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Voorwoord 

Beste student, 

Je staat aan het begin van stage niveau 2. Hierin doe je praktijkervaring op; je leert het vak 

immers nergens beter dan in de praktijk.  

Tijdens het werkplekleren niveau 1 heb je je georiënteerd op het docentschap en onderzocht 

of het beroep bij jou past en of jij past bij het beroep. Op niveau 2 ga je lesgeven op een 

systematische en theoretisch onderbouwde manier.  

Je oefent met het plannen, uitvoeren en evalueren van lessen gebaseerd op het Directe 

Instructie-model en kennis over effectief leren. 

In deze handleiding vind je praktische informatie en de leerwerktaken voor dit niveau. Deze 

handleiding is voor de studietrajecten voltijd en deeltijd.  

Wij wensen je een inspirerende, betekenisvolle en leuke tijd op je werkplek toe. 

Namens alle instituutsopleiders niveau 2, 

Mirna van der Hoeven 

m.w.van.der.hoeven@hr.nl
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1. Werkplekleren niveau 2

Tijdens het werkplekleren op niveau 2 ontwikkel je de zeven competenties van de leraar 

door naar niveau 2. De werkwijze van het werkplekleren op niveau 2 vind je in 1.3 en in 

hoofdstuk 3. 

In 1.1 wordt eerst beschreven wat de positie van het werkplekleren in de opleiding is. Tijdens 

het werkplekleren werk je methodisch aan je competentieontwikkeling door het uitvoeren 

van leerwerktaken (LWT’s). De leerwerktaken zijn gekoppeld aan de drie kerntaken van de 

leraar. Dit zijn: 

• lesgeven;

• werken in een organisatie;

• ontwikkeling verantwoorden (richting geven aan de eigen professionele

ontwikkeling).

Richtinggevend voor de vormgeving van het programma is het Rotterdams Onderwijs Model 

(ROM), dat drie ROM-lijnen kent: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd 

onderwijs. De integratie vindt plaats doordat je je kennis en vaardigheden toepast in de 

praktijk en reflecteert op je ontwikkeling.1. Hieronder zie je hoe de verschillende leerlijnen 

van de tweedegraads lerarenopleidingen zijn gekoppeld aan de drie ROM-leerlijnen. Zie ook 

Hogeschoolgids. 

ROM-leerlijn Leerlijnen van de lerarenopleidingen 

Kennisgestuurd Vak en (vak)didactiek (vakspecifieke kennisbasis2) 

Beroepsvoorbereiding (BV) en onderwijskunde (generieke kennisbasis 

en kennisbasis ICT3) 

Praktijkgestuurd Werkplekleren 

(Vak)didactiek 

Studentgestuurd Studieloopbaancoaching, 

Keuzevakken 

Minoren 

Figuur 1: Relatie tussen de drie ROM-leerlijnen en de leerlijnen van de lerarenopleidingen. 

1 zie de Hogeschoolgids 

2 https://www.10voordeleraar.nl/publicaties 

3 https://www.10voordeleraar.nl/publicaties 

1.1 Positie van het werkplekleren binnen de opleiding 

https://www.10voordeleraar.nl/publicaties
https://www.10voordeleraar.nl/publicaties
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Onder een competentie verstaan we het vermogen om op basis van aanwezige kennis, 

vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in complexe beroepssituaties en het vermogen 

om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden, te kunnen verantwoorden en 

erop te kunnen reflecteren. 

De zeven competenties van de leraar zijn: 

• Interpersoonlijk 

• Pedagogisch 

• Vakinhoudelijk en didactisch 

• Organisatorisch 

• Samenwerken met collega’s 

• Samenwerken met de omgeving 

• Reflectie en ontwikkeling 

 

De competenties zijn beschreven op vier niveaus, deze zijn cumulatief opgesteld. Om een 

niveau te beheersen, moeten ook de onderliggende niveaus worden beheerst.  

Tijdens het werkplekleren werk je methodisch aan je competentieontwikkeling door het 

uitvoeren van leerwerktaken (LWT’s). De LWT’s zijn gekoppeld aan de drie kerntaken van de 

leraar. Dit zijn: 

• lesgeven;  

• werken in een organisatie;  

• ontwikkeling verantwoorden (richting geven aan de eigen professionele 

ontwikkeling).  

 

In figuur 2 zie je de relatie tussen de drie kerntaken van de leraar en de zeven competenties 

van de leraar: 

 

Kerntaken van de leraar Competenties van de leraar  

 

Lesgeven (LWT A) 

 

 

1. Interpersoonlijk competent; kan een sfeer van 

samengaan en samenwerken met de leerlingen 

realiseren. 

2. Pedagogisch competent; kan zorgen voor een veilige 

leeromgeving. 

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent; kan een 

krachtige leeromgeving verwezenlijken. 

4. Organisatorisch competent; kan een overzichtelijk, 

ordelijk en taakgericht leerklimaat scheppen. 

1.2  Competentieniveaus   
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Werken in een 

onderwijsorganisatie  

(LWT B) 

 

5. Competent in samenwerken met collega’s; kan 

samenwerken in een team/organisatie. 

6. Competent in samenwerking met de omgeving; kan 

een relatie met ouders, buurt en instellingen realiseren 

en onderhouden. 

 

Ontwikkeling 

verantwoorden (LWT C) 

 

7. Competent in reflectie en ontwikkeling; kan eigen 

opvattingen en competenties onderzoeken en 

ontwikkelen. 

Figuur 2: Relatie tussen de kerntaken van de leraar en de competenties van de leraar. 

 

 

 

 

Elk competentieniveau van werkplekleren heeft zijn eigen inhoudelijk accent. In de 

propedeutische fase, niveau 1, ligt het accent op de beslissing of je leraar wil worden en op 

de beoordeling van de opleiding of je hiervoor geschikt wordt gevonden. In de hoofdfase, 

niveau 2 en 3 ligt het accent op het leren lesgeven. Op niveau 2, leer je les te geven volgens 

het model van directe instructie en oefen je met activerende werkvormen. Op niveau 3 

gebruik je deze didactische gereedschappen om de groepsdynamiek in de klas positief te 

beïnvloeden en om het samenwerkend leren vorm te geven in de lessen. Op niveau 4 leg je 

de focus op differentiëren tussen leerlingen. Op elk niveau vindt een beoordeling plaats. 

Tijdens de beoordeling wordt vastgesteld waar je je in je ontwikkeling bevindt t.o.v. de 

competentieniveau beschrijvingen4. In figuur 3 vind je de accenten per stageniveau. 

 

LWT/ 

Beoordeling 

Niveau 1 

Propedeuse 

Niveau 2 

Hoofdfase 

 

Niveau 3 

Hoofdfase 

 

Niveau 4 

LIO fase en 

Afstudeerfase 

LWT A 

Lesgeven 

Contact maken met 

leerlingen 

Leren lesgeven in jouw 

vak 

Groepsdynamica 

Samenwerkend leren 

toepassen 

Differentiëren in de 

klas toepassen 

LWT B 

 

Werken in een 

onderwijsorganisatie 

Zicht krijgen op de 

rollen, taken en 

verantwoordelijkheden 

van docenten 

Samenwerken met 

collega’s en de 

omgeving 

Functioneren in een 

onderwijsorganisatie 

 Schoolcultuur 

onderzoeken  

 LWT C 

 

Ontwikkeling verantwoorden 

Leraar worden. 

Motivatie en 

geschiktheid 

onderbouwen. 

Aantonen van 

leerpunten en 

ontwikkeling  

 

 

Jezelf beoordelen: wat 

kan ik? 

 

Onderwijsvisie 

Profilering 

AVO/(V)MBO 

 

                                                   
4 Zie Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied4. Hogeschool 
Rotterdam. Derde herziene versie 2015-2016. 

1.3  Inhoudelijke accenten in de leerlijn werkplekleren 
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Beoordeling 

 

Assessment niveau 1 

 

Assessment niveau 2 

 

Assessment niveau 3 

 

Assessment 

Niveau 4 

Figuur 3: Leerwerktaken en beoordeling van de vier competentieniveaus 

 

 

 

Tijdens het werkplekleren op niveau 2 werk je toe naar het behalen van competentieniveau 

2. De beschrijvingen van competentieniveau 2 in de vorm van gedragsindicatoren vind je in 

de Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied5.  

Download de gids via: 

 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/829bc42027584ccd90423e58482114aa/

competentie-gids.pdf 

 

In hoofdstuk 3 kun je lezen hoe de gedragsindicatoren niveau 2 verbonden zijn met de 

leerdoelen van de leerwerktaken. Werkplekleren niveau 2 wordt afgesloten met het 

assessment niveau 2, in hoofdstuk 4 wordt de beoordeling van werkplekleren niveau 2 

beschreven.  

 

 

2. Praktische organisatie werkplekleren niveau 2 

 

 

 

Voor elk niveau van het werkplekleren gelden ingangseisen, deze vind je in de 

Hogeschoolgids.  

Om te kunnen starten met werkplekleren op niveau 2 dien je het assessment niveau 1 

behaald te hebben en zijn je punten voor werkplekleren jaar 1 ingevoerd in Osiris. 

Je bent als student verplicht in de hoofdfase de stage op minimaal twee verschillende 

schooltypen te volgen: een stage op vmbo/mbo (beroepsonderwijs), en een stage op vmbo-

tl/havo/vwo (avo-onderwijs).6  

                                                   
5 Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied5. Hogeschool 

Rotterdam. Derde herziene versie 2015-2016. 

 

6 Deze verplichting geldt niet voor de student die óf een arbeidscontract heeft met de school waar de student stage loopt, óf een 

vrijstelling heeft van minimaal 90 studiepunten voor het gehele examenprogramma. Een verzoek om af te wijken (dus twee of 
meerdere stages op hetzelfde schooltype te volgen), met het advies van de opleiding, moet ingediend worden bij de 
examencommissie. 

 

1.4  Competentieniveau 2 

2.1  Voorwaarden deelname  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/829bc42027584ccd90423e58482114aa/competentie-gids.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/829bc42027584ccd90423e58482114aa/competentie-gids.pdf
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Als student moet je zorgen dat je staat ingeschreven via Osiris voor de desbetreffende 

cursussen (LERS2A01X en LERS2B01X).Het inschrijven op LERS2B01X is pas mogelijk als er 

een voldoende resultaat op LERS2A01X is behaald. 

 

 

Het stagebureau verzorgt de plaatsing van alle voltijdstudenten stage niveau 2 om de 

volgende redenen:  

1. Borging van de kwaliteit van de praktijkgestuurde leerlijn; 

2. Borging van de begeleiding op de stagescholen; 

3. Naleven van de afspraken met de verschillende soorten stagescholen over 

stageplaatsing en werken en leren in Opleiden in de School/Samen Opleiden.  

Stageplaatsen worden in de regel aangewezen. Dit gebeurt op basis van woonplaats. Om 

bovenstaande redenen is het studenten niet toegestaan om zelf de stage te regelen voor 

niveau 2. Het is uiteraard wel mogelijk om een voorkeur aan te geven via 

stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl.  

 

Studenten, SLC-ers en instituutsopleiders kunnen de stagegegevens (en stagehistorie) inzien 

via https://hint.hr.nl/nl/Instituten/IVL/IvL-LERO-studenten-Thema-/Stagebureau/Naar-mijn-

stage/. 

 

Het Stagebureau informeert je zodra de stageplaats zichtbaar is op HINT. Je neemt contact 

op met de school en maakt concrete afspraken. Lever de stageovereenkomst binnen twee 

weken na de start van de stage in bij het stagebureau. 

Indien de stage om welke reden dan ook niet goed verloopt, bespreek je dit met je 

instituutsopleider. Wijzigingen tijdens de stage (beëindiging van de stage, wijziging van de 

locatie) moet je zo snel mogelijk doorgeven aan het stagebureau. 

 

Indien je vragen hebt over de stage organisatie dan kun je contact opnemen met het 

stagebureau: 

 

Kamer:   MP.L00.312 

E-mail:  stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl 

Telefoon:  010 – 7944144 

  

2.2 Stageplaatsing niveau 2 en contact met het stagebureau 

mailto:stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl
https://hint.hr.nl/nl/Instituten/IVL/IvL-LERO-studenten-Thema-/Stagebureau/Naar-mijn-stage/
https://hint.hr.nl/nl/Instituten/IVL/IvL-LERO-studenten-Thema-/Stagebureau/Naar-mijn-stage/
mailto:stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl
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Niveau 2 Voltijd OidS Deeltijd 

Periode blk 2, 3, 4 blok 1, 2, 3 

en 4 

Student bepaalt deze 

zelf (i.o.m. de 

opleiding) 

Dagen maandag en 

woensdag 

maandag en 

woensdag 

Student bepaalt deze 

zelf (in samenspraak 

met de leerwerkplek 

en de opleiding). 

Figuur 4: Overzicht duur werkplekleren per opleidingsvariant 

Is sommige situaties kun je vrijstellingen aanvragen voor werkplekleren conform het 

Vrijstellingsreglement tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve 2018-2019 in de 

Hogeschoolgids. Bijvoorbeeld wanneer je al een bevoegdheid hebt of aan kunt tonen dat je 

bepaalde competenties eerder verworven hebt. Neem contact op met je SLC indien je denkt 

dat je hiervoor in aanmerking komt.  De aanvraag voor vrijstelling gaat via de 

Examencommissie. Zie HINT voor de procedure. 

Je bent als student zelf verantwoordelijk voor je daden op de stageschool, maar tegelijkertijd 

ben je ook het visitekaartje van de Hogeschool Rotterdam. Zie ook de gedragsregels in de 

Hogeschoolgids7. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot iedereen in de school en tot 

alles wat met de school samenhangt8. Het komt hierop neer:  

• Je past je aan, aan de organisatie van de school en stelt je loyaal op tegenover de

doelstellingen van de school, óók als die niet je persoonlijke levensbeschouwelijke aard

zijn.

7 De hogeschoolregels ten aanzien van gedrag, zie artikel 1.1 en hoofdstuk 4 van deze hogeschoolgids, zijn 
aangevuld met een addendum van het Instituut voor Lerarenopleidingen  

8 Zie ook de hogeschoolregels ten aanzien van gedrag ( artikel 1.1 en de daarbij behorende aanvulling 
(addendum van het Instituut voor Lerarenopleidingen) en  hoofdstuk 4 van de hogeschoolgids). 

2.3 Duur werkplekleren en praktijkdagen 

2.4 Vrijstellingen  

2.5 Wat wordt er van jou als docent in opleiding verwacht? 
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• Je bent op tijd aanwezig voor lessen en vergaderingen. Je houdt je aan gemaakte

afspraken. Als richtlijn houden we aan dat je tussen 8.30 en 16.00 uur aanwezig bent,

maar de school kan in voorkomende gevallen andere tijden aanhouden.

• In geval van ziekte neem je bijtijds contact op met je instituutsopleider (IO) en

werkplekbegeleider (WPB) om je af te melden. Je bespreekt de consequenties en de acties

die daaruit voortkomen. Gemiste leerwerkdagen worden ingehaald. Je maakt daarover

zelf een afspraak met de werkplekbegeleider op de leerwerkschool en stelt de IO op de

hoogte van de gemaakte afspraken.

• Je gaat zorgvuldig om met gegeven leer- en hulpmiddelen. Ter beschikking gestelde

materialen retourneer je.

• Je onderhoudt zo goed mogelijk contact met alle voor jou relevante betrokkenen.

• Je houdt rekening met de geschreven en ongeschreven regels van de school. Denk hierbij

ook aan het privacybeleid. Je gedrag is sociaal aanvaardbaar, je taalgebruik correct, je

kleding is verzorgd en aangepast aan de situatie op school.

• Je neemt het vertrouwelijke karakter van informatie over school, medewerkers en

leerlingen in acht, ook in de schriftelijke informatie in het portfolio en rapportages.

De lerarenopleidingen onderscheiden drie soorten scholen voor werkplekleren die 

hieronder verder worden toegelicht: 

Categorie C:  Opleidingsschool / Samen opleiden in de school 

Categorie B:  Samenwerkingsschool 

Categorie A:  Stageschool 

Een opleidingsschool maakt deel uit van een samenwerkingsverband met meerdere locaties. 

In dit samenwerkingsverband werkt IvL-LERO samen met scholen van verschillende besturen 

voor voortgezet onderwijs en/ of ROC’s. Op basis van contextrijk leren kun je kennis en 

vaardigheden direct verbinden aan de onderwijspraktijk. 

2.6.2 B-school: De Samenwerkingsschool 

Een samenwerkingsschool is een school (of een groep scholen) waarmee de HR 

samenwerkingsafspraken gemaakt heeft. Binnen de samenwerkingsschool stelt de 

stageschool stageplekken ter beschikking voor studenten uit alle opleidingsfasen. De school 

biedt je hiermee de mogelijkheid om opleiding en praktijk te verbinden. 

Bij een samenwerkingsschool (B) heb je te maken met de volgende begeleiders: 

2.6 Categorieën scholen 

2.6.1 C-school : De Opleidingsschool/ Samen opleiden in de school  
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• vanuit de HR: de instituuts(regio)coördinator (RC) en de instituutsopleider B (IO-B). De

instituutsopleider B is op woensdag vast aanwezig op de school. Hij draagt primair

zorg voor alle VT jaar 2, 3 en 4 studenten van de HR. Hij legt lesbezoek af en verzorgt

de stagebijeenkomsten op één van de locaties van de samenwerkingsschool. De

Instituutsopleider B is formeel eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de

stage.

• Vanuit de stageschool: een werkplekbegeleider en schoolcoördinator.

2.6.3 A-School: de stageschool 

Op een stageschool worden stageplaatsen ter beschikking gesteld voor studenten uit alle 

opleidingsfasen. De school biedt hiermee de student de mogelijkheid om opleiding en 

praktijk te verbinden.  

Op een stageschool heb je te maken met de volgende begeleiders: 

• vanuit de HR: het stagebureau en de instituutsopleider A (IO-A). De Instituutsopleider

A begeleidt de studenten en overlegt met de werkplekbegeleiders en de

stagecoördinator. Namens de opleiding, en met gebruikmaking van feedback van

werkplekbegeleider en stagecoördinator, beoordeelt de Instituutsopleider A de

resultaten van de student. De Instituutsopleider A is formeel eindverantwoordelijk

voor de beoordeling van de stage.

• vanuit de stageschool: Een stagecoördinator (verantwoordelijk voor het inventariseren

van het stageaanbod en eerste aanspreekpunt voor stagezaken) en een

werkplekbegeleider.

Werkplekbegeleiders voeren de volgende taken uit: 

• Adviseren over de beoordeling van stageperiode aan de instituutsopleider van de HR;

• Dagelijkse begeleiden bij het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van de lessen;

• Aanwezig zijn tijdens de lessen die door de student worden verzorgd;

• Monitoren, controleren van voortgang en uitvoering en beoordeling van leerwerktaken A,

B en C;

• Bij twijfel over functioneren contact opnemen met de instituutsopleider van de HR.

De instituutsopleider (C, B en A) is de begeleider vanuit de HR. Hij heeft de volgende taken: 

• Voorbereiden en uitvoeren stagebegeleidingsbijeenkomsten op de HR (IO-A);

2.6.4 Taken werkplekbegeleider op C-, B- en A-scholen  

2.6.5 Taken instituutsopleider (IO-C, IO-B en IO-A)   
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• Voorbereiden en uitvoeren stagebegeleidingsbijeenkomsten op locatie van de

stageschool (IO-B en IO-C);

• Bespreken stage-ervaringen tijdens de bijeenkomsten;

• Bezoeken van de stageschool om een les bij te wonen en voortgang te bespreken met

werkplekbegeleider;

• Informatie uitwisselen over werkplekleren van de student met de SLC-er;

• Afnemen assessment niveau 2;

• Bindend advies geven t.a.v. de assessmentwaardigheid van de student  (zie 4.2.2);

• Tussen- en eindbeoordeling geven van het werkplekleren niveau 2. Zie 4.1 en 4.2.

1. Je bent verplicht om de stageovereenkomst in te leveren bij het stagebureau. Pas als de

stageovereenkomst ingeleverd EN geregistreerd is bij het stagebureau, loop je officieel

stage. De stageovereenkomst is een juridisch document dat in alle situaties leidend is.

2. Je stageplaats wordt geregistreerd door het stagebureau via Stagelink (via HINT -

stagebureau). Vooraf wordt gecontroleerd of je aan alle stage-eisen voldoet.

3. Stagelink is het systeem waarmee je via internet de stagegegevens van een student kunt

inzien. Inloggen doe je met je inlognaam en wachtwoord van Hogeschool Rotterdam. Het

adres van StageLink is http://stagelink.hro.nl/. Mocht je vragen hebben over de werking

van StageLink, neem dan contact op met het stagebureau.

Stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl

4. De stageovereenkomst is zichtbaar in Stagelink middels een PDF-file onder

de stagegegevens.

5. Je downloadt de overeenkomst en print deze in tweevoud. Je laat deze 2 ondertekenen

door de stageschool, 1 exemplaar daar blijft daar achter voor hun administratie. 1

exemplaar is voor jou. Maak een foto of PDF scan van jouw exemplaar en lever je

volledige stageovereenkomst via de mail in bij het stagebureau. Bewaar je eigen

exemplaar goed want hier wordt om gevraagd bij het Assessment Startbekwaam. Let op:

is je stage niet geregistreerd, dan is het downloaden van de overeenkomst ook niet

mogelijk!

6. Zodra de stageovereenkomst is ingeleverd en verwerkt zal de status van je stage worden

veranderend van lopend naar geplaatst.

7. Voor OidS studenten geldt dezelfde procedure t.a.v. de stageovereenkomst als voor

voltijd- en deeltijdstudenten. Daarnaast kan het zijn dat OidS studenten twee

stageovereenkomsten moeten laten invullen, één verstrekt door de opleidingsschool en

één vanuit het IVL. Je levert een kopie van allebei aan bij het stagebureau.

2.7. Stageovereenkomst 

http://stagelink.hro.nl/
mailto:Stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl
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Bij vragen en/of opmerkingen, neem je contact op met de medewerkers van het 

Stagebureau (Stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl of kamer MP L00.312) 

mailto:Stagebureau.Lerarenopleidingen@hr.nl
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3. Inhoud werkplekleren niveau 2

In dit hoofdstuk vind je inhoudelijke informatie over het werkplekleren op niveau 2. 

Informatie over de inhoud van het werkplekleren in het algemeen en over de verdeling van 

werkplekleren over de blokken vind je in 3.1. Hoe je de leercyclus inzet bij de planning van je 

activiteiten en wat de handigste volgorde van uitvoeren van de leerwerktaken is wordt 

uitgelegd in 3.2. De studiebelasting is verantwoord in 3.3. Vervolgens vind je de 

leerwerktaken zelf in 3.4. 

Het concept leerwerktaken (LWT’s) is geïntroduceerd in paragraaf 1.3. LWT’s helpen je om 

sturing te geven aan je competentieontwikkeling. De leerdoelen in de LWT’s vormen hierbij 

de rode draad voor je activiteiten op de werkplek en de verwerking daarvan.  

Tijdens het werkplekleren op niveau 2 voer je 2 tot 4 lessen uit per stageweek en werk je aan 

de leerwerktaken A, B en C van niveau 2.  

In figuur 5 zie je hoe het werkplekleren op niveau 2 verloopt over de blokken. 

VT/DT Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

VT Voorbereidende 

stagelessen 

op de HR 

Werkplekleren op 

de school op 

maandag en 

woensdag 

gedurende 16 

klokuren en 2-4 

lessen per week 

Stagelessen op de 

HR 

Werkplekleren 

op de school op 

maandag en 

woensdag 

gedurende 16 

uur per week 

Stagelessen op 

de HR 

Werkplekleren 

op de school op 

maandag en 

woensdag 

gedurende 16 

uur per week 

Stagelessen op 

de HR 

Niveau 2 

assessment 

(CGI**) 

DT* In overleg met 

de opleiding 

In overleg met de 

opleiding 

In overleg met 

de opleiding 

In overleg met de 

opleiding 

Figuur 5: Leerlijn Werkplekleren niveau 2 per blok. LET OP! Het Oids traject wijkt af. 

*Deeltijdstudenten kunnen op elke dag van de week stage lopen

** CGI: Criterium Gericht Interview: vorm van het assessment werkplekleren niveau 2 

3.1 Inhoud werkplekleren niveau 2 
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Je vindt de LWT’s in paragraaf 3.4, maar in de volgende paragraaf lees je eerst hoe je je 

activiteiten op de werkplek effectief kunt plannen aan de hand van de leerwerktaken.  
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Je blikt eerst terug op het werkplekleren niveau 1. Daarna kijk je vooruit naar de einddoelen 

van niveau 2. Vervolgens ga je cyclisch werken aan je ontwikkeling. Afsluitend blik je terug op 

je ontwikkeling en maak je deze zichtbaar met een zelfevaluatie met bewijzen.  

Voorafgaand aan je stage lees je de leerwerktaken en de competentiebeschrijvingen van 

niveau 2 goed door. Je begint met het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP, 

zie LWT 2C) waarbij je aandacht besteed aan je leerpunten uit het assessment van niveau 1. 

Vervolgens formuleer je leervragen gericht op competentieniveau 2. De leervragen kunnen 

gerelateerd zijn aan een leerwerktaak of voortkomen uit de analyse van je ontwikkeling. Op 

basis van je POP stel je een leerwerkplan (LWP) op. In het leerwerkplan neem je een planning 

op voor je werkzaamheden op de werkplek. Door het maken van die planning geef je 

antwoord op de vraag ‘ welke activiteiten ga ik verrichten om competentieniveau 2 te behalen? ’. 

Een goede planning helpt je om doelgericht te werken aan het behalen van je doelen. 

Tijdens het werkplekleren voer je de activiteiten uit, reflecteer je op je ervaringen en 

formuleer je weer nieuwe leervragen. Een dergelijke leercyclus zal je meerdere keren 

doorlopen. 

In bijlage 6 vind je een stappenplan dat je helpt bij het doorlopen van de leercyclus. 

Figuur 6: de vier fasen van de leercyclus 

Wees je er van bewust dat geschikte momenten om aan de slag te gaan met de drie thema’s 

van leerwerktaken 2A (lesgeven), 2B (werken in een onderwijsorganisatie) en 2C 

(ontwikkeling verantwoorden) niet volgordelijk plaatsvinden tijdens het werkplekleren. Daar 

moet je in je planning actief op sturen.  

In de leerwerktaken komen onderstaande activiteiten aan bod. Je start met een terugblik op 

het werkplekleren niveau 1 (leerwerktaak 2C) en doorloopt de leerwerktaken in de volgorde 

zoals weergegeven in figuur 7. 

3.2 Planning werkzaamheden met behulp van de leercyclus 
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Volgorde van activiteiten LWT 2A LWT 2B LWT 2C 

Zelf richting geven aan professionele 

ontwikkeling: 

Leervragen formuleren 

LWP maken 

2C1 

2C2 

Verdiepen in school en leerling 2A1 2B2 

2B3 

2B4 

2B5 

2C3 

Lessen geven en aanpak uitproberen 2A2 

2A3 

2C3 

Terugblikken en lessen aanpassen 2A4 2C4 

Lessen geven en aanpak uitproberen 2A2 

2A3 

2A4 

Bepalen wat het lesgeven en het uitproberen je 

heeft opgeleverd en hoe te gebruiken in je 

handelen 

Bewijzen verzamelen in portfolio 

Terugblikken en leervraag of LWP aanpassen of 

starten met een nieuwe leervraag 

2C4 

2C5 

Lessen geven, aanpak uitproberen 2A2 

2A3 

2A4 

2B2 

2B3 

2B4 

2B5 

en andere activiteiten uitvoeren 

Bewijzen verzamelen in portfolio 

Ontwikkeling verantwoorden: 

vaststellen waar je staat t.o.v. niveau 2 

zelfbeoordeling maken met bewijzen 

= assessmentportfolio 

2C6 

Beoordeling met assessment niveau 2 

CGI o.b.v. assessmentportfolio 

= assessment niveau 2 

Competentie-

gebied 

A 

Competentie-

gebied 

B

Competentie-

gebied 

B

Figuur 7: Volgorde van de activiteiten op niveau 2
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Werkplekleren niveau 2 levert verdeeld over twee cursussen in totaal 12 studiepunten op. 

De verdeling van de studiebelastingsuren over alle activiteiten die je verricht binnen het 

werkplekleren op niveau 2 vind je hieronder.  

LERS2A01X-LERS2B01X 

 (12 studiepunten) 

Totaal 

Volgen van begeleidingsbijeenkomsten 

werkplekleren 

46 

Werken aan LWT 2A 

Inclusief het verzorgen van rond de 60 

lesuren 

153 

Werken aan LWT 2B 47 

Werken aan LWT 2C 60 

(Voorbereiden) assessment niveau 2 30 

Totaal klokuren (12 x 28 studielasturen 

=336 ) 

336 

Figuur 8: Indicatie van het aantal studiebelastingsuren (SBU) op niveau 2 per blok. 

LET OP! De urenverdeling in het Oids traject wijkt af. 

3.3  Studiebelasting 
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Periode VT: Blok 2 en 3 

Oids: Blok 1, 2 en 3 

Niveau 2 

 

Compe-

tentie 

Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling 

• werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling daarin 

laten zien; 

• is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit te 

drukken (minimaal 4F). 

Context 

(zie ook 3.2) 

In stage niveau 1 heb je geleerd om richting te geven aan je eigen ontwikkeling met 

behulp van een aantal methoden en instrumenten. Zo heb je reflectiemethoden als 

STARR en de reflectiespiraal van Korthagen en SMART opgestelde leerdoelen ingezet. 

Met behulp van 360° feedback, middels de leeras, heb je inzicht gekregen in jouw 

kwaliteiten en ontwikkelpunten. In stage niveau 2 ga jij je verder ontwikkelen in het ter 

hand nemen van je eigen leren. Dit doe je door middel van de leercyclus waarover je in 

3.2 hebt kunnen lezen. 

In verschillende opdrachten in deze leerwerktaak ga je in stappen alle onderdelen van 

de leercyclus doorlopen.   

Cursussen 

i.r.t.  

LWT 2C 

LERVOS02X (Inleiding in o 

LERS1A03X (Werkplekleren niveau 1) 

Literatuur De bronnen die gebruikt kunnen worden: 

• Geerts, W. & Kralingen, R. van (2011). Handboek voor Leraren. Bussum: uitgeverij 

Countinho. 

• Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2014). Een leraar van klasse: Een goede docent 

worden en blijven. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.  

 

LWT 2C Opdrachten 

 

 

Leerdoelen 

2C1 

 

Bepalen wat je wilt leren en leervragen formuleren 

Waarom? 

Voor het gericht werken aan je ontwikkeling gebruiken we de leercyclus, 

zoals beschreven in 3.2 en bijlage 6. De cyclus start met het bepalen van 

wat je wilt leren. Het SMART formuleren van een leervraag helpt je 

vervolgens met het concreet maken van je ontwikkelpunt.  

Om je tijdens deze stage te blijven ontwikkelen tot competentieniveau 

2, voer je onderstaande opdrachten niet één keer uit maar meerdere 

keren. Met hoeveel leervragen je in deze stage aan de slag gaat (en dus 

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 

 

3.4  Leerwerktaken niveau 2  

 

Leerwerktaak 2C. Ontwikkeling verantwoorden: leerpunten en 

ontwikkeling laten zien  
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hoe vaak je de cyclus doorloopt) hangt af van je ontwikkeling en de 

complexiteit van je leervragen. Teveel leervragen tegelijkertijd 

aanpakken is echter niet verstandig. 

 

Wat ga je doen? 

Bepaal wat je wilt leren en ontwikkel daarvoor leervragen volgens stap 1 

t/m 3 van bijlage 6. Ga als volgt te werk: 

1. Start deze stage met leervragen op basis van waar je in je vorige 

stage, niveau 1, bent gebleven. Pak je zelfevaluatie en de rapportage 

van het assessment van niveau 1 erbij (inclusief feedback en 

bewijzen) en bepaal wat je wilt leren volgens bijlage 6, stap 1.  

2. Pak de beschrijvingen van niveau 2 uit de competentiegids en 

bepaal op welke competentie(s) en indicatoren je leervraag 

betrekking heeft. Zie bijlage 6, stap 2. 

3. Formuleer 2 tot 4 leervragen op basis van de te bereiken niveaus en 

de inzichten die je hebt opgedaan op niveau 1. Met deze leervragen 

ga je starten.  

4. Volg dezelfde stappen voor leervragen die later in je stage ontstaan. 

Zie bijlage 6, stap 1. 

 

Resultaat: 

Stap 1 t/m 3 van bijlage 6 doorlopen en beschrijven. 

2C2 Een leerwerkplan maken 

Waarom? 

In 2C1 heb je bepaald wat je wilde leren en heb je één of meerdere 

leervragen geformuleerd. In deze opdracht ga je op zoek naar 

antwoorden op deze leervragen en vertaal je het antwoord op iedere 

vraag naar een nieuwe aanpak in jouw praktijk met als doel 

competenter te worden. 

 

Wat ga je doen? 

Beantwoord je leervragen en vertaal je antwoorden naar een nieuwe 

aanpak volgens stap 4 en 5 van bijlage 6. Ga als volgt te werk: 

1. Afhankelijk van je leervraag kun je op verschillende manieren 

antwoorden vinden. Denk hierbij aan: 

• Het raadplegen van theorie die behandeld is tijdens vakken op 

de HR; 

• Het raadplegen van andere bronnen; 

• Het bevragen of observeren van collega’s; 

• Etc. 

2. Onderzoek hoe het antwoord op je leervraag kan leiden tot een 

andere aanpak. Wat ga je (anders) doen om het gewenste resultaat te 

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 
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behalen? Beschrijf zowel de activiteit die je gaat ondernemen als de 

manier waarop je de activiteit gaat uitvoeren. Denk hierbij aan planning 

en organisatorische zaken. Dit noemen we een LWP. 

 

Resultaat: 

Een LWP volgens stap 4 en 5 van bijlage 6. 

2C3 Het uitvoeren van je leerwerkplan 

Waarom? 

In 2C2 heb je een antwoord gevonden op je leervraag en deze vertaald 

naar een nieuwe aanpak. Je zult deze nieuwe aanpak uit moeten 

proberen in de praktijk om te bepalen of deze het gewenste effect 

heeft. 

 

Wat ga je doen? 

Deze opdracht kan gecombineerd worden met leerwerktaak 2A en 

2B. 

Voer je leerwerkplan uit tijdens diverse activiteiten in je stage volgens 

stap 6 van bijlage 6, met uitzondering van het reflectie gedeelte. Dit 

kunnen activiteiten zijn die je uitvoert in het kader van LWT 2A en 2B.  

 

Resultaat: 

Stap 6 van bijlage 6 doorlopen en beschrijven. 

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 

 

2C4 Reflecteren op de uitvoering van het  leerwerkplan 

Waarom? 

In 2C3 heb je een nieuwe aanpak uitgeprobeerd in de prakijk. Door te 

reflecteren op zowel je nieuwe plan van aanpak als jouw uitvoering 

ervan kom  je erachter of je doel is bereikt. 

 

Wat ga je doen?  

Reflecteer op leerwerkplan en de uitvoering van je leerwerkplan volgens 

stap 6 en 7 van bijlage 6. Ga als volgt te werk: 

1. Reflecteer met gebruik van de reflectiespiraal van Korthagen op je 

leerwerkplan en je uitvoering ervan. 

2. Zorg ervoor dat je bij reflectie op een lessituatie gebruik maakt van 

een lesopname (zie LWT 2A). 

3. Trek conclusies op basis van je reflectie. Er zijn een aantal 

mogelijkheden: 

o Je doel is behaald.  Toon dit aan met een bewijs 

vormgegeven volgens de richtlijnen in 4.4. 

o Je doel is niet behaald. Probeer voor jezelf helder te krijgen 

waar dit aan kan liggen. Stel vervolgens je POP en/of LWP bij. 

o Er is een nieuwe leervraag ontstaan. Start de cyclus opnieuw. 

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 
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Resultaat: 

o Een beschrijving van de doorlopen reflectiespiraal van Korthagen; 

o Als je aanpak heeft geleid tot het gewenste resultaat: Bewijs van 

competent gedrag; 

o Als je aanpak nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat: Een 

aangepast POP/LWP. 

2C5 Jezelf tussentijds beoordelen 

Waarom? 

Halverwege de stage ga je samen met je WPB de balans opmaken om 

antwoord te krijgen op de vraag: ”Waar sta ik nu met betrekking tot 

competentie ontwikkeling niveau 2?”. Om voor jezelf en anderen 

inzichtelijk te maken waar jij al competent in bent en waar jij je nog 

verder op moet richten in het tweede deel van je stage schrijf je een 

zelfbeoordeling, toon je competent handelen aan met bewijzen en 

maak jij je leervragen zichtbaar door middel van een POP. 

 

Wat ga je doen? 

• Lees over de leeras in 4.5. Vul de leeras in en laat je WPB dit ook 

doen; 

• Laat je WPB bijlage 5 invullen; 

• Bespreek samen met je WPB je ontwikkeling tot nu toe. Baseer je 

hierbij op de leeras, feedback van je WPB, reflecties en verder op 

alles wat je in het kader van stage 2 al hebt ondernomen; 

• Ga samen in op de volgende vragen. “Aan welke competenties heb 

je al gewerkt en waar ben je nog niet aan toegekomen?” “Waar heb 

je nog moeite mee en wat kun je al?”; 

• Lees hoofdstuk 4.3 en 4.4 in deze handleiding over het schrijven van 

een zelfbeoordeling en bewijzen. 

• Schrijf een tussentijdse zelfbeoordeling volgens de richtlijnen in 4.3. 

• Toon competent handelen aan met ten minste twee bewijzen 

volgens de richtlijnen in 4.4. 

• Bepaal op basis van je zelfbeoordeling waar jij je in het tweede deel 

van je stage op gaat richten en maak hiervoor een POP. Volg 

hiervoor de eerste drie stappen van de leercyclus in bijlage 6. 

 

Resultaat 

o Een tussentijdse zelfbeoordeling; 

o Ten minste twee bewijzen van competent handelen; 

o Een POP voor het tweede deel van de stage. 

Neem de zelfbeoordeling, de bewijzen en de POP op in je tussentijds 

portfolio. Zie 4.1.2. 

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 
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2C6 Jezelf beoordelen op competentie niveau 2 

Waarom? 

Door te werken aan de zeven competenties op niveau 2 ben je aan het 

einde van je stage competenter geworden in de volgende 

competentiegebieden. 

1. Leren lesgeven in jouw vak (competentie 1 t/m 4) 

2. Samenwerken met collega’s en omgeving (competentie 5 en 6) 

3. Ontwikkeling verantwoorden: leerpunten en ontwikkeling laten 

zien (competentie 7) 

Om aan te tonen voor jouwzelf en anderen dat jij competentie niveau 2 

bereikt hebt, schrijf je een zelfbeoordeling, toon je competent handelen 

aan met bewijzen en maak jij je leervragen voor de volgende stage 

(niveau 3) zichtbaar door middel van een POP. 

 

Wat ga je doen? 

• Vul de leeras in en laat je WPB dit ook doen. Zie 4.5;  

• Laat je WPB bijlage 5 invullen; 

• Bespreek samen met je WPB of je competentie niveau 2 hebt 

bereikt. Baseer je hierbij op de leeras, feedback van je WPB, 

reflecties en verder op alles wat je in het kader van stage 2 hebt 

ondernomen; 

• Schrijf een nieuwe zelfbeoordeling of pas je tussentijdse 

zelfbeoordeling aan, met als doel het aantonen dat je competentie 

niveau 2 hebt bereikt;  

• Toon competent handelen aan met ten minste zes bewijzen, 

waarvan er vijf zijn voorgeschreven. Zie 4.4.3. 

• Bepaal op basis van je zelfbeoordeling en de leeras waar jij je in je 

volgende stage (niveau 3) op gaat richten en maak hiervoor een 

POP. Volg hiervoor de eerste drie stappen van de leercyclus in 

bijlage 6. 

 

Resultaat: 

o Een zelfbeoordeling; 

o Ten minste zes bewijzen van competent handelen; 

o Een POP voor stage niveau 3. 

Neem de zelfbeoordeling, de bewijzen en de POP op in je assessment 

portfolio. Zie 4.2.2.  

Werkt aan het 

eigen leerproces 

en kan 

leerpunten en de 

eigen 

ontwikkeling 

daarin laten zien 
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Niveau  

 

Competentie 

 

 

 

Competentie 1 - Interpersoonlijk competent 

• signaleert gedrags- en werkhoudingsproblemen; 

laat zien dat hij leiding kan geven aan de klas in standaardsituaties (houding, 

stem, leidinggeven); 

• toont betrokkenheid met leerlingen en klassen; 

is in staat tot interactie met de klas. 

Competentie 2 - Pedagogisch competent 

• kan een sfeer scheppen waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd 

voelen; 

• heeft oog voor een individuele leerling (gedrag, afkomst, pesten e.d.).  

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent 

• beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben 

verdiept in hoe deze effectief onderwezen wordt; 

• kan met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uitvoeren; 

• past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert daarbinnen 

activerende werkvormen; 

• kan in een lessituatie op verschillende niveaus vragen stellen; 

Competentie 4 - Organisatorisch competent 

• verwoordt de doelen (en activiteiten) van de les/leerlijn; 

• kan zijn tijd goed indelen (prioriteit, planning); 

• zorgt voor een goede regie en duidelijke regels; 

• kan anticipeert op (orde)verstoringen; 

• kan voor langere termijn plannen (zowel voor zichzelf als voor leerlingen). 

Context  “Leraren hebben in de klas met drie hoofdthema’s te maken: de didactische 

aanpak, orde houden en een goede relatie met de leerlingen onderhouden. Bij de 

didactische aanpak gaat het er vooral om de leerlingen in actie te brengen om te 

leren. Orde houden begint al bij de zorg voor een goede les zodat je de leerlingen 

kunt boeien en ze geen tijd hebben voor iets anders. En een goede relatie met de 

leerlingen begint met het leggen van eenvoudig menselijk contact. Didactiek, orde 

houden en relatie zijn in het geding zodra je als leraar de klas binnenkomt; ze 

beïnvloeden elkaar over en weer.” (Korthagen, 20149) 

In deze leerwerktaak ga je aan de slag met het leren lesgeven volgens het Directe 

Instructiemodel en ga je oefen met activerende werkvormen. Omdat je tijdens het 

lesgeven niet alleen met didactiek te maken hebt, maar ook met de andere twee 

hoofdthema’s die Korthagen benoemd, komen in deze leerwerktaak de eerste 4 

competenties samen.  

                                                   
9 Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2014). Een leraar van klasse: Een goede docent worden en blijven. 
Den Haag: Boom Lemma uitgevers.   

Leerwerktaak 2A. Leren lesgeven in jouw vak 
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Cursussen 

i.r.t. 

LWT 2 A 

• Effectief Leren en Directe Instructie 

• Vak- en vakdidactiekcursussen  

• ICT 

• Onderwijssociologie en Diversiteit 

• Adolescentiepsychologie 

Literatuur • Oosterkamp, R. (2017). Studentenhandleiding Effectief Leren & Directe Instructie.  

 

Mogelijke bronnen 

• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. 

Groningen/Houten: Noordhoff.  

• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren. Basisboek. Vierder druk. 

Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.  

• Geerligs, T., Van der Veen, T. (2010) Lesgeven en zelfstandig leren. Assen: Van 

Gorcum. 

• Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. 

• Bronnen die worden gebruikt in je vakdidactiekcursussen op de HR 

 

LWT 2A Opdrachten 

 

Leerdoelen 

 

2A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In kaart brengen van randvoorwaarden voor een goede les  

Om je les goed te kunnen voorbereiden moet je weten wie je 

leerlingen zijn, wat de regels van de school zijn en dien je de lesstof te 

beheersen. In LWT 2A1 onderzoek je die randvoorwaarden.  

 

I. Wie zijn mijn leerlingen? 

Waarom? 

De doelgroep waarmee je te maken krijgt is bepalend voor de manier 

waarop je les geeft. Het weten wie je leerlingen zijn is belangrijk voor 

zowel het opbouwen van een relatie met hen als voor jouw 

didactische aanpak. 

Het is dus van groot belang dat je inzicht krijgt in de leerlingen die je 

straks les gaat geven. 

 

Wat ga je doen? 

Verdiep je in de achtergrond (zie ook LWT B, opdracht 2B5), 

interesses, het niveau, etc. van je leerlingen om zo een beeld te 

krijgen van jouw doelgroep. Tijdens een stagebegeleidingsles op de 

HR vergelijk je jouw doelgroep met die van medestudenten die op 

 

Toont betrokkenheid 

met leerlingen en 

klassen. 

 

Heeft oog voor een 

individuele leerling. 
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andere scholen lesgeven. Bespreek samen de verschillen en 

overeenkomsten. 

 

Je kunt de informatie over je leerlingen op verschillende manieren 

verzamelen. Hier volgen een aantal voorbeelden: 

• Interview leerlingen over hun interesses. 

• Observeer een bepaalde klas bij verschillende (theorie- en 

praktijk-) vakken en let op hoe leerlingen reageren op de 

verschillende docenten of manieren van lesgeven. 

• Verdiep je in het schooltype en het niveau waaraan je les 

geeft. Lees hiervoor bijvoorbeeld de website van je school, 

informatie over de vmbo profielen, de mbo kwalificaties, etc. 

 

Resultaat: 

Een profielschets van de doelgroep waaraan jij les gaat geven. Neem 

in deze schets ook een aantal aandachtspunten op waar jij straks in je 

lessen rekening mee moet houden. Deze informatie is straks van 

belang bij het voorbereiden en geven van je lessen (opdracht 2A3, 2A3 

en 2A4). 

 

II. Welke regels gelden er binnen jouw school? 

 

Waarom? 

Het is de verantwoordelijkheid van de docent om te zorgen voor een 

goede sfeer in de klas. Met goed contact met je leerlingen en een 

goed voorbereide les kom je een heel eind. Maar toch zullen er regels 

afgesproken moeten worden om te zorgen voor een overzichtelijk en 

taakgericht leerklimaat. Vaak zijn er regels opgesteld door de school 

die ook van invloed zijn op jouw eigen lespraktijk. Het is belangrijk om 

van deze regels op de hoogte te zijn, zodat jij hierop aan kunt sluiten.  

 

Wat ga je doen? 

Verdiep je in de regels die binnen de school gelden en die van invloed 

zijn op jouw lessen. Denk hierbij aan procedures bij te laat komen, 

eruit worden gestuurd, mobiele telefoons, etc. 

Maak een overzicht van de voor jouw lessen relevante schoolregels. 

Stel op basis hiervan zelf gedragsregels op waaraan jouw leerlingen 

zich in jouw lessen moeten houden. 

 

Resultaat: 

Een plan van aanpak met betrekking tot de regels in jouw klaslokaal. 

Neem antwoorden op de volgende vragen op in je plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan anticiperen op 

ordeverstoringen. 

 

Zorgt voor een goede 

regie en duidelijke 

regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat zijn jouw regels? 

• Hoe maak je deze regels kenbaar aan jouw leerlingen? 

• Hoe bewaak je de regels? 

• Wat doe je als leerlingen zich niet aan jouw regels houden? 

(denk aan de escalatieladder). 

 

III. Beheers ik de stof die ik moet onderwijzen? 

 

Waarom? 

Om te zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin leerlingen 

gemotiveerd en geactiveerd worden om te leren zal je niet alleen 

boven de stof moeten staan, maar ook op de hoogte moeten zijn van 

manieren waarop je de stof over kunt brengen op jouw specifieke 

doelgroep.  

Naast zicht krijgen op je doelgroep (zie I. Wie zijn mij leerlingen?) zal je 

ook voldoende zicht moeten hebben op het schoolvak dat je 

onderwijst en de middelen die je hiervoor gaat gebruiken. 

 

Wat ga je doen? 

• Maak jezelf bekend me het vak dat je onderwijst in relatie tot 

je doelgroep. Raadpleeg hiervoor bronnen als de kerndoelen 

en het kwalificatiedossier (mbo). 

• Maak jezelf bekend met de lesmaterialen waarmee je gaat 

werken. Verdiep je in de lesmethode en/of andere materialen 

die worden gebruikt. 

• Neem het gehele lesboek van je klas(sen) door, zodat je de 

lessen die je straks gaat geven een plaats kunt geven in het 

geheel van wat de leerlingen moeten leren. 

• Observeer lessen van collega’s om te zien hoe zij omgaan met 

de gebruikte materialen. 

• Ga na of je voldoende boven de stof staat of dat er nog 

onderwerpen zijn waar jij je nog verder in moet verdiepen. 

 

Resultaat:  

De uitvoering van deze opdracht zou moeten leiden tot betere lessen 

en lesvoorbereidingen. Maak een lijstje van 5 tot 10 aandachtspunten 

voor je lesvoorbereidingen en gebruik deze voor opdracht 2A2 en 

2A3. 

Beheerst de leerstof die 

hij moet doceren. 

 

Heeft zich verdiept in 

hoe deze effectief 

onderwezen wordt. 

2A2 

 

 

 

 

Lessen voorbereiden 

 

Waarom? 

Kan de principes van 

directe instructie 

toepassen.  
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2A3 

Een les bestaat uit veel verschillende fases, waarbij iedere fase een 

belangrijk doel heeft in de les. Door iedere fase van de les goed voor 

te bereiden en duidelijk het doel ervan in de gaten te houden, wordt 

de les niet alleen gestructureerd, maar ook betekenisvol.  

 

Wat ga je doen? 

Tijdens het vak Effectief Lesgeven en Directe Instructie ben je bekend 

gemaakt met het Directe Instructiemodel en de sleutelbegrippen. 

In leerwerktaak 2A2 pas je de theorie toe in je eigen lespraktijk. Dit 

doe je door de lessen die je gaat geven voor te bereiden en uit te 

voeren volgens het DI model. Na afloop reflecteer je samen met je 

werkplekbegeleider op je voorbereiding en uitvoering.  

 

Stap 1: 

Bepaal met je werkplekbegeleider voor iedere les het onderwerp en 

de lesdoelen. Verdiep je in de onderwerpen met behulp van vak(-

didactische) bronnen. 

 

Stap 2: 

Bereid je lessen rondom de gekozen onderwerpen voor.  

Aandachtspunten: 

• Gebruik het voorbereidingsformulier in bijlage 2.  

• Vul bij de lesfases op het voorbereidingsformulier de fases in 

van het directe instructiemodel.  

• Beschrijf altijd duidelijk de gekozen beginsituatie en lesdoelen. 

Gebruik hiervoor de opbrengst van opdracht 2A1 (Wie zijn mijn 

leerlingen? En Beheers ik de stof die ik moet onderwijzen?). 

• Laat zien wat je in elke fase van het directe instructiemodel 

gaat doen en wat je de leerlingen laat doen. Zorg ervoor dat je 

leerlingen in iedere fase actief bezig zijn. 

• Je mag experimenteren met het model door de fases in een 

andere volgorde aan te bieden of zelfs fases weg te laten 

indien de stof die je behandelt hierom vraagt. 

• Maak inzichtelijk hoe je de sleutelbegrippen die horen bij 

iedere lesfase vorm geeft. 

• In je les dienen ook de vier niveaus van vragen stellen 

(inclusief de aandachtspunten voor het vragen stellen) aan 

bod te komen. Neem de vragen die je de leerlingen stelt op in 

je lesplan.  

• Anticipeer op problemen die zich voor zouden kunnen doen in 

je les en bedenk hoe je deze problemen kunt voorkomen. 

Hanteert een lange 

termijn planning. 
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2A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik hiervoor de opbrengst van opdracht 2A1 (Welke regels 

gelden er binnen de school?). 

• Verwerk in de voorbereiding van je lessen ook de vijf rollen 

van de docent (Slooter, 2010)  

 

Stap 3: 

Bespreek je lesplannen met je werkplekbegeleider en pas je lesplan 

aan op basis van de feedback die je van hem/haar krijgt. 

 

Resultaat: 

Goede en volledige lesvoorbereidingen. 

Alle lessen die je geeft leveren een lesvoorbereiding op. Je zult 

merken dat je na verloop van tijd beter wordt in het voorbereiden van 

je lessen. Neem je beste lesplan op als bewijs in het 

assessmentportfolio.  Zie 4.4. 

Lessen uitvoeren  

 

Waarom? 

Hoewel een goede lesvoorbereiding van groot belang is, komt er bij 

het werkelijk ten uitvoer brengen van je plan (als je leerlingen 

daadwerkelijk voor je neus zitten) nog heel wat kijken.  

 

Wat ga je doen: 

• Geef in totaal rond de 60 hele lessen. 

• Neem i.i.g. vier van deze lessen op volgens de richtlijnen in 4.6. 

De opnames gebruik je in de begeleidingslessen, bij LWT2C en 

kun je gebruiken voor de tussentijdse- en/of eindbeoordeling. 

• Gebruik de opbrengst van opdracht 2A1 in je lessen. 

 

Aandachtspunten: 

• Tijdens werkplek leren niveau 2 is er altijd en gedurende de 

gehele les een docent achter in de klas aanwezig om feedback 

te geven.  

• Tijdens de observatie kan de WPB zich op verschillende dingen 

richten - eventueel met gebruik van een kijkwijzer – zoals: 

o Je ontwikkeling met betrekking tot het in de 

competentiegids opgestelde eindniveau voor stage 

niveau 2. Zie bijlage 2: Kijkwijzer WPB waarneembaar 

gedrag bij LWT 2A 

o Een door jou vooraf opgestelde leervraag. 

o Jouw uitvoering van het Directe Instructiemodel. Zie 

bijlage 3: kijkwijzer Directe Instructie voor WPB.  

 

Kan leiding geven in 

standaard situaties. 

 

Is in staat interactie met 

de klas te hebben  

 

Kan een veilige 

leeromgeving scheppen, 

waarin leerlingen zich 

gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. 

 

Kan de principes van 

directe instructie 

toepassen.  

 

Kan zich consequent aan 

regels houden en kan 

anticiperen op orde 

verstoringen. 

 

Heeft overzicht over de 

groep.  
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Gebruik deze kijkwijzer om samen met je 

werkplekbegeleider gericht te oefenen totdat je fase 0 

t/m 6 in voldoende mate beheerst.  

• Bespreek je lessen na met je werkplekbegeleider. 

• Denk ook aan de 5 rollen van de docent (Slooter) bij de 

uitvoering van je lessen.  

 

Resultaat: 

Bewijzen, zoals lesopnames en evaluaties van je WPB waarmee je 

inzichtelijk maakt dat jij voldoet aan de doelen behorend bij deze 

opdracht (zie de rechterkolom).  

Verzamel en beschrijf de bewijzen volgens de richtlijnen in 4.4 en 

gebruik ze voor je tussentijdse- en/of eindbeoordeling. 

Lessen evalueren 

 

Waarom? 

Van iedere les die je geeft kun je leren, zowel van wat er goed ging als 

van wat er niet goed ging. Het is dan ook heel belangrijk dat je na 

afloop, samen met je werkplekbegeleider, reflecteert op hoe de les 

verliep.  

 

Wat ga je doen? 

1. Deze opdracht kan gecombineerd worden met 

leerwerktaak 2C. 

2. Bespreek iedere les na met je werkplekbegeleider a.d.h.v. 

zijn/haar feedback. 

a. Wat ging goed? Wat deed jij precies waardoor het goed 

ging? 

b. Wat ging minder goed? Hoe kwam dit? Wat was jouw 

aandeel hierin?  

3. Evalueer een situatie in je les waarin zich een orde- en/of 

werkhoudingsprobleem voordeed. Wat was de aanleiding? 

Wat was jouw rol in de situatie? Wat was de rol van de leerling?  

4. Maak op basis van je reflecties een plan voor de volgende les(-

sen).  

a. Wat wil je behouden?  

b. Wat wil je veranderen?  

c. Hoe ga je deze punten verwerken in je 

lesvoorbereiding en -uitvoering?  

 

Resultaat: 

 

Is in staat gedrag- en 

werkhoudingsproblemen 

te benoemen. 
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1. Voor wat je wilt verbeteren: Leervraag en LWP volgens de 7 

stappen in bijlage 6.  

2. Voor wat goed ging: Een bewijs op van competent gedrag 

(volgens het bewijzenkader in (4.4). 

De uitkomsten van deze opdracht mogen worden opgenomen in LWT 

2C. 
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Niveau  

 

Competentie 

 

 

 

Competentie 5 – Samenwerken met collega’s 

• Gedraagt zich als werknemer van de schoolorganisatie en handelt daarnaar; stelt 

zich dienstbaar op; 

• Is duidelijk over wat hij/zij wel/niet kan; 

• Neemt verantwoordelijkheid; 

• Laat zien contact te kunnen maken en willen maken met collega’s. 

Competentie 6- Samenwerken met de omgeving 

• Toont belangstelling voor de begeleiding van leerlingen in het algemeen 

(mogelijkheden, organisatie e.d.); 

• Toont interesse in de buurt waarin de school gesitueerd is en de leefomgeving 

waarin de leerlingen opgroeien. 

• Kan voor langere termijn plannen (zowel voor zichzelf als voor leerlingen). 

Context Werken in een organisatie kenmerkt zich door gedeelde verantwoordelijkheid. Om 

goed onderwijs te realiseren is samenwerking dus essentieel. Een schoolorganisatie 

kent diverse formele en informele activiteiten en overlegstructuren, denk hierbij aan 

teamoverleg, sectieoverleg, rapportvergaderingen, mentorenoverleg, ouderavonden, 

schoolfeesten, excursies, toetsweken, surveillance etc.  

 

Daarnaast heeft de leraar uiteenlopende contacten met mensen en instellingen buiten 

de school. In eerste instantie zijn dit de ouders of verzorgers, maar ook collega’s van 

andere scholen, instellingen, buurt en bedrijven, zoals politie, wijkzorg, 

sportverenigingen etc.  

De ontwikkeling van het vermogen om samen te werken met collega’s in een team en 

met contacten in de omgeving van de school, is de kern van deze LWT 2B. 

 

Cursussen 

i.r.t. 

LWT 2 B 

Onderwijssociologie en Diversiteit 

 

Literatuur • Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. 

• Literatuur behorend bij de cursus ‘Onderwijssociologie en diversiteit’. 

 

LWT 2B  Opdrachten 

 

Leerdoelen 

 

2B1 

 

Werknemerschap  

 

Waarom? 

 

Gedraagt zich als 

professionele 

werknemer van de 

Leerwerktaak 2B. Samenwerken met collega’s en omgeving 
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Als docent ben je een vertegenwoordiger van de school. Wat dit in de 

praktijk inhoudt vind je in de gedragsregels van de school maar ook in 

ongeschreven regels. 

Hoe stel jij je op als vertegenwoordiger van de school en ‘waarom’? Door 

het maken van deze opdracht krijg je inzicht in hoe een professionele 

werknemer zich dient te gedragen.  

 

Wat ga je doen? 

Achterhaal de gedragscode van het personeel.  

 

Resultaat: 

• Beschrijf welke afspraken er zijn gemaakt zijn m.b.t. goed 

werknemerschap. Te denken valt aan: kleding, social media, 

presentie, privacy, taalgebruik, mailgedrag etc. 

• Benoem twee voorbeelden waarin je aangeeft hoe jij naar deze 

afspraken handelt in de (les)praktijk.  

• Geef aan wat volgens jou de waarde is van de door jouw school 

gemaakte afspraken. 

 

Noteer je uitwerkingen in een verslag van maximaal 2 A4. 

schoolorganisatie en 

handelt daarnaar. 

 

2B2 

Onderwijskundige visie  

 

Waarom? 

Scholen brengen op allerlei manieren hun visie op onderwijs onder 

woorden. Een onderwijskundige visie bevat meestal de volgende 

elementen: 

- visie op leren 

- visie op didactiek en de docentrol 

- visie op schoolklimaat 

Als docent is het belangrijk dat je op hoogte bent van de onderwijsvisie 

van jouw school. Op die manier krijg je zicht op het type onderwijs dat de 

school verzorgt, de aspecten van leren die nadruk krijgen en de wijze 

waarop naar leerlingen wordt gekeken.  

 

Wat ga je doen? 

Bestudeer de onderwijskundige visie van je school. 

 

Resultaat: 

• Benoem wat je wel en niet van de onderwijskundige visie in de 

schoolpraktijk terugziet.  

• Welke aspecten van de onderwijskundige visie vind jij wel en 

welke niet belangrijk?  

 

 

Gedraagt zich als 

werknemer van de 

schoolorganisatie en 

handelt daarnaar. 

 

Kent de 

onderwijskundige 

visie van de 

stageschool en 

handelt daarnaar. 
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Beargumenteer je antwoord.  

 

Noteer je uitwerkingen in een verslag, zodat je je ervaringen en 

gedachten hierover hebt vast gelegd. Dit materiaal kun later weer 

gebruiken voor een volgende stap of als mogelijk bewijs van competent 

handelen in je portfolio. 

 

2B3 

 

Niet-lesgebonden activiteiten 

 

Waarom? 

Het voorbereiden en geven van lessen is de primaire taak van de docent, 

daarnaast hebben de meeste docenten nog vele andere taken en 

verantwoordelijkheden die direct of indirect van invloed zijn op de 

dagelijkse onderwijspraktijk. In deze stage ga je naast het verzorgen van 

lessen ook aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van niet-

lesgebonden activiteiten op schoolniveau. Dit vereist naast een pro-

actieve houding ook goed contact en een goede communicatie met 

collega’s.  

 

Wat ga je doen? 

Inventariseer en noteer het aanbod van niet-lesgebonden activiteiten 

van docenten op jouw school. Kies hieruit drie activiteiten waaraan je 

een bijdrage levert. 

 

Resultaat: 

Beschrijving per activiteit: 

• Waar de activiteit uit bestond; 

• Wat het doel van de activiteit was; 

• Waar je verantwoordelijk voor was; 

• Hoe je te werk bent gegaan;  

• Hoe de activiteit verliep; 

• Wat je ervan hebt geleerd. 

 

Beschrijf de uitwerkingen van de activiteiten (maximaal 3 A4) op 

zodanige wijze dat je het als bewijs kan gebruiken in je assessment 

portfolio. Zie 4.4. 

 

 

Kan participeren in 

de organisatie van 

de school door deel 

te nemen aan niet- 

lesgebonden 

activiteiten. 

 

Toont initiatief 

 

Houdt zich aan 

teamafspraken. 

 

Stelt zich dienstbaar 

op. 

 

 

Neemt 

verantwoordelijkheid 

 

Kan contact maken 

met collega’s. 

 

 

2B4 

 

Contact met collega’s 

 

Waarom? 

Als docent ben je betrokken bij een team en lever je een bijdrage aan dat 

team. Samenwerken in een team doe je met als doel gezamenlijk tot een 

 

 

 

Kan contact maken 

met collega’s. 

 



36 

 

didactische aanpak te komen of tot een veilig pedagogisch klimaat, wat 

weer kan leiden tot bijvoorbeeld een handelingsplan voor leerlingen. 

 

Het is dus van belang om als docent effectief te communiceren met je 

collega’s. Voor stage niveau 2 focus je je in de communicatie met 

collega’s op: 

• afstemming op inhoud en werkwijze met collega’s,  

• ontwikkeling van jezelf en het onderwijs op de school, en 

• uitwisseling van informatie over en het begeleiden van 

leerlingen.  

 

Wat ga je doen? 

• Observeer een drukke en een stille leerling uit je klas. 

• Bespreek met verschillende collega’s hoe zij deze leerlingen bij de 

les betrekken. 

• Indien mogelijk: bespreek met je werkplekbegeleider een 

mogelijkheid om bij de leerlingbespreking aanwezig te zijn en te 

observeren. 

• Beschrijf voor ieder van de geobserveerde leerlingen 

(geanonimiseerd): 

o Welk gedrag je hebt gezien bij de betreffende leerling en 

docent. 

o Op welke wijze verschillende collega’s leerling bij de les 

betrekken. 

o Indien mogelijk: wat er is besproken bij de 

leerlingbespreking en wat je opviel bij deze 

leerlingbespreking. 

 

Resultaat: 

Twee geanonimiseerde casusbeschrijvingen van leerlingen. Je kunt de 

casusbeschrijvingen gebruiken als bewijs. Zie 4.4. 

Toont belangstelling 

voor de begeleiding 

van leerlingen in het 

algemeen. 

 

2B5 

 

De buurt van je school 

 

Waarom? 

Door je te verdiepen in de doelgroep waaraan je lesgeeft kun je beter 

aansluiten bij de belevingswereld en de achtergrond van de leerlingen.  

 

Wat ga je doen? 

Onderzoek de sociaal-economische status (SES) van de buurt waar de 

leerlingen wonen (let op: dit hoeft niet dezelfde buurt te zijn als waar de 

Heeft interesse in de 

buurt waarin de 

school gesitueerd is 

en de leefomgeving 

waar de leerlingen in 

opgroeien. 
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school in staat). Gebruik in je onderzoek de kennis die je hebt opgedaan 

bij het vak Onderwijssociologie en Diversiteit (blok 2). 

Bekijk de volgende aspecten: 

• het opleidingsniveau van bewoners van de wijken waarin de 

leerlingen wonen; 

• de bouwkundige opbouw van de wijk; 

• mogelijkheden voor sport, spel en cultuur; 

• de veiligheid van de buurt; 

• de etnische samenstelling. 

 

Beschrijf op welke wijze je bij bovenstaande punten kunt/ wilt aansluiten. 

Denk hierbij aan de les en/ of het uitvoeren van niet-lesgebonden 

activiteiten. Gebruik de kennis die je opdoet in LWT2A. 

 

Resultaat: 

Een verslag van de SES van de buurt waarin de leerlingen wonen van 

maximaal 2 A4. 
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4. Beoordeling werkplekleren niveau 2 

Door te werken aan de LWT’s en aan je eigen leervragen heb je in deze stage gelegenheid 

gehad om je te ontwikkelen in de drie onderstaande competentiegebieden:  

1. Leren lesgeven in jouw vak (competentie 1 t/m 4) 

2. Samenwerken met collega’s en omgeving (competentie 5 en 6) 

3. Ontwikkeling verantwoorden: leerpunten en ontwikkeling laten zien (comp. 7) 

 

Halverwege stage niveau 2 vindt een tussentijdse beoordeling plaats met als doel het 

inzichtelijk maken en eventueel bijsturen van je ontwikkeling met betrekking tot 

competentieniveau 2. 

 

Aan het einde van de stageperiode vindt de eindbeoordeling plaats waarin je aan moet 

tonen compentieniveau 2 bereikt te hebben. Dit gebeurt door middel van assessment 

niveau 2. 

In dit hoofdstuk lees je over inhoud en procedures omtrent beide beoordelingsmomenten. 

 

Het tussentijdse beoordelingsmoment vindt plaats halverwege je stageperiode. Voorafgaand 

heb je flink wat lessen gegeven en aan de leerwerktaken gewerkt. De tussentijdse 

beoordeling is gebaseerd op: 

1. Een tussentijds portfolio met daarin ook feedback van je WPB; 

2. Een gesprek over je voortgang met je IO. 

 

Zowel in je tussentijds portfolio als in het gesprek toon je aan dat je… 

1. In staat bent tot het doorlopen van de leercyclus; 

2. Aan de slag bent gegaan met het directe instructiemodel; 

3. Voldoende zicht hebt op je ontwikkeling met betrekking tot niveau 2 en waar je je in deel 

2 van de stage nog verder in moet ontwikkelen. 

 

Om een voldoende te kunnen halen voor stage 2, deel in moet je instituutsopleider 

voldoende vertrouwen hebben in succesvol verloop van het tweede deel van je stage. Zie 

ook bijlage 7. Je IO bassert zich hierbij op: 

a. op het contact met je WPB; 

b. het lesbezoek, indien dit heeft plaatsgevonden; 

c. jouw deelname aan de begeleidingslessen; 

d. de kwaliteit van je tussentijds portfolio. 

 

  

4.1.1 Tussentijdse beoordeling (LERS2A01X)  
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4.1.2 Het tussentijds portfolio 

Je portfolio bevat de volgende onderdelen: 

Voorblad met:  

• Naam, studentennummer, opleiding en tel nummer; 

• Naam en telefoonnummer instituutsopleider / Naam en telefoonnummer 

werkplekbegeleider / Naam (en afdeling) en adresgegevens werkplek niveau 2 

/ Naam (en afdeling) werkplek niveau 1; 

Inhoudsopgave met paginanummering 

Hoofdstuk 1:  Een schriftelijke zelfbeoordeling met minimaal twee bewijzen van competent 

handelen (zie 4.3 en 4.4). Dit is het resultaat van opdracht 2C5. 

Hoofdstuk 2:  Een POP voor het tweede deel van je stage. Dit is het resultaat van opdracht 

2C5.  

Bijlagen: 

• Bijlage 1: Het feedbackformulier met advies van de werkplekbegeleider. Zie 

bijlage 5. 

• Bijlage 2: Een door jouw WPB en jouwzelf ingevulde leeras. Zie 4.5. 

• Bijlage 3: Een verslag van het lesbezoek, als dat heeft plaatsgvonden 

 

Tijdens het gesprek licht jij jouw porfolio en je ontwikkeling toe. Bij een voldoende krijg jij de 

punten voor stage 2, deel 1. 

 

 

 

 

In het assessment niveau 2 gaat het erom dat je laat zien dat je competentie niveau 2 hebt 

bereikt. Het assessment bestaat uit twee onderdelen: 

1. Een assessment portfolio; inclusief twee opgenomen lessen 

2. Een criteriumgericht interview (CGI). 

 

 

 

In je assessment portfolio maak jij schriftelijk je ontwikkeling naar niveau 2 zichtbaar voor 

jezelf en anderen. Je portfolio dient als basis voor het CGI. Voor je tussentijdse beoordeling 

maak je al een deel van dit portfolio. Bij het maken van je eindportfolio, oftwel 

assessmentportfolio ga je hiermee verder. Via de ‘verplichte inhoudsopgave’ kun je nagaan 

wat er in je assessmentporfolio moet worden opgenomen. Controleer voorafgaand aan het 

inleveren van je assessmentpofolio of alles compleet aanwezig is.  

 

In paragraaf 4.2 t/m 4.6 wordt uitleg geven over het CGI gesprek, de (eisen) aan bewijzen en 

de filmopnames. 

  

4.2 Eindbeoordeling (LERS2B01X) – assessment niveau 2 

4.2.1 Het assessmentportfolio niveau 2 
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Verplichte inhoudopgave - assessmentportfolio niveau 2 Ja/nee 

Voorblad met naam, studentnummer, telefoonnummer, stagegevens en naam IO-er  

Inhoudsopgave met paginanummering  

Hoofdstuk 1: Zelfbeoordeling met betrekking tot comp. niveau 2 (zie opdracht 2C5).  

Hoofdstuk 2: Een POP voor stage niveau 3 (zie opdracht 2C6).  

Bijlage 1: Het feedbackformulier met advies van de WPB. Zie bijlage 5.  

Bijlage 2: Ingevulde leeras door WPB en student (tussenbeoordeling + 

eindbeoordeling). 

 

Bijlage 3: Een verslag van het lesbezoek van je instituutsopleider.   

Bijlage 4: Lesvoorbereidingen van de twee opgenomen lessen + bijbehorende relfecties  

Bijlage 5: Bewijzen uit leerwerktaak A, B, C (Zie hoofdstuk 4.4.)  

Bewijs 1: 

• Directie Instructiemodel (DI): lesvoorbereiding 

• Geselecteerd filmfragment uit de bijbehorende DI les (max 5 min) 

• Ingevulde DI kijkwijzer van de werkplekbegeleider 

• Zelfreflectie op de les m.b.t. sleutelbegrippen 

 

Bewijs 2: Zelf geselecteerd filmfragment met met betrekking tot competent handelen 

gerelateerd aan de gedragsindicatoren van competentie 1 t/m 4 (max 5 min) 

 

Bewijs 3: Verslag niet-lesgebonden actitviteit (zie opdracht LWT 2B3)  

Bewijs 4: Verslag contact met collega over een leerling (zie opdracht LWT 2B4)  

Bewijs 5: Een uitgewerkte leercyclus (zie opdracht LWT 2C)  

Bewijs 6: Een bewijs naar keuze   

  



41 

 

4.2.2 Het CGI 

Tijdens het CGI ga jij mondeling in op je ontwikkeling naar niveau 2. Je assessor zal eerst je 

assessment portfolio bestuderen en op basis daarvan tijdens het CGI aanvullende vragen 

stellen. 

 

Om te kunnen deelnemen aan het CGI van niveau 2 dien je te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• De studiepunten voor de tussentijdse beoordeling (LERS2A02S) zijn toegekend in 

Osiris; 

• Het assessmentportfolio niveau 2 is compleet en aangeleverd volgens de procedure 

beschreven in bijlage 7. Dit portfolio dient als basis voor het CGI; 

• Je instituutsopleider vindt dat je assessment waardig bent, d.w.z. dat je je voldoende 

hebt ontwikkeld om de eindbeoordeling niveau 2 aan te kunnen vragen. De 

instituutsopleider baseert zijn mening op het contact met je WPB, het lesbezoek, 

jouw deelname aan de begeleidingslessen en het assessment portfolio; 

• De leeras niveau 2 is tweemaal ingevuld. Eénmaal voor de tussentijdse beoordeling 

en éénmaal voor de eindbeoordeling. 

 

Voor je beoordeling zal je assessor gebruik maken van het rapportageformulier in bijlage 9. 

Verdere procedures met betrekking tot assessment niveau 2 zullen later bekend gemaakt 

worden. 

 

 

 

Met de zelfbeoordeling en de bewijzen samen toon jij aan waar jij je bevindt met betrekking 

tot competentieniveau 2. De zelfbeoordeling maakt onderdeel uit van zowel het tussentijds 

als het assessment portfolio, echter zijn er wel verschillen tussen beide zelfbeoordelingen.  

In de tussentijdse zelfbeoordeling zullen waarschijnlijk nog flink wat ontwikkelpunten staan, 

terwijl je in je uiteindelijke zelfbeoordeling aan moet tonen dat je competentienievau 2 hebt 

bereikt.  

Voor het schrijven van een zelfbeoordeling ga je als volgt te werk: 

• Beschrijf in 2 a 3 A-4tjes hoe jij als aankomend docent functioneert op competentie 

niveau 2; 

• Schrijf een persoonlijk verhaal waarin jij zowel eigen reflecties als feedback van 

anderen (zoals je WPB, de schoolopleider en/of je leerlingen) verwerkt; 

• Beschrijf waarom je iets doet, wat je doet en hoe je dit doet. Geef daarbij concrete 

voorbeelden uit jouw praktijk; 

• Onderbouw waar mogelijk met theorie. Verwijs naar bronnen volgens de APA-

richtlijnen;  

• Onderbouw je zelfbeoordeling met bewijzen van competent handelen en verwijs op 

relevante plekken naar deze bewijzen (zie 4.4); 

• Draag zorg voor taalniveau 3F. 

4.3 Een zelfbeoordeling schrijven 
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Bewijzen zijn producten die je tijdens het werkplekleren verzamelt om competent handelen 

aan te tonen. Met je bewijzen overtuig jij jouw assessor dat je bekwaam bent met betrekking 

tot competentieniveau 2. Een goede planning en uitwerking van de leerwerktaken leveren 

(deel)producten op. Deze producten mag je, al dan niet aangepast indien nodig, gebruiken 

als bewijzen voor je portfolio. Hier volgt een beschrijving van hoe je bewijzen moet 

vormgeven en aan welke criteria zij moeten voldoen. 

 

4.4.1 Directe en indirecte bewijzen 

We maken onderscheid tussen twee typen bewijzen:  

Directe bewijzen: Producten van jezelf waarmee je competent handelen laat zien. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan:  

• Fragmenten uit jouw lesopnames;  

• Eigen beschrijvingen van praktijk situaties; 

• Een lesvoorbereiding;  

• Een zelfgemaakt toets of zelfgemaakt lesmateriaal. 

Voeg aan een eigen beschrijving van competent handelen altijd het perspectief van een 

ander toe, zoals feedback van je WPB. 

Indirecte bewijzen: Producten waarmee anderen voor jou bewijs leveren van competent 

handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  

• Feedback van je WPB op een bepaalde situatie;  

• De opbrengst van een leerlingen enquête over jouw functioneren. 

Voeg aan een indirect bewijs altijd jouw eigen perspectief toe.  

 

 

 

Een bewijs moet voldoen aan de volgende eisen. Een bewijs is: 

• Authentiek. Het product moet van jezelf zijn. Bij een groepsproduct moet duidelijk 

zijn wat jouw rol in het geheel was.  

• Actueel. Je bewijs mag niet ouder zijn dan twee jaar. Bewijzen uit stage 2 mogen 

gebruikt worden voor het assessment portfolio van stage 3, maar ook dan mogen ze 

niet ouder zijn dan 2 jaar.  

• Relevant. Geef heel duidelijk aan wat je wilt bewijzen en zorg ervoor dat je bewijs 

daar ook op aansluit. Daarnaast moet je bewijs aansluiten op de competenties van 

niveau 2.  

• Gekaderd. Plaats je bewijs altijd in een context. Zorg ervoor dat je bewijs is 

gerelateerd aan een concrete situatie die voorkwam in jouw stage.  

• Gevarieerd. Zorg voor afwisseling in vormen van bewijs (dus bijvoorbeeld niet alleen 

lesfragmenten of schriftelijke verslagen) en voor afwisseling tussen directe en 

indirecte bewijzen.  

4.4 Bewijzen 

4.4.2 Eisen aan bewijzen 
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• Gevalideerd. Als je bewijzen van derden gebruikt, laat je deze persoon zijn 

handtekening, de datum en zijn functie op het bewijs zetten. Het knippen en plakken 

van handtekeningen is niet toegestaan.   

 

Voor de drie competentiegebieden zijn bepaalde bewijzen verplicht. De overige bewijzen 

mag je zelf kiezen. Hiervoor kun je gebruik maken van de producten uit de LWT’s. 

 

 

 

De volgende bewijzen dienen verplicht opgenomen te worden in je assessment portfolio. 

 

A. Verplichte bewijzen bij competentiegebied Leren lesgeven in jouw vak  

1. DI-model toepassen in een les 

Met deze verplichte bewijzenreeks toon je aan dat je het DI-model op de juiste wijze kunt 

toepassen. Zie LWT 2A. 

Je voegt toe:  

• Je voorbereiding op een les waarin je het DI-model succesvol hebt toegepast. (zie 

bijlage 2); 

• Een opname van deze les: kies een fragment van maximaal 5 min. waarmee je 

aantoont dat je een sleutelbegrip van het DI model hebt toegepast; 

• De ingevulde kijkwijzer van de werkplekbegeleider van die les (zie bijlage 3); 

• Een zelfreflectie op deze les met betrekking tot aspecten van het DI-model en de 

sleutelbegrippen. 

2. Een filmfragment naar keuze waarin je bewijs levert van competent handelen met 

betrekking tot één of meerdere gedragsindicatoren bij competentie 1 t/m 4 die je nog niet in 

verplicht bewijs 1 hebt aangetoond. De wijze waarop je filmfragementen aan moet leveren 

staat beschreven in de procedure van niveau 2 (bijlage 7). 

 

B. Verplichte bewijzen bij competentiegebied Samenwerken met collega’s en 

omgeving 

3. Niet-lesgebonden activiteit 

• Een beschrijving van jouw deelname aan de activiteit en de opbrengst. Zie LWT 2B3. 

4. Contact met collega over een leerling 

• Een beschrijving van de aanleiding voor het contact, de opbrengst van het gesprek en 

de ondernomen vervolgacties. Zie LWT 2B4. 

 

C. Verplicht bewijs bij competentiegebied Ontwikkeling verantwoorden: leerpunten en 

ontwikkeling laten zien 

5. Een uitgewerkte leercyclus. Zie LWT 2C. 

 

4.4.4 Bewijzenkader niveau 2 
Geef al je bewijzen vorm volgens het volgende kader.  

4.4.3 Verplichte bewijzen 
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Geef aan om welk competentiegebied het gaat, bijvoorbeeld: Leren lesgeven in jouw vak  

Titel Neem hier het nummer van je bewijs en de naam van het product op. 

Bijvoorbeeld: 

Bewijs 1, een eigen verslag van een buitenschoolse activiteit. 

Datum Neem hier de datum op van het moment waarop het bewijs is verzameld. 

Relevantie  Geef hier aan wat je wilt bewijzen. Zorg ervoor dat wat je wilt bewijzen 

aansluit op de competenties en indicatoren van niveau 2. Het is mogelijk 

meerdere competenties en indicateren te combineren. 

Bijvoorbeeld: 

Met dit bewijs laat ik zien dat ik… 

• …leiding kan geven in standaard situaties – competentie 1 

• …zorg voor een goede regie en duidelijke regels – competentie 4 

Context Hier geef je een inleiding op je bewijs.  

Zorg ervoor dat je bewijs is gerelateerd aan een concrete situatie die 

voorkwam in jouw stage. Beschrijf deze situatie hier.  

Bewijs Neem hier het product op. Bijvoorbeeld je verslag of lesplan. Als je bewijs 

een filmfragment is verwijs je hier naar het filmfragment. 
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De leeras is een instrument dat je inzicht geeft in je handelen met betrekking tot je 

bekwaamheid op het gewenste niveau, op basis van een 360° view. De leeras zet je 

tussentijds en aan het einde van je stageperiode in. Het digitale instrument dient ingevuld te 

worden door jezelf en door je werkplekbegeleider (WPB). De leeras zet de ingevoerde 

gegevens om naar een figuur. Hierin wordt jouw eigen beeldvorming over je handelen als 

leraar in opleiding afgezet tegen de beeldvorming van je WPB. Een volledig ingevulde leeras 

kan inzicht geven in kwaliteiten en in ontwikkelingsbehoeften. Is dat laatste het geval, dan 

levert deze leeras je concrete handvatten voor het formuleren van je leervragen. 

Daarom is het belangrijk de leeras 2x in te vullen, 1x tussentijd en 1x aan het eind van de 

stage. De Leeras van niveau 2 met nadere uitleg over het gebruik vind je op HINT 

(Stagebureau -> Studentenhandleidingen) en de externe website van de HR.  

 

 

 

In het assessmentportfolio neem je twee gefilmde lessen op. De wijze waarop de 

lesopnames aangeleverd dienen te worden zal later bekend gemaakt worden. 

Er zijn regels voor het opnemen en aanleveren van filmopnames. Deze regels zijn mede tot 

stand gekomen door de Wet op de Persoonsbescherming. Meer informatie over het 

opnemen en aanleveren van filmopnames zijn te verkrijgen bij het assessmentbureau. 

Regels t.a.v. lesopnames: 

• In een opname van een film mag niet geknipt worden. Een onderbreking mag slechts in 

bijzondere gevallen: bijvoorbeeld de camera valt om, stroom valt uit o.i.d. Maar jijzelf 

of degene die de camera bedient mag de filmopnamen niet stop zetten. Maak een 

aantekening in je aanvraag en dossier, zodat de stagebegeleider en assessor weten waarom 

de film niet helemaal doorloopt. 

• Het is toegestaan om de twee bestanden naadloos aan elkaar te 'plakken'. Als dat niet lukt 

maak dan een aantekening in je aanvraag en dossier, zodat de stagebegeleider en assessor 

weten waarom de film niet helemaal doorloopt. 

• Een fragment dat je als bewijs wilt opvoeren mag niet meer dan 5 minuten zijn. Het is aan 

jou de keuze of je die ook ten volle moet en wilt benutten. Je kunt bijvoorbeeld de interactie 

tussen jou en de klas/ enkele leerlingen laten zien in een fragment en dan kun je aangeven 

dat je bij les 2 op 15.21 minuten tot 18.50 minuten laat zien dat je...... en dat je dit opvoert 

als bewijs voor competentie 1 en indicatoren......(zo laat je de les volledig intact maar kies je 

daar wel je fragmenten).  

• De opnamen die je gebruikt mogen niet ouder dan 2 jaar zijn. 

• Check bij de school of er aanvullende regels en/of afspraken zijn t.a.v. het filmen van lessen. 

  

4.5  De leeras: 360° view 

4.6 Filmopnames 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

 

categorie Nieuwe benaming  

 

Oude benamingen  

 A B C 

x x x Werkplekbegeleider (WPB) Coach, vakcoach, werkplekcoach, 

schoolbegeleider, werkplekbegeleider, BOS 

(ulo’s). 

  x Schoolopleider (SO) 

(zie ook: VELON-

competentieprofiel) 

Opleidingsdocent, contactpersoon, 

schoolopleider, algemeen begeleider, 

opleider in de school, BoS. 

 x x Schoolcoördinator (SC) Centrale BoS, locatie-overstijgende BoS, 

(School-)opleidingscoördinator 

  x School-onderzoeksbegeleider 

(SOB) 

Docent-onderzoeker, onderzoeksbegeleider 

  x Schoolcoördinator onderzoek  

(SCO) 

Onderzoekscoördinator  

x x x Assessor  Assessor, schoolassessor, veldassessor 

x x x Instituutsopleider (IO) 

 

Het IVL onderscheidt: 

IO-A 

IO-B 

IO-C 

Contactdocent, stagebegeleider, 

instituutsopleider, interne opleider, 

instituutsbegeleider, 

schoolpracticumdocent, relatiebeheerder, 

BiS, supervisor (ICLON) 

x x x Instituut(regio)coördinator (IRC) Opleidingscoördinator, 

schoolpracticumcoördinator, 

regiomanager, 

Instituutsopleidingscoördinator  

  x Instituutsonderzoeksbegeleider 

(IOB) 

Vakdidacticus, onderzoeksbegeleider, 

Instituutsonderzoeksbegeleider 

  x Instituutscoördinator onderzoek 

(ICO) 

Onderzoekscoördinator, 

Instituutsonderzoekscoördinator 

  x Programmamanager opleiden Projectcoördinator (opleiden) 

  x Programmamanager onderzoek Projectcoördinator onderzoek 
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Bijlage 2: Lesvoorbereidingsformulier bij LWT 2A 

 

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER gericht op het directe instructiemodel, 2017-2018 
 

VOORBEREIDING 

Student  Stageschool  

Studentnummer  Klas  

Vak en leerjaar  Aantal leerlingen  

Datum les  Werkplek begeleider  

Doelgroep (zie LWT 

2A1) 

Wie zijn mijn leerlingen + aandachtspunten doelgroep (klassenmanagement) 

Beginsituatie  Voorkennis van leerlingen  

Onderwerp  

Kern van de les  

Welke nieuwe aanpak pas je toe? (zie Leervraag - LWP bijlage 6, stap 5)  

Doelen en beheersingsniveau: Ebbens: § 2.3 

1) Wat wil ik de leerlingen leren met betrekking tot mijn schoolvak? (actiewerkwoorden - samenhang - niveau van leren, zichtbaar en 

meetbaar - betekenisvolle doelen) 
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 2) Hoe kan ik dat ( = wat ik leerlingen wil leren) bereiken, zó dat alle leerlingen actief meedoen?   

 (aansluitingen bij belevingswereld leerlingen- betekenis geven - docentrollen- activerende didactiek - relatie met niveau van leren)  

 

Wat doe ik? (en waarom)      Wat doet de leerling? (met welk doel?) 

 

 

 

 

 
 

3)   Hoe controleer en evalueer ik of leerlingen geleerd hebben wat ik ze wilde leren?        

 (per les - afsluiter - hoofdstuk - toetsing) 

 

 

ORGANISATIE EN PLANNING 

VOORBEREIDING (Zie LWT 2A1+2A2) 

Bij gebruik van een methode: uit 

welke methode komt het 

lesontwerp? En in welke opbouw 

van lesonderwerpen plaats je het 

thema? 

 

  

Welke materialen, (digitale)leer- 

en hulpmiddelen gebruik je? 
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Welk materiaal leg je voor 

aanvang van de les klaar? 

(kopieën, lesboeken, kopieën, 

inlog digitaal materiaal, stiften, 

lijm, enzovoort) 

 

 

Welke groeperingsvormen 

gebruik je? (individueel, 

tweetallen, groepjes, klassikaal) 

 

 

Waar worden gebruikte 

materialen opgeborgen? 

 

 

 

 

 

Lesbeschrijving 

UITVOERING: 

Fasering van de les Inhoud Didactische aanpak - interactie verantwoording 

  Inhoud per fase Wat doe ik? Hoe pak 

ik het aan? 

Wat doen de 

leerlingen? 

Onderbouwing keuze (waarom 

kies ik voor deze invulling –

inhoud en aanpak- om het doel 

van deze fase te bereiken?) met 

behulp van de sleutelbegrippen 

Inleiding 

(Introductie 

van de les, 

pakkende 

lesopening) 

 

Fase 1: Inleiding = 

introductie van de 

les 

 (Aandacht richten 

op de doelen van 

de les en 

 Welke vragen stel je?   
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Fasering van de les Inhoud Didactische aanpak - interactie verantwoording 

  Inhoud per fase Wat doe ik? Hoe pak 

ik het aan? 

Wat doen de 

leerlingen? 

Onderbouwing keuze (waarom 

kies ik voor deze invulling –

inhoud en aanpak- om het doel 

van deze fase te bereiken?) met 

behulp van de sleutelbegrippen 

aansluiten bij 

voorkennis) 

Ebbens: § 2.4.1 

 

Tijd: 

Kern 

(Instructie) 

 

Fase 2: uitleg 

geven 

(uitleg geven of 

vaardigheden 

voordoen) 

Ebbens: § 2.4.2 

 

Tijd:  

 Welke vragen stel ik?   

Fase 3: nagaan of 

begrippen en 

vaardigheden zijn 

overgekomen 

Ebbens: § 2.4.3 + 

hfd 3 

 

Tijd:  

 Welke vragen stel ik?   
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Fasering van de les Inhoud Didactische aanpak - interactie verantwoording 

  Inhoud per fase Wat doe ik? Hoe pak 

ik het aan? 

Wat doen de 

leerlingen? 

Onderbouwing keuze (waarom 

kies ik voor deze invulling –

inhoud en aanpak- om het doel 

van deze fase te bereiken?) met 

behulp van de sleutelbegrippen 

Verwerking 

(Hoe wordt 

gewerkt aan 

bereiken van 

de lesdoelen?) 

 

Fase 4: instructie 

op 

zelfwerkzaamheid 

Boek: § 2.4.4 

 

Tijd:  

 Welke vragen stel ik?   

Fase 5: begeleiden 

van 

zelfwerkzaamheid 

Boek: § 2.4.5 

 

Tijd:  

 Welke vragen stel ik?   

Afsluiting 

(Terugblik met 

de leerlingen 

en afsluiting 

van de les) 

Fase 6: afronden 

van de les op 

kernbegrippen (+ 

opgeven 

thuisopdrachten) 

Boek: § 2.4.6 

 

Tijd:  

 Welke vragen stel ik?   
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Reflecteer na de les op je nieuwe aanpak met behulp van de reflectiecyclus van Korthagen (zie LWT 2C2) & evalueer de les met behulp van de vragen 

hieronder:  
 

 

 

- Wat ging goed in je les? (toelichten) 

 

 

 

 

- Hoe heb jij ervoor gezorgd dat dit goed ging? (toelichten) 

 

 

 

 

- Wat ging minder goed? (toelichten) 

 

 

 

 

- Wat was jouw aandeel/rol? (toelichten) 

 

 

 

 

- Wat zou je anders doen als je de les nog een keer zou geven ? (toelichten waarom)  

 

 

 

 

- Welke nieuwe leervraag/-vragen formuleer je? 
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Bijlage 3: Kijkwijzer Directe Instructie voor de WPB  

 

Student naam :  Vak :  

Werkplekbegeleider :  Klas :  

Datum :  Lesuur :  

OW = onvoldoende waargenomen / VW = voldoende waargenomen / C = competent 

Verwijzingen  Ebbens ‘effectief leren’ ISBN 9001307523 

 

Lesfase 0  ontwerpen van de les 

 

(sleutelbegrippen: niveau van de leerstof; betekenis; succes; blz. 35)  

  OW VW C Opmerkingen 

1 De doelen zijn helder geformuleerd in 

leerlingentaal 

    

2 De doelen zijn specifiek geformuleerd in 

zinnen met ‘kennen’ en ‘kunnen’ 

    

3 De doelen zijn meetbaar     

4 De doelen zijn acceptabel     

5 De doelen zijn realistisch     

6 De doelen zijn tijdgebonden     

7 De doelen zijn betekenisvol     

8 De voorkennis is geformuleerd, doelen 

sluiten daarbij aan 

    

9 De doelen zijn haalbaar voor alle leerlingen     

10 De les heeft een duidelijk startmoment     

 

Fase 1  Aandacht richten op de doelen van de les en activeren voorkennis 

(sleutelbegrippen : betekenis geven; blz. 39) 

  OW VW C Opmerkingen 

1 Gebruikt aandachtsrichter     

2 Activeert voorkennis     

3 Gericht op de gemeenschappelijke kern van 

de les 

    

4 Maakt de leskern betekenisvol     

5      

 

Fase 2  Uitleg geven 

(sleutelbegrippen: zichtbaarheid; succes; kennis van resultaten; interesse/veiligheid; blz. 41) 

  OW VW C Opmerkingen 

1 Expliciteert indien gewenst     

2 Maakt de inhoud zichtbaar     

3 Expliciteert de denkstappen     

4 Houdt de aandacht vast     

5 Richt zich op de kern     

 

Fase 3  Nagaan of de belangrijkste begrippen en/of vaardigheden zijn overgekomen 
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(sleutelbegrippen: individuele aanspreekbaarheid; zichtbaarheid; veiligheid/interesse; kennis 

van 

resultaten; blz. 46) 

  OW VW C Opmerkingen 

1 Bespreekt de inhoud van de les door vragen     

2 Bespreekt proces door vraag     

3 Geeft willekeurig beurten     

4 Per onderdeel een checkvraag     

5 Niveau vragen = niveau uitleg      

 

Fase 4  Instructie zelfwerkzaamheid 

(sleutelbegrippen : helderheid; zichtbaarheid; individuele aanspreekbaarheid; kennis van  

resultaten; interesse/veiligheid; blz. 50) 

  OW VW C Opmerkingen 

1 Stimuleert het vermogen bij leerlingen zelf tot 

oplossingen te komen. 

    

2 Geeft één opdracht tegelijk of anders in een 

voor leerlingen duidelijke lijn. 

    

3 Geeft het doel van de opdracht aan.     

4 Geeft aan hoeveel tijd aan de opdracht 

besteedt kan worden. Zet het eindtijdstip op 

het bord. 

    

5 Maakt de leerlingen duidelijk wat er gedaan 

moet worden. 

    

6 Geeft aan hoe het eventueel gedaan kan 

worden. 

    

7 Maakt duidelijk met wie de opdracht gedaan 

wordt. 

    

8 Geeft aan wat te doen bij het vastlopen van 

een opdracht. 

    

9 Maakt duidelijk welke 

hulp(bronnen)(middelen) beschikbaar zijn. 

    

10 Geeft aan wat er met het resultaat van de 

opdracht gebeurt. 

    

11 Controleert door middel van het toepassen 

van vraagtechnieken of de opdracht duidelijk 

is voor de leerlingen. 

    

12 Heeft extra opdrachten voor leerlingen die 

snel klaar zijn. 

    

 

Fase 5  Begeleiden zelfwerkzaamheid 

(sleutelbegrippen: helderheid; zichtbaarheid; individuele aanspreekbaarheid; kennis van  

resultaten; interesse/veiligheid; blz. 50)   

  OW VW C Opmerkingen 

1 Checkt de instructie     

2 De eerste vijf minuten geen hulp     

3 Helpt inhoudelijk door vragen te stellen     
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4 Maakt gebruik van verschillende soorten 

vragen 

    

5 Controleert wat af is     

6 Anticipeert op de snelheid van werken     

 

Fase 6  Afsluiting van de les op de belangrijkste begrippen en vaardigheden,  

                 vooruitblik volgende les 

(sleutelbegrippen: individuele aanspreekbaarheid; zichtbaarheid; blz. 61) 

  OW VW C Opmerkingen 

1 Bespreekt de inhoud van de les door vragen 

stellen  

    

2 Bespreekt het proces door vragen te stellen     

3 Geeft willekeurig beurten     

4 Zet het nieuwe huiswerk op het bord     

5 Licht het nieuwe huiswerk toe (zie fase 4)     

6 Zet de lesstof goed door in het opgegeven 

huiswerk 

    

7 Noteert het huiswerk in het klassenboek     

8 Controleert of leerlingen huiswerk overnemen     

 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 
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Bijlage 4: Kijkwijzer WPB waarneembaar gedrag bij LWT 2A / 

kijkwijzer stagebezoek 

 

Student: WPB: 

Instituutsopleider: Datum:  

Stageschool:  

Leervragen student: 

 

 

OW = onvoldoende waargenomen 

VW = voldoende waargenomen 

C = competent 

Opmerkingen / 

voorbeelden 

Competentie 1 - Interpersoonlijk competent 

Signaleert gedrags- en werkhoudingsproblemen 
  

Laat zien dat hij leiding kan geven aan de klas in standaardsituaties 
  

Toont betrokkenheid met leerlingen en klassen 
  

Is in staat tot interactie met de klas 
  

Competentie 2 - Pedagogisch competent 

Schept een sfeer waarin leerlingen zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen 
  

Heeft oog voor een individuele leerling 
  

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent 
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Beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te 

hebben verdiept in hoe deze effectief onderwezen wordt 
  

Past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert 

daarbinnen activerende werkvormen 
  

Stelt vragen op verschillende niveaus 

  

  

Competentie 4 - Organisatorisch competent 

Verwoordt de doelen (en activiteiten) van de les/leerlijn   

Deelt zijn tijd goed in (prioriteit, planning)   

Zorgt voor een goede regie   

Zorgt voor duidelijke regels   

Anticipeert op (orde)verstoringen   

Plant voor langere termijn (zowel voor zichzelf als voor leerlingen).   

Anvullende feedback IO HR: 
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Bijlage 5: Feedbackformulier met advies werkplekbegeleider 

 

Student:  

Werkplekbegeleider: 

Datum:        Omcirkel: tussentijdse beoordeling / eindbeoordeling 

 

Dit formulier dient ingevuld te worden door de werkplekbegeleider. 

Kunt u van de onderstaande aspecten aangeven in hoeverre de student deze wel of niet heeft laten zien? 

 

  Wat heeft u gezien? Niet gezien 

 

Werkt aan het eigen leerproces en kan 

leerpunten en de eigen ontwikkeling 

daarin laten zien. 

  

 
L

W
T

 2
A

 

Kan een veilige leeromgeving scheppen, 

waarin leerlingen zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. 

  

Toont betrokkenheid met leerlingen en 

klassen. 

  

Heeft oog voor een individuele leerling.   

Kan anticiperen op ordeverstoringen.   

Klassenmanagement: zorgt voor een goede 

regie en duidelijke regels. 

  

Beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren   

Heeft zich verdiept in hoe de leerstof effectief 

onderwezen wordt 

  

Past de principes van directe instructie toe 

in hele lessen (zie kijkwijzer) 

  

Hanteert een lange termijn planning   
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Kan leiding kan geven in standaard situaties.   

Is in staat interactie met de klas te hebben    

Houdt zich consequent aan regels    

Heeft overzicht over de groep.   

Is in staat gedrag- en werkhoudingsproblemen 

te benoemen. 

  

 

L
W

T
 2

B
 

Gedraagt zich als professionele werknemer 

van de schoolorganisatie en handelt daarnaar. 

  

Kent de onderwijskundige visie van de 

stageschool en handelt daarnaar. 

  

Kan participeren in de organisatie van de 

school door deel te nemen aan niet- 

lesgebonden activiteiten. 

  

Toont initiatief.   

Houdt zich aan je aan teamafspraken.   

Stelt zich dienstbaar op.   

Neemt verantwoordelijkheid.   

Maakt contact met collega’s   

Toont belangstelling voor de begeleiding van 

leerlingen in het algemeen 

  

Heeft interesse in de buurt waarin de school 

gesitueerd is en de leefomgeving waar de 

leerlingen in opgroeien. 

  

 

Wat zijn sterke punten van de student? 

 

Welke ontwikkelpunten heeft de student?
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Bijlage 6: Leervragen en LWP  

 

Leercyclus 
1. Bepaal wat je wilt leren. 

Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit: 

• een probleem waar je tegenaan liep tijdens je vorige stage of waar je nu mee te 

maken hebt  

• competenties waar je nog niet of onvoldoende aan hebt gewerkt 

• feedback van je werkplekbegeleider op je handelen 

Beschrijf hier concreet waar je precies aan wilt werken en waarom. 

Bij een probleem is het verstandig om een reflectiemodel te gebruiken om tot de kern 

te komen. 

Beschrijf ook wat je precies wilt bereiken en dus wat de gewenste situatie is. 

Bijvoorbeeld door te beschrijven welk gedrag je van de leerlingen wilt zien. 

2. Geef aan op welke competentie(s) en indicator(en) datgene wat je wilt leren 

betrekking heeft. 

3. Formuleer je leervraag. 

Formuleer hier op basis van voorgaande een concrete, afgebakende leervraag. 

Wees in je formulering zo specifiek mogelijk. Geef aan om welke aspecten het gaat.  

Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik orde houden?’ is veel te breed. Geef aan om welke 

aspecten van orde houden het gaat. Je eigen grenzen aangeven? Concrete actie 

na een waarschuwing? Doen wat je zegt? Afwisselende werkvormen om 

ordeproblemen tegen te gaan? ‘Haarden’ van wanorde snel kunnen signaleren?  

Hoe specifieker je bent, des te gerichter kun je zoeken naar een antwoord op je 

leervraag.  

 

Let op! Leervragen hoeven niet alleen betrekking te hebben op lessituaties, maar 

kunnen ook gaan over bijvoorbeeld samenwerken met collega’s of contact met ouders 

(competentie 5 en 6). 

4. Beantwoord je leervraag. 

Ga nu op zoek naar een antwoord op je leervraag. Onderbouw je antwoord met 

theorie die behandeld is tijdens BV vakken en aanvullende bronnen. Vermeld je 

bron(nen)! 

5. Ontwikkel een leerwerkplan. 

Vertaal het antwoord op je leervraag naar een nieuwe aanpak. Wat ga je (anders) 

doen om het gewenste resultaat te behalen? Probeer ook hier zo concreet mogelijk te 

zijn. 

Houd ook rekening met praktische zaken.  

Bijvoorbeeld: Hoeveel lessen kun je ‘ overnemen’, mag je zelf (ingrijpende) 

ordemaatregelen nemen? Kun je een plattegrond van de klasindeling krijgen? 

Etc. 

Bespreek je leerwerkplan eerst met je werkplekbegeleider voordat je het uit gaat 

voeren. 
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6. Voer je leerwerkplan uit en evalueer deze. 

Pas de nieuwe aanpak één of meerdere keren toe. Laat je werkplekbegeleider 

observeren en feedback geven op de uitwerking van jouw plan van aanpak in de 

praktijk. 

Evalueer ook zelf de uitvoering en het resultaat. Werkte de aanpak? Zo niet, probeer 

voor jezelf helder te krijgen welke oorzaken dit zou kunnen hebben. Mogelijk zul je 

terug moeten gaan naar een eerdere fase in deze leercyclus. 

7. Leg vast waarin je competenter bent geworden. 

Als je aanpak heeft geleid tot het gewenste resultaat dan ben je competenter 

geworden. Bedenk hoe je kunt bewijzen dat je de competentie met betrekking tot je 

leervraag beheerst en neem je bewijs op in je assessmentdossier. Geef je bewijs vorm 

volgens de richtlijnen in hoofdstuk 4.4. 
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Bijlage 7: Procedure & tussentijdse beoordeling stage niveau 2 

 

Inleiding 

De student werkt in werkplekleren niveau 2 afwisselend aan LWT 2C, 2A en 2B. Rond het 

einde van de stageperiode rondt de student zijn activiteiten in de klas bij de 

werkplekbegeleider af en werkt hij LWT 2C uit tot een portfolio dat hij inlevert ten behoeve 

van het assessment niveau 2.  

 

 

Bij niveau 2 ligt de focus op:  

1. Geeft de student adequaat les volgens het Directe Instructie-model waarbij hij een 

veilige sfeer creëert, leiding geeft en zorgt voor een goede regie 

(klassenmanagement)? 

2. Handelt de student als werknemer in de schoolorganisatie en maakt hij contact met 

collega’s? Verdiept hij zich in de leefomgeving van leerlingen en aspecten van 

begeleiding van leerlingen? 

3. Werkt hij aan het eigen leerproces en heeft hij inzicht in leerpunten en vorderingen in 

de eigen ontwikkeling? 

 

Tussentijdse beoordeling (LERS2A01X) 

Het tussentijdse beoordelingsmoment vindt plaats halverwege je stageperiode. Voorafgaand 

heb je flink wat lessen gegeven en aan de leerwerktaken gewerkt. De tussentijdse 

beoordeling is gebaseerd op: 

 

1. Een tussentijds portfolio met daarin ook feedback van je WPB/ schoolopleider; 

2. Een gesprek over je voortgang met je IO. 

(Zie 4.1.1 Handleiding Werkplekleren niveau 2 en bijlage 7) 

 

Het behalen van de studiepunten bij de tussentijdse beoordeling is voorwaardelijk om op te 

gaan voor de eindbeoordeling. 

 

Eindbeoordeling (LERS2B01X) – assessment niveau 2 

 

In het assessment niveau 2 gaat het erom dat je laat zien dat je competentie niveau 2 hebt 

bereikt. Het assessment bestaat uit drie onderdelen: 

1. Twee opgenomen lessen; 

2. Een assessment portfolio; 
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3. Een criteriumgericht interview (CGI). 

 

(Zie 4.2 Handleiding Werkplekleren niveau 2) 

Procedure eindbeoordeling-assessment niveau 2 

 

A. Procedure voltijd REGULIER en DEELTIJD traject: 

 

In het voltijd regulier traject is de instituutsopleider assessor niveau 2 en voert het 

criterium gericht interview met de student.  

1. De assessor plant een criterium gericht interview van 20 minuten. Locatie van het 

CGI: instituut. 

2. De assessor informeert de student, via HR mail, uiterlijk 15 werkdagen voor het 

criterium gericht interview hierover. 

3. De student stelt het portfolio met de gevraagde bewijzen ter beschikking aan de 

assessor  

a. uiterlijk 10 werkdagen voor het criterium gericht interview  

b. in N@tschool. Het bestand wordt ingeleverd in N@tschool, cursus 

LERS2B01X, map ‘Inleveren Opdrachten’. De student vindt per vakgroep 

een map ‘Assessment niveau 2’ met inleveropdracht. 

c. videobewijsmateriaal wordt op een USB-stick in een gesloten envelop 

voorzien van naam en studentnummer bij de assessor op afspraak 

aangeleverd. (privacywet). De student ontvangt een bewijs van 

aanleveren.  

4. De assessor controleert of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het criterium 

gericht interview. (zie 4.2.2 Handleiding Werkplekleren niveau 2).  

5. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden vindt het criterium gericht interview 

(nog) niet plaats. De assessor informeert de student hier binnen 5 werkdagen 

over en geeft aan wat de student aan moet passen om een nieuwe afspraak te 

kunnen maken.  

6. Indien voldaan is aan alle voorwaarden kan de student deelnemen aan het 

criterium gericht interview. 

7. De assessor bestudeert het portfolio en beschrijft zijn bevindingen in relatie tot 

de zelfbeoordeling en de bewijsvoering in het rapportageformulier (zie bijlage 9 

Handleiding Werkplekleren niveau 2). 

8. De assessor formuleert in voorbereiding op het criterium gericht interview, op 

basis van het aangeleverde portfoliomateriaal, enkele verhelderende 

(turbo)vragen.  

9. Tijdens het criterium gericht interview wordt de student bevraagd. 

10. De assessor noteert zijn bevindingen op basis van het criterium gericht interview 

in het rapportageformulier en hanteert daarbij de “taal ”van de 

gedragsindicatoren horende bij niveau 2 (zie bijlage 9 Handleiding Werkplekleren 

niveau 2). 

11. In het rapportageformulier geeft de assessor aan of de student onvoldoende, 

voldoende of goed gescoord heeft.  
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12. De assessor stelt de student na afloop van het assessment op de hoogte van het 

resultaat van de beoordeling. 

13. De student ontvangt binnen 10 werkdagen van de assessor het getekende 

rapportageformulier. 

14. De assessor noteert het resultaat van het assessment binnen 10 werkdagen in 

Osiris. 

15. Bij een beoordeling ‘onvoldoende’ zal de student het portfolio moeten aanvullen 

en/of op het gevraagde niveau brengen. In sommige gevallen betekent dit dat de 

student een verlengde stage niveau 2 moet doorlopen in blok 1 van studiejaar 3 

en in afspraak met de assessor opnieuw het criterium gericht interview moet 

doen.  

16. De assessor archiveert het portfolio en het rapportageformulier op shared: 

\\Orion\clus08\Shared.DOP\LERO\25. Studentzaken\Portfolio's niveau 2 19-20  

 

 

 

B. Procedure voltijd opleiden in de school (OIDS) traject: 

 

Bij het voltijd OIDS traject is sprake van twee assessoren: een instituutsopleider en 

een schoolopleider.  

 

1. De assessoren plannen een criterium gericht interview van 20 minuten.  

Zo mogelijk vindt het CGI plaats op de opleidingsschool. Indien dit niet mogelijk is 

vindt het CGI plaats op het instituut.  

2. De student wordt door de instituutsopleider en/of schoolopleider en/of externe 

assessor uiterlijk 15 werkdagen voor het criterium gericht interview geïnformeerd 

over locatie, tijd, assessoren en de gegevens voor het aanleveren van het 

portfolio.  

3. De student stelt het portfolio, via mail, met de gevraagde bewijzen ter beschikking 

aan beide assessoren. 

a. uiterlijk 10 werkdagen voor het criterium gericht interview. 

b. via HR mail. 

c. videobewijsmateriaal wordt op een USB-stick in een gesloten envelop 

voorzien van naam en studentnummer bij de assessor aangeleverd. 

(privacywet). De student ontvangt een bewijs van aanleveren.  

4. De assessoren controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het 

criterium gericht interview. (zie 4.2.2 Handleiding Werkplekleren niveau 2). 

5. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden vindt het criterium gericht interview 

(nog) niet plaats. De assessor informeert de student binnen 5 werkdagen hierover 

6. Indien voldaan is aan alle voorwaarden kan de student deelnemen aan het 

Criterium gericht interview. 

7. De assessoren bestuderen het portfolio en beschrijven hun bevindingen in relatie 

tot de zelfbeoordeling en de bewijsvoering in het rapportageformulier. (zie bijlage 

9 Handleiding Werkplekleren niveau 2). 
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8. De assessoren formuleren  in voorbereiding op  het criterium gericht interview, 

op basis van het aangeleverde portfoliomateriaal, enkele verhelderende 

(turbo)vragen.  

9. Tijdens het criterium gericht interview wordt de student bevraagd. 

10. De assessor noteert zijn bevindingen op basis van het criterium gericht interview 

in het rapportageformulier en hanteert daarbij de “taal ”van de 

gedragsindicatoren horende bij niveau 2 (zie bijlage 9 Handleiding Werkplekleren 

niveau 2). 

11. In het rapportageformulier geven de assessoren aan of de student onvoldoende, 

voldoende of goed gescoord heeft.  

12. De assessoren stellen de student na afloop van het assessment op de hoogte van 

het resultaat van de beoordeling. 

13. De student ontvangt binnen 10 werkdagen het door de assessoren getekende 

rapportageformulier. 

14. De instituutsassessor noteert het resultaat van het assessment binnen 10 

werkdagen in Osiris.  

15. Bij een beoordeling ‘onvoldoende’ zal de student het portfolio moeten aanvullen 

en/of op het gevraagde niveau brengen. In sommige gevallen betekent dit dat de 

student een verlengde stage niveau 2 moet doorlopen in blok 1 van studiejaar 3. 

In afspraak met de assessoren zal de student opnieuw het criterium gericht 

interview moeten doen bij de opleidingsschool waar de student in jaar 2 de stage 

heeft uitgevoerd. 

16. De instituutsassessor digitaliseert het getekende rapportageformulier. 

17. De instituutsassessor archiveert beide documenten op shared: 

\\Orion\clus08\Shared.DOP\LERO\25. Studentzaken\Portfolio's niveau 2 19-20 

 

 

 

NB: Bij opleidingsscholen kan naast de WPB ook een schoolopleider betrokken zijn bij het 

begeleiden en het assessen. De opleidingsschool informeert de student hierover.  

 

 

 

 

Namens het team Werkplekleren veel succes gewenst. 

 

 

 

 

Datum: 01-09-2018 
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 Formulier tussentijdse beoordeling stage niveau 2 

 

Naam student: 

Studentnummer: 

Naam IO: 

Datum: 

Resultaat: 

De student heeft laten zien: Voldaan /  

Niet voldaan 

Toelichting 

In staat te zijn tot het doorlopen van de 

leercyclus; 

  

 

 

 

Aan de slag te zijn gegaan met het 

directe instructiemodel; 

  

 

 

 

Voldoende zicht te hebben op zijn 

ontwikkeling met betrekking tot stage 

niveau 2 en waar hij zich in deel 2 van 

de stage nog verder in moet 

ontwikkelen. 

  

 

Als instituutsopleider heb ik wel / geen vertrouwen in een succesvol verloop van het tweede 

deel van de stage. Ik baseer me hierbij op: 

a. op het contact met de WPB; 

b. het lesbezoek, indien dit heeft plaatsgevonden; 

c. deelname van de student aan de begeleidingslessen; 

d. de kwaliteit van het tussentijds portfolio. 

 

Opmerkingen: 
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Bijlage 8: Bijdrage van de leerwerktaken aan de competentieontwikkeling 

 

In het schema hieronder is weergegeven op welke wijze de leerwerktaken, de daaruit voortvloeiende bewijzen en de feedback van de 

werkplekbegeleider bijdragen aan de competentieontwikkeling. 

 

Competentie Competentie indicatoren Niveau 2 

Advies van 

de WPB 

Formatief in de 

bijeenkomsten 

Portfolio 

bewijzen 

1 

signaleert gedrags- en werkhoudingsproblemen; 

ja 
LWT 2A 

 
ja 

laat zien dat hij leiding kan geven aan de klas in standaardsituaties (houding, stem, leidinggeven); 

toont betrokkenheid met leerlingen en klassen;   

is in staat tot interactie met de klas 

2 
schept een sfeer waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen;  

heeft oog voor een individuele leerling (gedrag, afkomst, pesten e.d.). 

3 

beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept in hoe deze effectief onderwezen wordt; 

voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;  

past principes van directe instructie en effectief leren toe in hele lessen;  

stelt vragen op verschillende niveaus in een lessituatie 

4 

verwoordt de doelen (en activiteiten) van de les/leerlijn;  

deelt zijn tijd goed in (prioriteit, planning); 

klassenmanagement: zorgt voor een goede regie;  

zorgt voor duidelijke regels;   

signaleert ongewenst gedrag en aanleidingen voor (orde)verstoringen;   

plant voor langere termijn (zowel voor zichzelf als voor leerlingen). 

5 

gedraagt zich als werknemer van de schoolorganisatie en handelt daarnaar; 

ja 
LWT 2B 

 
ja 

stelt zich dienstbaar op;  

is duidelijk over wat hij/zij wel/niet kan;   

neemt verantwoordelijkheid;   

laat zien contact te kunnen en willen maken met collega’s 

6 
toont belangstelling voor de begeleiding van leerlingen in het algemeen (mogelijkheden, organisatie e.d.);  

toont interesse in de buurt waarin de school gesitueerd is en de leefomgeving waarin de leerlingen opgroeien. 

7 
werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling daarin laten zien;  

ja 
LWT 2C 

 
ja 

is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit te drukken (minimaal 4F). 
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Bijlage 9: Rapportage assessment niveau 2 
 

Student naam : Instituutsopleider/Schoolopleider : 

Studentnummer : Datum : 

  

Voorwaardelijke eisen portfolio Ja/Nee 

Zelfbeoordeling voldoet aan de omschrijving in LWT 2C.  

Zelfbeoordeling is in correct Nederlands geschreven.  

In je zelfbeoordeling wordt verwezen naar de 6 bewijzen hieronder en je nieuwe leervraag voor niveau 3.  

1.  Verplichte reeks bewijzen, waarmee je aantoont, dat het DI-model op je juiste manier wordt toegepast.  

2. Zelf gekozen bewijs, waarmee je aantoont te kunnen zorgen voor een veilige leeromgeving en voor effectief klassenmanagement.  

3. Beschrijving deelname activiteit met gevalideerd bewijs van derde.  

4. Beschrijving aanleiding contact met gevalideerd bewijs: feedback van desbetreffende college.  

5. Verplicht bewijs uitgewerkte leercyclus.  

6. Zelf gekozen bewijs, gekoppeld aan meerdere gedragsindicatoren die nog niet aan bod zijn geweest bij de andere bewijzen met 

zelfreflectie. 

 

Leervraag met LWP a.h.v. het instrument “Leeras”. Het instrument  is gelinkt aan de competenties niveau 2. Je hebt duidelijk gemaakt op 

basis van 360 graden feedback aan welke leervragen je  gaat werken. Het POP/LWP bevat de uitwerking van de leervragen en is SMART 

geformuleerd. Dit document vormt in het vervolg van je opleiding een startdocument voor werkplekleren niveau 3.    
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De student kan zijn/haar ontwikkeling verantwoorden op leergebied A (competentie 1 tot en met 4), B (competentie 5 en 6)  

en C (competentie 7) ten aanzien van niveau 2. 

De beoordeling wordt gebaseerd op onderstaande kerncriteria. 

Beoordelaar heeft het volgende gezien en gehoord in bewijs en gedrag (= beschrijvend van aard, in termen van de gedragsindicatoren): 

 

De student heeft laten zien dat hij kan lesgeven volgens het Directe Instructie-model waarbij hij een veilige sfeer creëert, leiding geeft en zorgt voor 

een goede regie (klassenmanagement).  

Bevindingen portfolio (zelfbeoordeling en bewijzen) 

 

Bevindingen criterium gericht interview (CGI) 

 

 De student heeft laten zien dat hij handelt als werknemer in de schoolorganisatie en contact maakt met collega’s. Hij heeft zich verdiept in de 

leefomgeving van leerlingen en aspecten van begeleiding van leerlingen.  

Bevindingen portfolio (zelfbeoordeling en bewijzen) 
 

Bevindingen criterium gericht interview (CGI) 
 

De student heeft laten zien dat hij werkt aan het eigen leerproces en dat hij inzicht heeft in leerpunten en vorderingen in de eigen ontwikkeling. 

 

Bevindingen portfolio (zelfbeoordeling en bewijzen) 

 

Bevindingen criterium gericht interview (CGI) 

 

 

Beoordeling assessment: Onvoldoende – Voldoende – Goed (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Toelichting beoordeling in termen van gedragscriteria behorend bij niveau 2: 

 

 



 

\ 

 




