-document en verwerk de tweede klas.) 

 

Bespreek je interpretatie van de resultaten (bijvoorbeeld een vergelijking tussen je ideaalbeeld, je 

zelfbeeld en het leerlingenbeeld en een vergelijking tussen de twee klassen) met een of meer 

medestudenten en je werkplekbegeleider (of schoolopleider) en verwerk deze in je zelfanalyse 

(interpersoonlijke competentie). 
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Bijlage 5 Checklist voor volledigheid bekwaamheidsdossier 

Onderdeel (voor toelichting zie hst 3.) Aanwezig j/n Opmerking 

1) Voorblad  

 

  

2) Inhoudsopgave 

 

  

3) Beschrijving praktijkschool  

 

  

4) Motivatie  

 

  

5) Praktijkplan  

 

  

6) Zelfanalyse  

 

  

7) Literatuurlijst 

 

  

8) Bijlagen 

 

  

Verplichte bijlagen bij zelfanalyse: 

• Verslag kennismakingsgesprek (semester 1) 

• Logboek  

• Beschrijving van twee praktijksituaties 

volgens de STARR-methode  

• Reflectie op twee gegeven lessen+ ingevuld 

lesplanformulier 

• Video (2x3 minuten) + toelichting (o.a. wie, 

waar, wanneer, doelen) en analyse (eerste in 

1.4 en vervolgens in iedere periode)  

• Feedback werkplekbegeleider en 

instituutsopleider 

• Analyse van afgenomen Vragenlijst 

Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) 

Minimaal 1x per studiejaar 

• Ingevuld en ondertekend 

conceptbeoordelingsformulier van 

werkplekbegeleider 

 

Denk ook aan aanvullende bijlagen bij zelfanalyse: 

• Praktijkopdrachten vakdidactische 

bekwaamheid 

• Andere bewijzen uit de praktijk 

 

Verplichte overige bijlagen: 

• Recente cijferlijst 

• Indien van toepassing: kopie van besluit 

examencommissie met betrekking tot 

(voorwaardelijke) vrijstellingen praktijk  
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Bijlage 6 Formulier kennismakingsgesprek 

 

School: 

Datum: 

Naam student: 

Naam werkplekbegeleider: 

Naam Instituutsopleider: 

 

 
Paraaf student:   Paraaf werkplekbegeleider:   Paraaf instituutsopleider:  

  

Gespreksonderwerpen  Informatie en afspraken 

1. Studievoortgang student en voorgaande 
stage/ werkervaringen. 

2. Praktijkplan student 

 

3. Verwachtingen student m.b.t. 
begeleiding en feedback van de 
werkplekbegeleider.  

 
      Denk hierbij aan: 

• Frequentie van contact 

• Bijwonen van lessen 

• Voor- en nabespreken van lessen 

• Andere activiteiten in de school 

 

 

4. Verwachtingen en mogelijkheden 
werkplekbegeleider t.a.v. de 
begeleiding. 

  
      Denk hierbij aan: 

• Beschikbare tijd 

• Verwachtingen naar de student/rol 
in de school 

• Praktijkplan 

• Voor- en nabespreken van lessen 

• Bijwonen van lessen 

 

 

5. Verwachtingen t.a.v. samenwerking 
instituutsopleider, werkplekbegeleider, 
student. 

 
     Denk hierbij aan: 

• Contactmomenten 

• Beoordeling 

• Overleg over voortgang 
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Bijlage 7 Ontwikkelingsgerichte beoordeling praktijk en 

bekwaamheidsdossier 2019-2020 periode 1.2 (deeltijd), 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1) 

(Let op: voor 1.4, 3.2, 4.2 ander formulier) 

Studentgegevens             Gegevens praktijkschool  

Naam student: 

Studentnummer: 

E-mailadres: 

 

Instituutsopleider: 

E-mailadres: 

 

Lerarenopleiding: …………………………. 

VT / DT 

Fase: 1 / 2 / 3 

Periode/semester: 

Naam praktijkschool: 

Adres: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

 

Werkplekbegeleider: 

E-mailadres: 

 

Schooltype:  Havo/Vwo 

  Vmbo 

  Mbo 

  Anders, nl.:  

 

Voorwaardelijke criteria: 
 
• De student heeft actief geparticipeerd  

in de (voorbereiding op de) beroepspraktijk.     Ja/ Nee 

• De student toont aan voldoende praktijkdagen  

te hebben gelopen om beoordeeld te kunnen worden.  Ja/ Nee 

• De student heeft minimaal 50% van zijn tijd  
aan lesactiviteiten besteed.     Ja/ Nee 

• De student heeft zijn bekwaamheidsdossier op orde conform           
       eisen hoofdstuk 3 praktijkgids     Ja/ Nee 

De student dient aan de bovenstaande criteria te voldoen om een beoordeling op de inhoudelijke criteria te 
kunnen ontvangen. 

Toetscode: 

Cijfer: 

 

Datum: 

Handtekening werkplekbegeleider: 

Handtekening instituutsopleider (Hogeschool Inholland):  

 

Dit formulier wordt (inclusief de ingevulde rubrics) opgeslagen in het studentdossier van de opleiding. 



 

Praktijkgids Jaar 1-4                   Hogeschool  Inholland, tweedegraadslerarenopleidingen 2019-2020 Pagina 38  
   

 Nog niet  Niveau 
beroepsgeschikt 

Niveau 
professionaliserings-
bekwaam 

Niveau 
startbekwaam 

 

Criteria 0 punten per 
criterium 

 1 punt per criterium 2 punten per criterium 3 punten per criterium Score  

1.  

(Inzicht in)  

professioneel 

handelen 

Gedraagt zich niet conform 

de verantwoordelijkheden 

die bij de rol van 

(aanstaande) docent horen. 

 

Komt afspraken 

onvoldoende na.  

 

Toont weinig inzet en 

initiatief. 

 

 

Heeft zicht op de 

bekwaamheidseisen die 

gelden voor het beroep van 

leraar vo.  

 

Bekijkt en herkent handelen 

dat past bij het beroep van 

leraar. Toont inzet en 

betrokkenheid bij het werk van 

de leraar. 

 

Toont enigszins initiatief om 

ervaringen op te doen met 

(nieuwe) taken. 

Gedraagt zich als een 

professional ten opzichte van 

de leerlingen. 

 

Oriënteert zich actief op de 

verschillende taken en 

werkcontexten van een leraar. 

 

Toont initiatief, inzet en 

betrokkenheid om ervaring op 

te doen met (nieuwe) 

beroepstaken of pedagogisch-

didactische aanpakken. 

Handelt als een professional in 

de omgang met leerlingen, 

ouders, collega’s en andere 

betrokkenen bij de school. 

 

2.  

Omgaan met 

feedback 

Stelt zich verdedigend op; 

reageert vooral emotioneel 

of onverschillig op 

negatieve feedback en past 

zelden zijn gedrag of werk 

aan.  

Negeert positieve 

feedback. 

Gebruikt feedback als middel 

om beter zicht te krijgen op 

functioneren en stelt op basis 

hiervan zijn handelen bij. 

Vraagt actief aan verschillende 

betrokkenen feedback als 

middel om beter zicht te 

krijgen op en zet dit om in 

doelgericht handelen gericht 

op verbetering of versterking. 

Vraagt actief en systematisch 

om feedback aan alle 

betrokkenen (360o feedback) 

als middel om beter zicht te 

krijgen op functioneren en zet 

dit om in adequaat gedrag. 

 

3. 

Terugkijken op 

ervaringen en 

beleving en het 

analyseren 

daarvan 

(reflecteren). 

Beschrijft 

praktijkervaringen, somt op. 

Beschrijft en evalueert 

ervaringen (gaat na of doelen 

gehaald zijn) en reflecteert 

hierop na sturing vanuit de 

opleiding/begeleiders.  

Beschrijft beleving na gerichte 

vragen vanuit de opleiding. 

Beschrijft, analyseert en 

evalueert systematisch eigen 

ervaringen en beleving en 

zoekt naar reden of verklaring. 

Beschrijft, analyseert en 

evalueert systematisch eigen 

ervaringen en beleving en 

zoekt naar reden of verklaring 

vanuit verschillende 

invalshoeken. 
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4.  

Gebruik van 

bronnen 

Maakt niet of nauwelijks 

gebruik van theorie en van 

praktijkkennis van 

(aanstaande) collega’s. 

Gebruikt min of meer toevallig 

theorie en praktijkkennis van 

collega’s om ervaringen te 

begrijpen en analyseren. 

Gebruikt systematisch 

aangereikte theorie en 

praktijkkennis van collega’s om 

ervaringen te begrijpen en 

analyseren. 

Benut leerkansen die geboden 

worden binnen de 

praktijkschool. 

Zoekt zelfstandig en actief 

naar theorie en praktijkkennis 

van collega’s om ervaringen te 

begrijpen en analyseren.  

Gaat gericht op zoek en benut 

leerkansen binnen de 

praktijkschool. 

 

5. 

Onderzoeken en 

verwoorden van 

eigen 

opvattingen, 

normen en 

waarden. 

Heeft geen idee van eigen 

opvattingen, normen en 

waarden en ziet het belang 

van expliciteren niet in. 

Kan met gerichte hulp van 

anderen eigen opvattingen, 

normen en waarden 

onderzoeken en expliciteren 

en begrijpt waarom dat van 

belang is voor het beroep van 

leraar. 

Onderzoekt en denkt 

zelfstandig na over eigen 

opvattingen, normen en 

waarden die van belang zijn 

voor zijn invulling van het 

beroep en kan die met 

anderen delen. 

Onderzoekt en expliciteert 

zelfstandig eigen opvattingen, 

normen en waarden die van 

belang zijn voor zijn invulling 

van het beroep.  

Initieert gesprek daarover en 

stelt ze ter discussie.  

 

6. 

Bewustwording 

en sturing van 

professionele 

ontwikkeling 

Kan sterke en zwakke 

kanten niet onderscheiden. 

Onderbouwt sterke en zwakke 

kanten en formuleert 

persoonlijke leerdoelen en 

activiteiten. 

Onderbouwt sterke en zwakke 

kanten, formuleert innovatieve 

leerdoelen en daarbij 

passende leeractiviteiten. 

Werkt planmatig aan eigen 

ontwikkeling. Maakt 

ontwikkeling zichtbaar in zijn 

bekwaamheidsdossier. 

Stuurt planmatig op basis van 

een persoonlijke 

geëxpliciteerde visie op goed 

leraarschap en een realistisch 

beeld van persoonlijke 

professionele kwaliteiten zijn 

eigen beroepsontwikkeling.   

Maakt dit zichtbaar in zijn 

bekwaamheidsdossier. 

Stemt zijn ontwikkeling af op 

beleid van de school. 

 

7. 

Verantwoordelijk-

heid nemen voor 

eigen 

professionele 

ontwikkeling 

Toont geen interesse in  

relevante, actuele 

ontwikkelingen met 

betrekking tot het 

schoolvak en beroep van 

leraar. 

Toont interesse in relevante, 

actuele ontwikkelingen met 

betrekking tot het schoolvak en 

beroep van leraar wanneer die 

worden ‘aangereikt’. 

Erkent eigen rol en neemt 

verantwoordelijkheid voor 

eigen beroepsontwikkeling. 

Volgt actief relevante, actuele 

ontwikkelingen met betrekking 

tot het schoolvak en beroep 

van leraar. Verbindt dit aan zijn 

visie op goed leraarschap.  

… en geeft op basis hiervan 

planmatig en effectief sturing 

aan zijn eigen 

beroepsontwikkeling en 

profilering. 

 

    Totaal  
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Ruimte voor toelichting op de beoordeling en ontwikkeling voor de komende (praktijk)periode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordelingsvoorschrift 
 
1. De ontwikkelingsgerichte beoordeling komt tot stand na overleg tussen de instituutsopleider en werkplekbegeleider en is gebaseerd op het door de student 

samengestelde bekwaamheidsdossier. 

2. De werkplekbegeleider en instituutsopleider geven (ieder voor zich) in de voorgaande tabel bij ieder van de zeven criteria voor reflectie en zelfsturing aan, 

welke rubrieksbeschrijving het meest van toepassing is voor de student en vult de bijbehorende score in, in de rechtse kolom. Bij twijfel tussen twee 

beschrijvingen, kan worden gekozen voor het tussenliggende halve punt. 

3. In de ruimte hierboven kan de beoordeling worden toegelicht, inclusief een advies voor de ontwikkeling in de komende (praktijk)periode. 

4. Aan de hand van de onderstaande tabellen bepaalt de instituutsopleider welk cijfer de student ontvangt. Ook hierbij kan worden gekozen voor het 

tussenliggende halve punt. Let op: indien bij een cijfer ‘geen’ staat bij een bepaalde score, is dit een harde voorwaarde om het betreffende cijfer toe te 

kennen. 

5. Indien een student bij de criteria “(inzicht in) professioneel handelen” en “omgaan met feedback” 0 punten scoort, is de totale beoordeling onvoldoende. 

6. De beoordeling wordt ingevuld op het voorblad. Indien de student ook heeft voldaan aan de voorwaardelijke eisen, ondertekent de instituutsopleider (en 

werkplekbegeleider) het voorblad, ontvangt de student een afschrift en wordt het resultaat geregistreerd. 
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Beslisregels:  

 

Jaar 1 Aanloop tot beroepsgeschikt(1.2 en/of 1.3) 

Totaalscore 

 

Aanvullende eis Cijfer* 

5 of minder 

 

En/of criterium 1 

en/of 2 score 0 of 

meer dan 2 criteria 

score 0 

5 of lager 

(onvoldoende) 

6  Maximaal 1 keer 

score 0 

6 

 

7 

 

En geen score 0 7 

 

9 

 

En geen score 0 8 

 

11 

 

En geen score 0 9 

 

14 of meer 

 

En geen score 0 10 

 

 

Jaar 3  Aanloop tot professionaliseringsbekwaam (3.1) 

Totaalscore  Aanvullende eis Cijfer* 

 10 of minder En/of indien een of 

meer score 0  

5 of lager 

(onvoldoende) 

11 En geen score 0 6 

 

14 En geen score 0 7 

 

16 En geen score 0 8 

 

18 En geen score 0 9 

 

19 of meer En geen score 0 10 

 

 

 

*bij tussenliggende punten is half cijfer toegestaan 

 

Jaar 2 Beroepsgeschikt + (2.1 en 2.2) 

Totaalscore  Aanvullende eis Cijfer* 

7 of minder En/of indien een of 

meer score 0 

5 of lager 

(onvoldoende) 

8 En geen score 0 6 

 

10 En geen score 0 7 

 

12 En geen score 0 8 

 

15 En geen score 0 9 

 

 16 of meer En geen score 0 10 

 

 

 

Jaar 4  Aanloop tot startbekwaam (4.1)  

Totaalscore  Aanvullende eis 

 

Cijfer* 

15 of  minder En/of een of meer 

criteria score  0 of 1  

5 of lager 

(onvoldoende) 

16 En geen score 0 of 1 

 

6 

17 En geen score 0 of 1 

 
7 

18 En geen score 0 of 1 

 
8 

19 En geen score 0 of 1 

 
9 

20 of meer En geen score 0 of 1 

 
10 
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Bijlage 8 Fasebeoordeling praktijk en bekwaamheidsdossier 2019-2020 

periode/semester 1.4, 3.2 of 4.2  

(Let op: voor 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 en 4.1 ander formulier) 

Studentgegevens             Gegevens praktijkschool  

Naam student: 

Studentnummer: 

E-mailadres: 

 

Instituutsopleider: 

E-mailadres: 

Lerarenopleiding:  

VT / DT 

Fase: 1 / 2 / 3 

Periode/semester: 

Naam praktijkschool: 

Adres: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

 

Werkplekbegeleider: 

E-mailadres: 

Schooltype:  Havo/Vwo 

  Vmbo 

  Mbo 

  Anders, nl.:  

Voorwaardelijke criteria: 
• De student heeft actief geparticipeerd  

in de (voorbereiding op de) beroepspraktijk.    Ja/ Nee 

• De student toont aan voldoende praktijkdagen  

te hebben gelopen om beoordeeld te kunnen worden.  Ja/ Nee 

• De student heeft minimaal 50% van zijn tijd  
aan lesactiviteiten besteed.     Ja/ Nee 

• De student heeft zijn bekwaamheidsdossier op orde conform           
       eisen hoofdstuk 3 praktijkgids.       Ja/ Nee 

De student dient aan de bovenstaande criteria te voldoen om een beoordeling op de inhoudelijke criteria te 

kunnen ontvangen. 

Toetscode: 

Cijfer 
(volgens beslisregels 
cijfertoekenning): 

 

Datum: 

Handtekening werkplekbegeleider: 

Handtekening instituutsopleider (Hogeschool Inholland):  

 

Opmerkingen: 

 

 

Dit formulier wordt (inclusief rubrics en rapportage) opgeslagen in het studentdossier van de opleiding. 
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act ma 

Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 

 

Contact maken Toont weinig 

betrokkenheid en 

enthousiasme. 

Maakt geen of weinig 

contact met 

leerlingen en de klas. 

Toont enthousiasme in 

omgang met leerlingen. 

Maakt actief contact 

met leerlingen en de 

klas. 

Toont betrokkenheid bij 

leerlingen en de klas. 

Maakt en onderhoudt 

actief contact met 

leerlingen en de klas. 

Gaat op professionele 

wijze de relatie aan met 

leerlingen. 

 

Communiceren Hanteert taalgebruik 

dat niet aansluit op de 

doelgroep. 

Stelt weinig vragen 

en geeft geen of 

weinig feedback. 

Hanteert taalgebruik dat 

begrijpelijk is voor alle 

leerlingen. 

Bevordert communicatie 

door vragen stellen, 

luisteren en samenvatten. 

Geeft feedback gericht 

op de actuele situatie. 

Communiceert verbaal- en 

non-verbaal met leerlingen 

door zich in de leerling te 

verplaatsen. 

Stemt taalgebruik 

flexibel af op de 

leerlingen, en checkt 

het begrip bij de 

leerlingen. Houdt 

enerzijds rekening met 

wat gebruikelijk is in de 

leefwereld van de 

leerlingen en anderzijds 

met de (beroeps)praktijk 

waar zij zich op 

voorbereiden. 

Bevordert communicatie 

door gericht dóór te vragen. 

Geeft feedback op basis 

van kenmerkend gedrag en 

leerproces. 

Signaleert vormen van 

ineffectieve 

communicatie bij 

zichzelf en anderen. 

Weet interculturele 

communicatie effectief 

vorm te geven. 

Stelt de juiste vragen op 

het juiste moment. Geeft 

effectieve feedback, 

gericht op ontwikkeling 

en lange 

termijn. 

Hanteert verschillende 

gespreksvormen 

effectief. 

Is zich bewust van 

verschillende niveaus 

van communicatie en 

kan op deze niveaus 

effectief 

communiceren. 

 

Nemen van 
leiding 

Het nemen van 

leiding lukt niet. Er 

wordt geen structuur 

geboden. 

Neemt de leiding en 

biedt structuur, 

incidenteel lukt dat niet. 

Zoekt naar balans tussen 

sturen en ruimte 

geven. 

Neemt op vriendelijke wijze 

de leiding en geeft 

structuur. Heeft 

overwegend de juiste 

balans tussen sturen en 

ruimte geven. 

Heeft een prettige 

manier van leiding 

nemen en bieden van 

structuur en stemt dit 

flexibel af op de 

situatie en doelgroep. 

Houdt de juiste balans 

tussen sturen en ruimte 

geven. 

 

Scheppen van 
een klimaat 
voor 
samenwerking 

Heeft weinig oog voor 

wat er gebeurt in de 

klas en de eigen rol 

daarbij. Eigen gedrag 

draagt niet bij aan een 

klimaat voor 

samenwerken. 

Weet niet om te gaan 

met ongewenst gedrag. 

Ziet wat er gebeurt in 

de klas en kan dat 

benoemen. 

Herkent ongewenst 

gedrag maar weet hier 

nog niet altijd mee om te 

gaan. 

Is zich bewust van het 

effect van eigen gedrag op 

de klas. 

Herkent ongewenst 

gedrag en maakt dat 

bespreekbaar. Vindt 

hierbij een balans tussen 

confronteren en 

verzoenen, corrigeren en 

stimuleren. Maakt zijn 

reacties op het gedrag 

van leerlingen 

bespreekbaar. Zorgt voor 

een vriendelijke sfeer. 

Waardeert gewenst en 

corrigeert ongewenst 

gedrag. 

Analyseert 

groepsprocessen en 

vertaalt dit naar 

handelen in het 

benaderen van de groep. 

Zorgt hiermee voor een 

vriendelijke en 

coöperatieve sfeer. 

 

Verantwoorden 
van 
reguleren van 
interactie 

Reflecteert niet of 

oppervlakkig op 

eigen interpersoonlijk 

handelen met de 

groep of met individuele 

leerlingen. Heeft geen 

beeld van eigen 

interpersoonlijke 

competentie. 

Reflecteert op eigen 

interpersoonlijk handelen 

met de groep of met 

individuele 

leerlingen. Kan sterke 

en zwakke punten 

benoemen in eigen 

interpersoonlijke 

competentie. 

Reflecteert op eigen 

handelen met de groep en 

met individuele leerlingen, 

maakt 

daarbij gebruik van theorie 

en overziet consequenties.  

 

Kan het omgaan met 

(cultureel heterogene) 

groepen en met 

individuele 

leerlingen verantwoorden 

vanuit 

communicatietheorieën. 

 

    Totaal competentie 1  

 

 

Competentie 1.  Interpersoonlijk competent 
De leraar zorgt dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Een leraar die interpersoonlijk 

competent is, geeft op een goede manier leiding. Hij schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open 

communicatie tot stand. Hij bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen/deelnemers en zoekt in de interactie met 

leerlingen/deelnemers naar een goede balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen, 

corrigeren en stimuleren.
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Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 

 
 

Ontwikkelen van 
een veilige  
leer- en 
werkomgeving 

Heeft geen oog voor 

het belang van een 

veilige leeromgeving. 

Toont weinig 

vertrouwen in de 

leerlingen en/of wekt 

weinig vertrouwen bij de 

leerlingen. 

Heeft een beeld van het 

sociale klimaat in een 

klas en het welbevinden 

van de individuele 

leerlingen. Is als 

persoon aanwezig en 

toont vertrouwen in de 

leerlingen. 

Is bereikbaar en 

waardeert eigen 

inbreng. 

Analyseert en beschrijft 

het sociale klimaat in een 

klas en de basisbehoeften 

van de leerlingen. 

Versterkt het geloof in 

eigen kunnen. Stimuleert 

en waardeert eigen 

inbreng van elke 

leerling. 

Signaleert leer- en 

gedragsproblemen. 

Werkt gericht aan 

verbetering van het 

sociale klimaat. Benut 

eigen inbreng van 

leerlingen in het 

onderwijsproces. 

Signaleert en benoemt 

leer- en 

gedragsproblemen (en 

beoordeelt in overleg of en 

hoe die aangepakt kunnen 

worden). 

Kan ondersteuning 

bieden bij het 

verwijzingsproces. 

 

Recht doen aan 
verschillen 

Heeft geen oog voor 

verschillen tussen 

leerlingen of voor het 

belang daarvan. 

Onderkent 

kenmerkende 

verschillen tussen 

leerlingen (zoals 

verschillen in 

taalbeheersing, 

leervoorkeur en 

specifieke 

leerbehoeftes). 

Herkent kenmerkende 

(culturele) verschillen 

tussen leerlingen en 

houdt daar ook rekening 

mee. 

Stemt pedagogisch 

handelen af op 

kenmerkende 

(culturele) verschillen 

tussen leerlingen. 

 

Begeleiden van 
de (beroeps-) 
identiteits- 
ontwikkeling 

Heeft geen notie van 

invloeden van de 

(beroeps-) 

identiteitsontwikkeling 

op het functioneren 

van leerlingen. Geeft 

leerlingen 

onvoldoende ruimte 

om eigen opvattingen 

naar voren te brengen. 

Stimuleert leerlingen te 

praten over hun 

opvattingen en respectvol 

te reageren 

op opvattingen van 

anderen (binnen de 

beroepscontext). 

Maakt het zelfbeeld en de 

zelfwaardering 

bespreekbaar. Maakt 

hierbij gebruik van 

rolmodellen (vanuit de 

beroepspraktijk). 

Draagt bewust en actief bij 

aan de (beroeps-) 

identiteitsontwikkeling van 

de leerlingen. 

Stelt zichzelf op als 

rolmodel voor de 

leerlingen. 

 

Begeleiden van 
individuele 
leerlingen 

Begeleidt de individuele 

leerlingen niet of 

nauwelijks in de 

ontwikkeling en bij het 

maken van keuzes met 

betrekking tot studie en 

loopbaan. 

Stelt leerlingen vragen die 

uitdagen tot kritisch 

nadenken over keuzes 

met betrekking tot studie 

en loopbaan. 

Laat leerlingen hun 

affiniteiten en ambities 

leren ontdekken en op 

basis hiervan keuzes 

maken met betrekking tot 

studie en loopbaan. 

Draagt eraan bij dat 

leerlingen passende 

adviezen krijgen die 

aansluiten bij hun 

ambities en capaciteiten 

in directe relatie tot zijn 

(nabije) toekomst in 

studie en loopbaan. 

 

Verantwoorden 
van 
pedagogisch 
handelen 

Kan de eigen 

pedagogische 

opvattingen en de 

invloed daarvan op 

het eigen 

pedagogisch 

handelen en op het 

leren van leerlingen 

niet verwoorden. 

Verwoordt eigen 

opvattingen, normen en 

waarden en de 

consequenties daarvan 

voor het eigen 

pedagogisch handelen en 

maakt daarbij 

gebruik van de 

beschikbare 

praktijkkennis. 

Verwoordt eigen visie, 

opvattingen, normen en 

waarden en de 

consequenties daarvan 

voor het pedagogisch 

handelen. Ziet 

alternatieven en kan 

met behulp van theorie de 

eigen keuzes 

verantwoorden. 

Draagt actief bij aan de 

ontwikkeling van de 

pedagogische visie op 

de school en 

bediscussieert de 

implicaties daarvan 

voor het functioneren 

van leerlingen. 

 

    Totaal competentie 2  

 

 

Competentie 2.  Pedagogisch competent 
De leraar helpt leerlingen/deelnemers een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden die onder andere een goed beeld 

heeft van zijn ambities en mogelijkheden. Hij biedt de leerlingen/deelnemers in een veilige leer- en werkomgeving houvast en 

structuur bij de keuzes die zij moeten maken en bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Hij zorgt ervoor dat de 

leerlingen/deelnemers weten dat ze erbij horen, welkom zijn en gewaardeerd worden. Dat zij op een respectvolle manier met 

elkaar omgaan en uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Dat zij initiatieven kunnen nemen en 

zelfstandig kunnen werken en dat zij hun affiniteiten en ambities leren ontdekken en op basis hiervan keuzes kunnen maken 

met betrekking tot hun studie en loopbaan. 
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Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

Gebruiken          
van 
vakinhoudelijke 
kennis 

Staat onvoldoende 

boven de lesstof. 

Heeft weinig parate 

vakinhoudelijke 

kennis. 

Is afhankelijk van de 

gebruikte methode. 

Beantwoordt vragen 

regelmatig foutief. 

Kan in samenwerking 

met de begeleider 

vakinhoudelijk correcte 

lessen geven. 

Heeft nog moeite met 

uitstapjes buiten de 

lesstof en met 

onverwachte vragen. 

Heeft geen moeite met de 

correcte weergave van de 

stof uit de gebruikte 

methode, maar variëren 

en improviseren gaat nog 

niet vloeiend. 

Kan vragen van leerlingen 

met betrekking tot de 

lesstof 

correct beantwoorden. 

Staat ruim boven de 

lesstof. Heeft een 

repertoire aan 

voorbeelden om uit te 

putten. Kan 

onverwachte vragen van 

leerlingen vakinhoudelijk 

overtuigend 

beantwoorden. 

Is voor zijn 

vakinhoudelijke kennis 

onafhankelijk van de 

gebruikte methode. 

 

Hanteren van 
leerdoelen 

Heeft geen, 

onduidelijke of 

onhaalbare doelen 

voor leerlingen. 

Heeft voor de 

leerlingen haalbare 

doelen. 

Heeft voor de leerlingen 

haalbare en toetsbare 

doelen en 

heeft voor ogen welke 

leeractiviteiten van 

leerlingen verwacht 

worden om die doelen 

te realiseren. Verduidelijkt 

bij leerlingen de lesdoelen 

en leeractiviteiten. 

… en houdt daarbij 

rekening met 

verschillen tussen 

leerlingen. 

 

Geven van 
instructie 

De uitleg van de 

leerstof is voor 

leerlingen vaak niet 

duidelijk. Tijdens de 

instructie wordt niet 

nagegaan of leerlingen 

de leerstof begrijpen. 

Lessen kennen 

onvoldoende 

structuur / opbouw. 

Geeft meestal 

duidelijke uitleg, 

waarbij voorkennis 

wordt geactiveerd, 

begrijpelijke vragen 

worden gesteld en 

feedback wordt 

gegeven op de 

antwoorden van 

leerlingen. Controleert 

of 

leerlingen de leerstof 

begrijpen, maar doet 

dit nog niet 

structureel. 

Lessen kennen een 

duidelijke 

structuur/opbouw. 

Geeft duidelijke uitleg van 

de leerstof, activeert 

voorkennis, stelt gerichte 

vragen en maakt helder of 

en waarom een antwoord 

correct is of niet. 

Controleert regelmatig of 

leerlingen de leerstof 

begrijpen. De lessen 

kennen afwisseling van 

instructie, (begeleid) 

oefenen, verwerking en 

dergelijke. 

… en geeft indien nodig 

ook feedback op de wijze 

waarop leerlingen tot hun 

antwoord komen. 

Stemt de interactieve 

instructie en verwerking 

van de leerstof af op 

relevante verschillen 

(waaronder taalniveau) 

tussen leerlingen 

(differentiëren). 

 

 

 

Competentie 3.  Vakinhoudelijk en (vak)didactisch competent 
De leraar helpt de leerlingen/deelnemers zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te maken en vertrouwd te 

raken met de manier waarop kennis in het dagelijkse leven en in de beroepspraktijk wordt gebruikt. Ook helpt hij de 

leerlingen/deelnemers zicht te krijgen op wat zij in de samenleving en in de wereld van het werken kunnen verwachten. Daartoe 

creëert hij een krachtige leeromgeving, onder andere door het leren in verband te brengen met realistische en voor de 

leerlingen/deelnemers relevante toepassingen van kennis in beroep en maatschappij. Hij stemt de leerinhouden en ook zijn 

doen en laten af op de leerlingen/deelnemers en houdt rekening met individuele verschillen, bepaalt met de leerling diens 

(individuele) leertraject, met bijvoorbeeld mogelijkheden voor leren in en buiten school en leren in de context van de 

beroepsuitoefening, motiveert de leerlingen/deelnemers voor hun leer- en werktaken, daagt hen uit om er het beste van te 

maken en helpt hen om ze met succes af te ronden, leert de leerlingen/deelnemers leren en werken, ook van en met elkaar, om 

daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. 
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Competentie 3.  Vervolg 

Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

Zorgen voor 
betekenisvol en 
contextrijk leren 

Geeft geen 

betekenis aan 

vakbegrippen en 

legt nauwelijks 

verbanden. 

Verbindt de lesstof met 

eerder opgedane kennis 

en ervaring en met de 

buitenschoolse 

leefwereld of met 

toepassingen in de 

beroepspraktijk. 

Zorgt voor samenhang 

binnen en tussen 

lessen. 

Maakt passend gebruik 

van vaktaal en schooltaal. 

Gebruikt, verzamelt en/ 

of ontwikkelt lesmateriaal 

dat leerlingen 

ondersteunt 

in het leggen van 

verbanden met 

verwante vakken of met 

toepassingen in 

studieloopbaan en/of de 

beroepspraktijk. Zorgt 

voor taalontwikkelend 

onderwijs door gebruik 

te maken van de drie 

pijlers (taalsteun, 

contextrijkheid, 

interactie). 

Leert de leerlingen 

passende 

leerstrategieën aan. 

Ontwerpt en maakt 

doelmatig gebruik van 

(digitale) leermaterialen- 

en 

middelen. 

Maakt veelvuldig en 

gevarieerd gebruik van de 

drie pijlers van 

taalontwikkelend 

onderwijs. 

Leert de leerlingen 

passende 

leerstrategieën en 

metacognitieve 

vaardigheden aan. 

 

Hanteren van 
activerende 
didactiek 
(inclusief ICT-e) 

Gebruikt een 

beperkt aantal 

werkvormen en maakt 

zeer beperkt 

gebruik van ICT-e. De 

leerlingen zijn 

regelmatig niet 

betrokken bij de les. 

Oefent bewust met 

werkvormen die 

leerlingen activeren en 

met educatief gebruik 

van ICT. 

Pleegt interventies om de 

leerlingen betrokken te 

houden. 

Hanteert gevarieerde 

didactische werkvormen 

die leerlingen activeren 

en 

die gegeven de doelen 

functioneel zijn. Maakt op 

doelmatige wijze gebruik 

van ICT-e. 

Betrekt alle leerlingen bij 

de les. 

Gebruikt een breed 

repertoire aan functionele 

activerende werkvormen 

en voert 

die goed uit. Maakt op 

inspirerende wijze 

gebruik van ICT-e. 

De leerlingen zijn 

betrokken bij de lessen, 

tonen zich geïnteresseerd 

en zijn actief op leren 

gericht. 

 

Evalueren van 
het leerproces 

Evalueert niet of 

leerprocessen tot het 

realiseren van 

leerdoelen heeft 

geleid. 

Hanteert bestaande 

evaluatieinstrumenten en 

toetsen, kijkt deze na en 

geeft leerlingen 

feedback. 

Evalueert regelmatig of 

leerprocessen tot het 

realiseren van leerdoelen 

heeft geleid. 

Kiest en ontwerpt hiervoor 

geschikte evaluatie-

instrumenten en toetsen. 

Bespreekt 

de uitkomsten met 

leerlingen en 

(vak)collega’s. 

…. en benut de 

resultaten van toetsen en 

evaluatiemomenten voor 

gerichte bijstelling 

van onderwijsaanpak en 

-niveau. 

 

Verantwoorden 
van 
(vak)didactisch 
handelen  
 
 

Kan niet 

verwoorden welke 

doelen zijn gekozen, 

welke aanpak is 

gehanteerd en wat 

dat heeft opgeleverd. 

Kan verwoorden welke 

doelen zijn gekozen, 

welke aanpak is 

gehanteerd en wat dat 

heeft opgeleverd. 

Kan verwoorden op 

welke (theoretische) 

bronnen en modellen het 

(vak)didactisch handelen 

is gebaseerd 

en wat dat heeft 

opgeleverd. Ziet 

alternatieven. 

Heeft overzicht over 

relevante theoretische 

bronnen en modellen en 

kan op basis daarvan 

beargumenteren welke 

doelen zijn gekozen, 

welke aanpak is 

gehanteerd, en wat dat 

heeft opgeleverd. 

Overziet alternatieven en 

kan verwoorden waarom 

die meer of 

minder geschikt zijn. 

 

    Totaal competentie 3  
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en voo 

Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

Zorgen voor een 
ordelijk 
leerklimaat 

Is niet op de hoogte van 

de regels over wat wel 

en niet is toegestaan. 

Corrigeert aarzelend, te 

laat of helemaal niet, of 

grijpt juist overdreven in 

bij ordeverstoringen. 

Maakt duidelijk wat wel 

en niet kan in de klas. 

Corrigeert meestal wel, 

soms aarzelend. Dit 

heeft niet altijd het 

gewenste effect. 

Maakt duidelijk wat wel en 

niet kan in de klas. 

Corrigeert tijdig en 

gepast. Over het 

algemeen heeft dat het 

gewenste effect. 

Het is duidelijk en 

vanzelfsprekend dat 

regels en procedures 

gehandhaafd worden. 

Corrigeert leerlingen 

goed getimed en op een 

evenwichtige manier, 

waardoor het meestal 

bijna terloops lijkt te 

gebeuren. Leerlingen 

accepteren gezag als 

vanzelfsprekend. 

 

Organisatorisch 
voorbereiden 
van de les 

Is voor de organisatie 

van lessen en 

lesmaterialen sterk 

afhankelijk van de 

begeleidende docent. 

Heeft het lokaal en 

hulpmiddelen vaak 

niet (tijdig) op orde. 

Maakt duidelijk welke 

lesmaterialen kunnen 

worden gebruikt en 

deze liggen klaar. Heeft 

oog voor de 

voorbereiding van het 

lokaal en eventuele 

hulpmiddelen, hoewel 

deze nog niet altijd tijdig 

en volledig op orde zijn. 

Maakt duidelijk welke 

lesmaterialen kunnen 

worden gebruikt en 

deze liggen klaar. Zorgt 

in de voorbereiding dat 

het lokaal en eventuele 

hulpmiddelen gereed 

zijn. 

… en houdt bij de 

organisatie en de 

keuze van 

lesmaterialen rekening 

met verschillen tussen 

leerlingen. 

 

Plannen en 
administreren 

Is niet in staat een 

realistische 

tijdsplanning te 

maken. Er gaat veel 

tijd ‘verloren’. Heeft de 

eigen administratie, 

zoals cijferregistratie en 

het 

leerlingvolgsysteem, 

niet op orde. 

Is zich bewust van het 

belang van een goede 

planning, maar komt 

regelmatig niet 

uit met de geplande tijd. 

Probeert de eigen 

administratie zorgvuldig 

bij te 

houden. 

Plant leerlingactiviteiten en 

het eigen werk 

zodat het werk op tijd af is.  

Heeft ook de 

administratie op orde. 

Hanteert voor zichzelf en 

voor de leerlingen een 

realistische tijdsplanning 

en kan er 

ook flexibel mee 

omgaan. Maakt 

efficiënt gebruik van de 

leertijd. Houdt de eigen 

administratie zorgvuldig en 

volledig bij. 

 

Verantwoorden 
van organisa- 
torisch handelen 

Legt de schuld voor 

organisatie- en 

ordeproblemen buiten 

zichzelf. 

Herkent, 

gebruikmakend van 

(praktische en 

theoretische) bronnen, 

de invloed van het 

eigen gedrag op het al 

dan niet ordelijk en 

overzichtelijk verloop 

van lessen. 

… en formuleert op 

basis daarvan 

voornemens en brengt 

die succesvol in praktijk. 

Heeft overzicht over 

relevante theoretische 

bronnen en modellen en 

kan op basis daarvan zijn 

organisatorisch handelen 

verantwoorden en 

verbeteren. 

 

    Totaal competentie 4  

 

Competentie 4.  Organisatorisch competent 
De leraar draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met zijn onderwijs en het leerproces van de 

leerlingen/deelnemers in de school en op de leerwerkplek. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen/deelnemers een ordelijke en 

taakgerichte leeromgeving treffen. Waar het leren zich op verschillende plaatsen afspeelt, bijvoorbeeld op verschillende 

plaatsen in de school, stages, leerbedrijf, buitenschoolse projecten, zorgt de leraar eventueel in samenspraak met andere 

begeleiders voor afstemming tussen die verschillende plaatsen. Hij zorgt er dus voor dat de leerlingen/deelnemers weten waar 

ze aan toe zijn, welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief, weten wat ze moeten (of kunnen) doen, hoe en met welk doel ze 

dat moeten (of kunnen) doen.
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eren v 

Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

Uitvoeren van 
school- of 
teamtaken 

Toont weinig of geen 

belangstelling voor het 

brede takenpakket van 

een docent. 

Oriënteert zich op het 

brede takenpakket van de 

docent. 

Ondersteunt bij de 

uitvoering van school-of 

teamtaken. 

Toont initiatief bij de 

uitvoering. 

Neemt initiatief in het 

oppakken en uitvoeren 

van school- of 

teamtaken. 

 

Samenwerken in 
een team 

Werkt als (vak)docent 

geïsoleerd. 

Wacht af of collega’s 

informatie delen. 

Maakt doelgericht 

gebruik van de 

begeleidings- (en 

opleidings-) 

infrastructuur die de 

school biedt. 

Deelt relevante 

informatie met 

collega’s, zowel binnen 

als buiten het eigen 

vakgebied. 

Stemt werkzaamheden 

af. Draagt bij aan het 

verzorgen van 

vakoverstijgend 

onderwijs. 

Maakt binnen de 

schoolorganisatie 

gebruik van de 

overlegstructuren om 

zich te ontwikkelen als 

(vak)docent. Stemt zijn 

professioneel handelen af 

met collega’s, met 

name ten behoeve van 

het vakoverstijgend 

onderwijs. Neemt deel 

aan (team-)overleg. 

Komt afspraken na. 

… en werkt samen met 

collega’s aan 

onderwijsontwikkeling 

en, waaronder het 

vakoverstijgend 

onderwijs. Levert een 

bijdrage aan 

verbeteringen in de 

school. Praat mee 

over de visie binnen 

de school. 

 

Handelen in de 
zorgstructuur 

Is niet gevoelig voor 

zorgsignalen en 

onvoldoende op de 

hoogte van de 

zorgstructuur binnen 

de school. 

Is op de hoogte van de 

zorgstructuur binnen de 

school. Verwijst 

aarzelend leerlingen 

door. 

Participeert in de 

zorgstructuur van de 

school. Zorgt voor 

adequate en passende 

doorverwijzing. 

… en werkt 

handelingsgericht in 

samenwerking met 

collega’s. 

 

Onderhouden 
van contacten 

n.v.t. Kan een beschrijving 

geven van belangrijkste 

contacten van de 

school met de 

omgeving. 

Is aanwezig bij contact 

met ouders (ouderavond) 

en/of met stagebedrijven. 

Kan doel en aard van 

belangrijkste contacten 

van de school met de 

omgeving geven. Voert 

gesprekken met 

en levert een bijdrage 

aan het onderhouden 

van contacten met 

ouders en externe 

partners. 

… en onderhoudt 

bestaande contacten 

met bedrijven en 

instellingen om het 

(beroepsgerichte) 

leren en begeleiden 

van leerlingen 

professioneel te 

verbinden. 

Vertegenwoordigt de 

school of opleiding 

naar buiten toe. 

 

Verantwoorden 
van 
samenwerken 

Legt de schuld van 

problemen op het 

gebied van 

samenwerken buiten 

zichzelf. 

Herkent, 

gebruikmakend van 

(theoretische) bronnen, de 

invloed van het eigen 

gedrag op het al dan niet 

goed samenwerken. 

… en formuleert op 

basis daarvan 

voornemens en brengt 

die succesvol in praktijk. 

Heeft overzicht over 

relevante theoretische 

bronnen en modellen 

en kan op basis 

daarvan zijn wijze van 

samenwerken 

verantwoorden en 

verbeteren. 

 

    Totaal 

competentie 5 en 6 

 

 

 

Competentie 5.  Competent in het samenwerken met collega’s en 

Competentie 6.  Competent in het samenwerken met de omgeving 
De leraar zorgt voor een goede afstemming van zijn werk met zijn collega's en is medeverantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de schoolorganisatie. Dat betekent dat hij goed met collega’s communiceert en samenwerkt, een constructieve 
bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de werkzaamheden die moeten worden 
uitgevoerd om de school goed te laten functioneren. Van hem wordt verwacht dat hij samen met collega’s invulling geeft aan 
pedagogische en (vak)didactische ontwikkelingen en verbeteringen binnen de school. Als lid van het totale lerarenteam geeft hij 
ook mede invulling aan de organisatorische aanpak in de school. Zijn optreden in de klas en omgaan met leerlingen moet 
aansluiten bij de afspraken en procedures die op een school gelden. 
Naar buiten toe moet een leraar in staat zijn om de school op een goede manier te vertegenwoordigen. Zo zorgt hij voor een 
goede communicatie en afstemming met ouders of verzorgers van de leerlingen/deelnemers en indien nodig met 
zorgondersteuners in en buiten de school. Hij zorgt in overleg met de leerling voor een goede communicatie en afstemming 
tussen school, leerling en (leer)bedrijven of instellingen waar de leerling in het kader van zijn opleiding mee te maken heeft. Hij 
maakt doeltreffend gebruik van het professionele netwerk van de school als het gaat om de opleiding van de leerling of de zorg 
voor de leerling. Hij gaat verantwoordelijk en zorgvuldig om met de contacten die hij namens de school onderhoudt met de 
omgeving van de school.
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ht in) 

Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

(Inzicht in) 
professioneel 
handelen 

Gedraagt zich niet 

conform de 

verantwoordelijkhede n 

die bij de rol van 

(aanstaande) docent 

horen. 

Komt afspraken 

onvoldoende na. Toont 

weinig inzet en initiatief. 

Heeft zicht op de 

bekwaamheidseisen die 

gelden voor het beroep 

van leraar. Bekijkt en 

herkent handelen dat 

past bij het beroep van 

leraar. Toont inzet en 

betrokkenheid bij het 

werk van de leraar. 

Toont enigszins initiatief 

om ervaringen op te 

doen met (nieuwe) 

taken. 

Gedraagt zich als een 

professional ten opzichte 

van de leerlingen. 

Oriënteert zich actief op de 

verschillende taken 

en werkcontexten van 

een leraar. 

Toont initiatief, inzet en 

betrokkenheid om 

ervaring op te doen met 

(nieuwe) beroepstaken of 

pedagogisch- didactische 

aanpakken. 

Handelt als een 

professional in de omgang 

met leerlingen, ouders, 

collega’s en andere 

betrokkenen bij de school. 

 

Omgaan met 
feedback 

Stelt zich 

verdedigend op; 

reageert vooral 

emotioneel of 

onverschillig op 

negatieve feedback 

en past zelden zijn 

gedrag of werk aan. 

Negeert positieve 

feedback. 

Gebruikt feedback als 

middel om beter zicht te 

krijgen op functioneren 

en stelt op basis hiervan 

zijn handelen bij . 

Vraagt actief aan 

verschillende 

betrokkenen feedback 

als middel om beter 

zicht te krijgen op 

functioneren en zet dit 

om in doelgericht 

handelen gericht op 

verbetering of 

versterking. 

Vraagt actief en 

systematisch om 

feedback aan alle 

betrokkenen (360
o 

feedback) als middel 

om beter zicht te 

krijgen op functioneren en 

zet dit om in adequaat 

gedrag. 

 

Terugkijken op 

ervaringen en 

beleving en het 

analyseren 

daarvan 

(reflecteren) 

Beschrijft 

praktijkervaringen, 

somt op. 

Beschrijft en evalueert 

ervaringen 

(gaat na of doelen 

gehaald zijn) en 

reflecteert hierop na 

sturing vanuit de 

opleiding/begeleiders. 

Beschrijft beleving na 

gerichte vragen 

vanuit de opleiding. 

Beschrijft, analyseert 

en evalueert 

systematisch eigen 

ervaringen en beleving en 

zoekt naar reden of 

verklaring. 

Beschrijft, analyseert 

en evalueert 

systematisch eigen 

ervaringen en beleving en 

zoekt naar reden of 

verklaring vanuit 

verschillende 

invalshoeken. 

 

Gebruiken van 
bronnen 

Maakt niet of 

nauwelijks gebruik 

van theorie en van 

praktijkkennis van 

(aanstaande) 

collega’s. 

Gebruikt min of meer 

toevallig theorie en 

praktijkkennis van 

collega’s om 

ervaringen te 

begrijpen en 

analyseren. 

Gebruikt systematisch 

aangereikte theorie en 

praktijkkennis van 

collega’s om ervaringen te 

begrijpen en analyseren. 

Benut leerkansen die 

geboden worden 

binnen de 

praktijkschool. 

Zoekt zelfstandig en 

actief naar theorie en 

praktijkkennis van 

collega’s om ervaringen te 

begrijpen en analyseren. 

Gaat gericht op zoek 

en benut leerkansen 

binnen de 

praktijkschool. 

 

Onderzoeken en 
verwoorden van 
eigen 
opvattingen, 
normen en 
waarden. 

Heeft geen idee van 

eigen opvattingen, 

normen en waarden en 

ziet het belang van 

expliciteren niet in. 

Kan met gerichte hulp 

van anderen eigen 

opvattingen, normen en 

waarden 

onderzoeken en 

expliciteren en begrijpt 

waarom dat 

van belang is voor het 

beroep van leraar. 

Onderzoekt en denkt 

zelfstandig na over eigen 

opvattingen, normen en 

waarden die 

van belang zijn voor zijn 

invulling van het beroep 

en kan die met anderen 

delen. 

Onderzoekt en expliciteert 

zelfstandig eigen 

opvattingen, normen en 

waarden die 

van belang zijn voor 

zijn invulling van het 

beroep. 

Initieert gesprek 

daarover en stelt ze ter 

discussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 7.  Competent in reflectie en zelfsturing 
Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele 

bekwaamheid. Hij streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Hij weet goed wat hij belangrijk 

vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat, hij heeft een goed beeld 

van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten, hij werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling en 

hij stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school biedt om zich verder te 

ontwikkelen.
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Competentie 7. vervolg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Criteria Beheersingsniveau 

onvoldoende 

0 punten  

Beheersingsniveau 
Beroepsgeschikt 

 1 punt 

Beheersingsniveau 
Professionaliserings-
bekwaam  2 punten 

Beheersingsniveau 
Startbekwaam 

3 punten 

Score 
 
 

Bewustworden 
en sturen van 
professionele 
ontwikkeling 

Kan sterke en zwakke 

kanten niet 

onderscheiden. 

Onderbouwt sterke 

en zwakke kanten en 

formuleert persoonlijke 

leerdoelen en 

activiteiten. 

Onderbouwt sterke en 

zwakke kanten, 

formuleert innovatieve 

leerdoelen en daarbij 

passende 

leeractiviteiten. Werkt 

planmatig aan eigen 

ontwikkeling. 

Maakt ontwikkeling 

zichtbaar in zijn 

bekwaamheids-dossier. 

Stuurt planmatig op 

basis van een persoonlijke 

geëxpliciteerde visie op 

goed leraarschap en 

een realistisch beeld 

van persoonlijke 

professionele 

kwaliteiten zijn eigen 

beroepsontwikkeling. 

Maakt dit zichtbaar in zijn 

bekwaamheidsdossier. 

Stemt zijn ontwikkeling af 

op beleid van de school. 

 

Verantwoorde- 
lijkheid nemen 
voor eigen 
professionele 
ontwikkeling 

Toont geen interesse 

in  relevante, actuele 

ontwikkelingen met 

betrekking tot het 

schoolvak en beroep 

van leraar. 

Toont interesse in 

relevante, actuele 

ontwikkelingen met 

betrekking tot het 

schoolvak en beroep 

van leraar wanneer die 

worden ‘aangereikt’. 

Erkent eigen rol en 

neemt 

verantwoordelijkheid 

voor eigen 

beroepsontwikkeling. 

Volgt actief relevante, 

actuele ontwikkelingen 

met betrekking tot het 

schoolvak en beroep van 

leraar. Verbindt dit aan 

zijn visie op goed 

leraarschap. 

… en geeft op basis 

hiervan planmatig en 

effectief sturing aan zijn 

eigen 

beroepsontwikkeling en 

profilering. 

 

    Totaal competentie 7  
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Rapportage  

praktijk en bekwaamheidsdossier 
Aantal keer gescoord op 

beheersingsniveau per competentie 

Punten  

Totaal 

 Beheersingsniveau 0 

(onv.) 1 
1-2 

2 
2-3 

3 

1 Interpersoonlijk competent 

 
       

2 Pedagogisch competent 

 
       

3 Vakinhoudelijk & (vak)didactisch 

competent 
       

4 Organisatorisch competent 

 
       

5 + 6 Competent in samenwerken met 

collega’s  en omgeving * 
      

* 

7 Competent in reflectie en zelfsturing 

 
       

        

Totaal 

      

* 

 
 
 

*Fase BEROEPSGESCHIKT (periode1.4) (totaal 1,2,3,4,7) => competentie 5+6 niet meerekenen   

 Fase PROFESIONALISERINGSBEKWAAM (semester 3.2) of STARTBEKWAAM (semester 4.2) 

(totaal 1,2,3,4,5+6,7) 
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Toelichting beslisregels cijfertoekenning  

            

Fasebeoordeling BEROEPSGESCHIKT Aantal criteria      

Kenmerkend: Voert (delen van) docenttaken uit 

onder directe begeleiding onv. 1 

1-

2 2 

2-

3 3 

Punten 

totaal*    

Punten 

totaal*   

Cijfer 5 of lager (onvoldoende) >3  24 of minder   

Cijfer 6 25 Cijfer 6,5 26-27 

Cijfer 7 28-31 Cijfer 7,5 32-34 

Cijfer 8 35-38 Cijfer 8,5 39-41 

Cijfer 9 42-45 Cijfer 9,5 46-48 

Cijfer 10 49 of meer   

     

*Totaal aantal punten van competentie 1,2,3,4 en 7 

 

Onvoldoende praktijkbeoordeling (eindcijfer 5 of lager)  

- bij minder dan 24 punten; of  
- wanneer één 'knock-out' criterium onvoldoende is gescoord; of  
- wanneer er méér dan 3x onvoldoende is gescoord op de criteria binnen competenties 1,2,3,4,7. 

Indien een criterium niet op de praktijkschool geoefend kan worden, dan dient hier bij de beoordeling rekening mee 

gehouden te worden. Dit wordt toegelicht met een opmerking op het voorblad van het beoordelingsformulier.  

 

 

          

Fasebeoordeling 

PROFESSIONALISERINGSBEKWAAM Aantal criteria       

Kenmerkend: Voert docenttaken uit onder 

directe begeleiding onv. 1 1-2 2 2-3 3 punten totaal  

punten 

totaal 

Cijfer 5 of lager (onvoldoende) 1 >8  57 of minder   

Cijfer 6 58-61 Cijfer 6,5 62-65 

Cijfer 7 66-69 Cijfer 7,5 70-72 

Cijfer 8 73-76 Cijfer 8,5 77-79 

Cijfer 9 80-83 Cijfer 9,5 84-86 

Cijfer 10 87 of meer   

           

Onvoldoende praktijkbeoordeling (eindcijfer 5 of lager) 

- bij minder dan 57  punten; of 
- wanneer één criterium onvoldoende is gescoord; of 
- wanneer er méér dan 8x 'beheersingsniveau 1’  is gescoord op de criteria binnen competenties 1,2,3,4,5,6,7. 

 

Indien een criterium niet op de praktijkschool geoefend kan worden, dan dient hier bij de beoordeling rekening mee 

gehouden te worden. Dit wordt toegelicht met een opmerking op het voorblad van het beoordelingsformulier. 
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Fasebeoordeling STARTBEKWAAM Aantal criteria       

Kenmerkend: Voert brede docenttaken zelfstandig uit 

(onder supervisie) 

on

v. 1 

1-

2 2 

2-

3 3 

punten 

totaal  

punten 

totaal 

Cijfer 5 of lager (onvoldoende) 1 1 1  

65 of 

minder   

Cijfer 6 66-69 Cijfer 6,5 70-72 

Cijfer 7 73-76 Cijfer 7,5 77-79 

Cijfer 8 80-83 Cijfer 8,5 84-86 

Cijfer 9 87-90 Cijfer 9,5 91-93 

Cijfer 10 94 of meer   

  

Onvoldoende praktijkbeoordeling (eindcijfer 5 of lager)  

 wanneer één criterium lager dan 'beheersingsniveau 2' is gescoord. 

Indien een criterium niet op de praktijkschool geoefend kan worden, dan dient hier bij de beoordeling rekening 

mee gehouden te worden. Dit wordt toegelicht met een opmerking op het voorblad van het beoordelingsformulier. 
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Bijlage 9 Formulier ten behoeve van het afbreken van stages  

 

NB. Dit formulier dient na het afbreken te worden ingeleverd door de 

instituutsopleider bij het praktijkbureau. 
 

Student naam:  Naam school:  

Student nummer:  IO naam:  

Opleiding/vak:  WPB naam  

Studiejaar:  SO naam:  

Stageperiode:  Datum eindgesprek  

 

De genoemde stage wordt voortijdig afgebroken 

 

Reden van afbreken 

Nalatigheid van een student: 
 
Toelichting: 
 
 

Bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de student/stageschool zoals 
 
Toelichting 
 
 

De student is gestopt met de stage en/of opleiding, er zijn geen inhoudelijke zaken waarop beoordeeld kan  
 
Toelichting 
 
 

Andere reden: 
 
Toelichting: 
 
 

 

Aanvullende opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

 

Handtekening instituutsopleider: 
 
 
Handtekening werkplekbegeleider: 
 
 
Handtekening student: 
 
 
NB: alleen de handtekening van de instituutsopleider is verplicht   
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Bijlage 10 Praktijkleerovereenkomst tweedegraadslerarenopleiding 2019-2020 

Domein Onderwijs & Innovatie 
 

 

 

 

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de overeenkomst te ondertekenen: 

 

1. Student: …………………………………………………………………………….…………… 
 
Opleiding:…………………………………………Studentnummer:………….....…………… 
 

2. Naam (praktijk)school: ……………………………….....……………………………………… 
 

Naam werkplekbegeleider: …………………………………………………..………………… 
 
Emailadres: ……………………………………………………..……………………………….. 
 

3. Opleidingsmanager (namens de domeindirecteur ONI Hogeschool Inholland):  
 
Quinten Bunschoten 

 

4. De praktijkperiode: van…………..…..….  tot …………….……. 2019/2020. 
 

5. De student volgt een voltijd/deeltijd* opleiding. 
 

6. De student heeft wel/geen* aanstelling op onder punt 2 genoemde school 
 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 
 

Artikel 1: Doel van deze overeenkomst 

Deze overeenkomst heeft tot doel afspraken tussen partijen vast te leggen met betrekking tot de praktijkperiode van de student  
op de praktijkschool. Deze afspraken beogen het realiseren van optimale voorwaarden voor het leerproces van de student en het 
vastleggen van verantwoordelijkheden van de partijen.  

 
 

Artikel 2: Criteria waaraan de praktijkplaats moet voldoen 

• De praktijkplaats valt binnen het bevoegdheidsgebied (c.q. bekwaamheidsgebied) waarvoor de student wordt opgeleid (voor 
voorwaarden zie praktijkgids). 

• De praktijkplaats biedt de (aanstaande) leraar de gelegenheid om les te geven in het schoolvak (en/of het leergebied) 
waarvoor hij/zij wordt opgeleid. In het eerste studiejaar is ook een praktijkplaats toegestaan waarbij leservaring opgedaan 
wordt in een verwant vak. 

• De student wordt binnen de praktijkplaats in staat gesteld om de beroepscompetenties/bekwaamheidsgebieden te kunnen 
ontwikkelen op het niveau beroepsgeschikt, professionaliseringsbekwaam of startbekwaam en taken/opdrachten van het 
opleidingsinstituut uit te kunnen voeren. 

• De school verschaft de student de noodzakelijke faciliteiten om zijn/haar taken uit te voeren, doelstellingen te bereiken en 
beoordelingen – mede op basis van beeld- en/of geluidsopnamen - mogelijk te maken. Alle materialen en bescheiden die door 
de school aan de student ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van de school, tenzij anders is afgesproken. Aan het 
einde van de praktijkperiode of eerder, als de school daarom vraagt, worden deze materialen weer ingeleverd. 

• De student wordt binnen de praktijkplaats begeleid door een werkplekbegeleider die bevoegd docent is voor het 
desbetreffende vak en tijd en ruimte heeft voor het begeleiden van studenten. 

• De begeleiding van de werkplekbegeleider is gericht op ondersteuning van het beroepsmatig handelen van de student en de 
werkplekbegeleider heeft de gelegenheid om minimaal 1 uur per 2 weken een voortgangsgesprek te voeren.  

• Extra criteria voor de student met een aanstelling: De praktijkplaats is de school waar de student een aanstelling heeft mits 
deze praktijkplaats en aanstelling aan de volgende voorwaarden kan voldoen:  
o de baan een omvang heeft van minimaal 0,2 fte; 
o de (aanstaande) leraar passende en gevarieerde docenttaken verricht; 
o de (aanstaande) leraar op school in de gelegenheid wordt gesteld opdrachten vanuit de opleiding uit te voeren;  
o de school werkplekbegeleiding aan de student biedt en (les)bezoek door de instituutsopleider toestaat. 
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Artikel 3: Leerdoelen en taken tijdens praktijkperiode 

• Het doel van de praktijkperiode is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de competenties die de student nodig 
heeft bij de succesvolle afronding van de opleiding tot startbekwame leraar.  

• De praktijk biedende school zorgt ervoor dat de student taken en verantwoordelijkheden krijgt opgedragen overeenkomstig het 
competentieniveau van de student en de onderwijsdoelstellingen voor de specifieke praktijkperiode.  

• Deze overeenkomst is derhalve geen arbeidsovereenkomst.  

• De taken en verantwoordelijkheden om deze doelstelling te bereiken staan beschreven in de praktijkgids van de tweedegraads 
lerarenopleiding van Hogeschool Inholland. 
 

 

Artikel 4: Begeleiding en beoordeling 

• De opleiding zal een instituutsopleider (IO-er) aanwijzen en de praktijkschool zal een werkplekbegeleider benoemen. De 
instituutsopleider kan worden toegewezen nadat deze overeenkomst door alle partijen is goedgekeurd en ondertekend en door 
de student digitaal is aangeleverd bij het Praktijkbureau (zie artikel 5). De verwachtingen ten aanzien van de begeleiding van de 
student door de werkplekbegeleider en de instituutsopleider zijn opgenomen in de praktijkgids van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. Daarnaast maken de werkplekbegeleider en de instituutsopleider aanvullende 
afspraken over het onderhouden van de contacten gedurende de praktijkperiode. 

• Aan het eind van de praktijkperiode beoordeelt de instituutsopleider de prestaties van de student, aan de hand van 
beoordelingscriteria die aan het begin van de praktijkperiode beschikbaar zijn gesteld aan de student. Alvorens de 
instituutsopleider zijn oordeel geeft krijgt de werkplekbegeleider de gelegenheid om een onderbouwd advies uit te brengen over 
de geleverde prestaties van de student.  

• Als onderdeel van de beoordeling van de praktijkperiode zal aan het einde een gesprek plaatsvinden tussen de student, de 
werkplekbegeleider en de instituutsopleider. 

• De beoordeling wordt door de instituutsopleider in het beoordelingsformulier vastgelegd, en ondertekend door de 
instituutsopleider en werkplekbegeleider. De instituutsopleider is tevens examinator van de praktijkperiode, en zorgt binnen de 
daartoe gestelde termijn voor correcte administratieve afhandeling van de cijferregistratie. 

• Indien er problemen ontstaan, dan zal de werkplekbegeleider contact opnemen met de instituutsopleider. Heeft de student een 
probleem, dan richt hij zich in de eerste plaats tot de werkplekbegeleider. Wordt het probleem niet opgelost, dan wendt de 
student of de werkplekbegeleider zich tot de instituutsopleider. Indien zij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan 
zal het probleem aan de directe leidinggevende van de werkplekbegeleider en aan de opleidingsmanager van de betreffende 
opleiding worden voorgelegd. In gezamenlijk overleg wordt dan een passende oplossing voor het probleem gezocht.  

 

Artikel 5: Afspraken  

• De praktijkplaats is definitief goedgekeurd nadat de student de praktijkleerovereenkomst - ondertekend door alle partijen – 
digitaal via Onstage ingeleverd heeft bij het praktijkbureau van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. 
Het origineel dient bij de praktijkschool te blijven.  

• De op pagina 1 van deze overeenkomst overeengekomen praktijkperiode zal plaatsvinden met uitzondering van de dag(del)en 
dat de docenten van de praktijkschool niet werken. 

• Wanneer de student (voltijd) stageloopt op een van de locaties van een opleidingsschool, betekent dit dat hij verplicht is om aan 
bijeenkomsten deel te nemen die in het kader van het onderwijsprogramma vanuit de opleidingsschool worden aangeboden in 
jaar 1 t/m 3. 

• De student neemt alle regelingen van de praktijkschool in acht en past zich aan de omgangsvormen die op de praktijkschool 
gebruikelijk zijn aan. De werkplekbegeleider meldt verzuim wegens ziekte of andere redenen ook aan de instituutsopleider om te 
bepalen of en, zo ja, welke gevolgen dit voor de stage heeft. Bij langdurig verzuim of stoppen wordt ook het Praktijkbureau op de 
hoogte gebracht. 

• De school regelt toestemming van leerlingen of - indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar - hun wettelijke vertegenwoordigers 
voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen voor opleidingsdoeleinden van de student. De werkplekbegeleider is hiervoor 
het aanspreekpunt voor de student. De student moet bij de werkplekbegeleider navragen of de toestemming voor alle leerlingen 
binnen is. 

• De auteursrechten en rechten op industriële eigendom met betrekking tot resultaten/producten - zoals zelf ontwikkelde 
lesmaterialen en toetsen - berusten bij de student, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, bijvoorbeeld in het geval het 
resultaat/product in doorslaggevende mate als gevolg van de inbreng en begeleiding door de praktijkschool tot stand is 
gekomen. Zowel de student als de opleiding mogen de resultaten gebruiken voor interne doeleinden zonder raadpleging van de 
praktijkschool. 
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Artikel 6: Geheimhouding en verbod tot delen en openbaarmaking 

• Alleen al uit de aard van het beroep waartoe de student wordt opgeleid, volgt dat hij/zij verplicht is geheimhouding te 
betrachten ten aanzien van zijn of haar activiteiten tijdens de stage bij de school en de informatie waar de student toegang toe 
krijgt, indien en voor zover de school de student daarom verzoekt en voor zover dit gezien de aard van de informatie in het 
kader van de gangbare privacy- en gegevensverwerkingswetgeving verlangd mag worden.  

• De student gaat uitermate zorgvuldig om met informatie over en van de leerlingen van de school, met oog voor privacy en 
wetgeving. De student verwerkt deze informatie alleen in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm in verslagen en 
andere analoge en digitale documenten en media.  

• Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de school zal de Hogeschool Inholland noch de student informatie die 
hen ter beschikking is gesteld, aan derden ter beschikking stellen.  

• Partijen verplichten hun medewerkers de geheimhoudingsbepalingen uit bovenstaande drie punten van dit artikel na te leven.  

• Met betrekking tot de door de school aan de student verstrekte gegevens en informatie, en door de student zelfgemaakte 
beeld- en/of geluidsopnamen in het kader van de lessen, beoordeling en begeleiding, neemt de student alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen in acht voor veilige bewaring. De student houdt zich aan de door de Hogeschool Inholland opgestelde 
en op het moment van aangaan van de overeenkomst geldende protocollen voor beeld- en/of geluidsopnamen. De student 
kan bij twijfel altijd bij het stagebureau navraag doen, wat het geldende protocol is (zie praktijkgids).  

• Het is de student verboden om welke informatie dan ook (software en beeld- en/of geluidopnamen van lessen, gesprekken, 
oefeningen en praktijksituaties daarbij inbegrepen) die hij van de school in bezit heeft of zelf heeft gemaakt, om wat voor reden 
dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming, te kopiëren, aan derden te verstrekken, aan derden ter inzage te geven of op 
enigerlei wijze te (doen) hergebruiken voor welk doel dan ook anders dan in het kader van de Stageovereenkomst met de 
school.  

• Studenten retourneren alle digitale of papieren documenten, berichten en opnamen met persoonsgegevens van/over 
leerlingen aan de werkplekbegeleider van de school of vernietigen deze in overleg met de werkplekbegeleider van de school, 
zodra deze voor de stage en de beoordeling geen functie meer hebben, e.e.a. conform de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking.  

• De opleiding bewaart digitale documenten en beeld- en/of geluidsopnamen, die de student ter beoordeling heeft ingediend, in 
een beveiligde omgeving (Onstage) waarbinnen deze ook beoordeeld worden en draagt zorg voor vernietiging wanneer 
vereiste bewaartermijnen verstreken zijn.  

• De stageschool gaat uitermate zorgvuldig om met informatie over en van de stagiair van de Hogeschool Inholland, met oog 
voor privacy en wetgeving, ook in verslagen en andere documenten. De stageschool vernietigt de informatie over de stagiair, 
voor zover deze niet strikt noodzakelijk is voor registratiedoeleinden en verantwoording van de begeleiding en de inzet van 
middelen, zodra deze voor de stage en de begeleiding geen functie meer hebben, e.e.a. conform de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking.  
 

 
Artikel 7: Combinatie met aanstelling op de praktijkschool. 

Een praktijkperiode kan gecombineerd zijn met een aanstelling als docent op de school. In die situatie gelden de onderstaande 
bepalingen.  

• Deze overeenkomst regelt alleen zaken die betrekking hebben op het leerproces van de student in de praktijkperiode op de 
school. Voor de betaalde werkzaamheden als zodanig sluiten student/werknemer en de school los van deze overeenkomst een 
arbeidsovereenkomst. 

• De begeleiding van de student/werknemer door de school bestaat niet alleen uit de begeleiding als docent in de school, maar 
ook uit specifieke (o.a. vak- en vakdidactische) begeleiding als studerende. 

• De school en de werknemer overleggen regelmatig over de balans tussen studie en werk met het oog op het voorkomen van 
studievertraging door een te grote werkbelasting.  
 

 

Artikel 8: Sociale bescherming en Aansprakelijkheid/Verzekering 

• De praktijkschool zal de student beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie op de werkplek. Het beginsel van 
gelijke rechten zal altijd voorrang hebben. De praktijkschool zal de student bij de start van de praktijkperiode over de 
voorzieningen in dat kader informeren, zoals de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, een klachtenprocedure of andere 
voorzieningen die een zorgvuldige behandeling waarborgen. 

• Conform Nederlands recht (art. 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek) is de praktijkschool aansprakelijk voor letsel of schade, welke de 
student mocht lijden tijdens de stage. 

• De student draagt er zorg voor dat een verzekering wordt afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheid volgens Nederlands 
recht door hetzij de praktijkschool dan wel de student zelf. 
Toelichting: Gelet op de betekenis van de vorige bepaling gaat het bij een door de student zelf af te sluiten verzekering in 
beginsel enkel om ongevallen en aansprakelijkheid los van die vorige bepaling. Voor wat een ongevallenverzekering betreft heeft 
de onderwijsinstelling ten behoeve van de studenten een collectieve ongevallenverzekering met beperkte dekking gesloten, die 
van kracht is tijdens de activiteiten van de hogeschool – praktijkleren daaronder begrepen -, inclusief de reis uren. De student 
dient zelf te beoordelen of hij dat voldoende vindt. Het sluiten van een aparte particuliere aansprakelijkheidsverzekering door de 
student is over het algemeen niet nodig, omdat hij of zij als studerende doorgaans onder de WA-verzekering van de ouders valt 
en praktijkperiodes niet wordt uitgesloten. Ook uitwonende studenten vallen onder deze dekking. Bij twijfel over de vraag of een 
aparte verzekering nodig is, kan het beste met de verzekeraar van de ouders contact worden opgenomen. In geval van een 
praktijkperiode in het buitenland dient te worden nagegaan of de WA-verzekering een buitenlanddekking kent.    

                                      



         
 

Praktijkgids Jaar 1-4                   Hogeschool  Inholland, tweedegraadslerarenopleidingen 2019-2020  Pagina 58  
 

Artikel 9: Geschillen 

• De student zal de werkplekbegeleider als eerste benaderen ingeval van een geschil.  

• Indien het geschil niet minnelijk kan worden opgelost tussen de werkplekbegeleider en de student zal het worden voorgelegd 
aan de instituutsbegeleider, teneinde te trachten een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 

 

 

Artikel 10: Einde en beëindiging van praktijkperiode 

• De praktijkperiode eindigt: 
o Na de periode als bedoeld in artikel 5. 
o Wanneer de student zijn studie aan de opleiding beëindigt en in elk geval vanaf het moment dat de student niet meer voor 

de opleiding bij Inholland staat ingeschreven als student. 
o Wanneer alle partijen instemmen met beëindiging van de stage. 
o Wanneer de student overlijdt. 
o Bij faillissement, surseance of ontbinding van de praktijkschool. 

 

• De praktijkschool kan deze overeenkomst beëindigen, gehoord de student en de instituutsopleider: 
o Wanneer de werkplekbegeleider vaststelt dat de student de regelingen van de praktijkschool of de aanwijzingen van de 

werkplekbegeleider niet opvolgt. 
o Wanneer de student de afspraken met betrekking tot geheimhouding als bedoeld in artikel 6, niet naleeft. 
o Wanneer de student zich zodanig gedraagt dat van de praktijkschool redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dit te 

accepteren. 
o De werkplekbegeleider stelt de instituutsopleider op de hoogte van elke beëindiging van de praktijkperiode. 

 

• De opleiding kan deze overeenkomst beëindigen, gehoord de instituutsopleider, de student en de werkplekbegeleider, 
wanneer de opleiding vaststelt dat de praktijkplaats niet voldoet aan de onderwijsdoelstellingen en/of de taken neergelegd in 
deze overeenkomst, dan wel van de student redelijkerwijs niet kan worden gevraagd de praktijkperiode voort te zetten. De 
instituutsopleider stelt de werkplekbegeleider op de hoogte van elke beëindiging van de praktijkperiode. 

 

 

Artikel 11: Algemene bepalingen 

• Afwijking van de artikelen van deze overeenkomst is slechts mogelijk bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen de 
portefeuillehouder praktijk, student en werkplekbegeleider. 

• Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
 
 
Ondertekening 
De ondergetekenden bevestigen de juistheid van alle bepalingen in deze overeenkomst en gaan akkoord met alle uitgangspunten en 
artikelen erin. 
 

Praktijkschool: 

Naam tekenbevoegde    Handtekening    Datum 

 

…………………………………   …………………………   ……………….. 

 

Student: 

Naam student     Handtekening    Datum 

 

…………………………………   …………………………   ………………… 

 

Hogeschool Inholland:  

Praktijkbureau*     Handtekening    Datum 

 

…………………………………   …………………………   ………………… 

 

 

Inleverprocedure  

De student levert de praktijkleerovereenkomst ondertekend door alle partijen** - de student, de praktijkschool en Hogeschool 
Inholland – als gescand document (één pdf) via Onstage in bij het Praktijkbureau van de tweedegraads lerarenopleidingen van 
Hogeschool Inholland. In de naam van het bestand zet de student: Praktijkleerovereenkomst 2019-2020 + studentnummer + 
studentnaam. Het origineel dient bij de praktijkschool te blijven (zie artikel 5: Afspraken). 
 

*Het praktijkbureau tekent in opdracht van Quinten Bunschoten (Opleidingsmanager).  


