
Stagedossier1 

Onderstaand overzicht laat de stagedoelen van stage 1 tot en met stage 4 zien Aan bijna alle doelen hebben we opdrachten gekoppeld die die ontwikkeling concreet maken. In veel gevallen kun je gebruik maken van 

materialen/bronnen die je al gemaakt hebt als voorbereiding/verwerking van vakken op het instituut of binnen de opleidingsschool. In ieder geval moet je in een van de stagedossiers het verslag van het lesbezoek door de 

instituutsopleider (tweede helft eerste jaar) en door de vakdidacticus (eerste helft tweede jaar) opnemen. Al naar gelang de doelen die jij hebt bij de les die bezocht gaat worden en de aard van de nabespreking is dat verslag aan 

allerlei stagedoelen te verbinden (dat is een persoonlijk keuze van jou). Stel je voor dat je een les hebt voorbereid waarin je differentieert (verschil maakt tussen leerlingen), dan kun je het verslag koppelen aan de eis “je geeft een 

voorbeeld waarbij je laat zien dat je rekening houdt met cognitieve verschillen tussen leerlingen”.  

In het stagedossier gaat het er voornamelijk om dat je laat zien wat die materialen/bronnen voor jou betekenen. Per doel vragen we dan ook om een korte inleiding waarin je uitlegt welke bronnen je in het stagedossier plaatst en 

waarom juist die. Op Bright Space vind je onder Stage 1, 2, 3 of 4 het format dat je hiervoor moet gebruiken.   

Beroepsrol Doelen stage 1 Stagedossier 1 Stage 2 Stagedossier 2 Stage 3 Stagedossier 3 Stage 4 Stagedossier 4 

Professional Ben je in staat eigen 
leerdoelen te 
formuleren voor jouw 
functioneren als 
docent en voor jouw 
leerproces tot docent 

Je laat  zien (denk aan 
logboekfragmenten, 
feedback WPB, 
lesvoorbereidingen) 
dat je tijdens stage 1 
systematisch bezig 
bent geweest met het 
formuleren van doelen 
en reflecteren op de 
ontwikkeling binnen 
die doelen. 
 
Je formuleert 
stagedoelen voor stage 
2 die in lijn zijn met de 
voorafgaande 
ontwikkelingen en 
neemt deze op in een 
stageplan voor stage 2.  
 
NB: deze materialen 
gebruik je expliciet als 
bron bij de zelfreflectie 
van stage 1 (zie 
hieronder) 

Ben je in staat eigen 
leerdoelen te 
formuleren en hierin 
focus aan te brengen; 
actief te sturen op 
jouw eigen 
ontwikkeling (feedback 
zoeken, feedback 
verwerken); bij te 
stellen waar nodig 

 Je laat zien dat je meer 
zelfsturing hebt en dat 
je actief op zoek bent 
geweest naar 
feedback.  
. 
 
 
 
 
 
 
Je  formuleert 
stagedoelen voor stage 
3 die in lijn zijn met de 
voorafgaande 
ontwikkelingen 
 
 
Deze materialen neem 
je mee in de 
zelfreflectie die 
hieronder beschreven 
staat 

Ben je in staat eigen 
leerdoelen te 
formuleren en daarin 
focus aan te brengen, 
ook waar het gaat om 
jouw rol buiten de klas; 
actief te sturen op 
jouw eigen 
ontwikkeling; bij te 
stellen waar nodig 
(daarbij actief op zoek 
naar feedback,- up en -
forward en gericht op 
het verwerken ervan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je laat nog meer 
zelfsturing zien en dat 
je actief op zoek bent 
geweest naar 
feedback, feed-up en 
feed-forward. 
 
 
 
 
 
 
Je  formuleert 
stagedoelen voor stage 
3 die in lijn zijn met de 
voorafgaande 
ontwikkelingen 
 
 
Deze materialen neem 
je mee in de 
zelfreflectie die 
hieronder beschreven 
staat 
 

Ben je in staat eigen 
leerdoelen te 
formuleren, ook als het 
gaat om een meer 
leidende rol in de 
organisatieschool; 
actief te sturen op 
jouw eigen 
ontwikkeling; bij te 
stellen waar nodig
  

Je laat zien dat je een 
meer leidende rol hebt 
gepakt binnen de 
school (inbreng binnen 
de sectie, meedraaien 
in een werkgroep, 
meeschrijven aan 
ontwikkelingsplannen) 
 
 
 
 
Je beschrijft wat de 
belangrijkste doelen 
zijn voor de 
inductiefase en op 
welke wijze je daar aan 
gaat werken 
 
Deze materialen neem 
je mee in de 
zelfreflectie die 
hieronder beschreven 
staat 
 

Kun je reflecteren op 
de ontwikkeling die je 
gedurende het eerste 
semester hebt 
doorgemaakt als 
beginnend docent 

Je schrijft een 
zelfreflectie over jouw 
ontwikkeling als 
voorbereiding op het 
evaluatiegesprek aan 
het einde van Stage 1. 
Na afloop van het 
gesprek schrijf je een 
definitieve versie van 
deze reflectie  waarin 
de inzichten uit het 

Kun je zelfstandig 
reflecteren op de 
ontwikkeling die je 
gedurende Stage 2 
hebt doorgemaakt als 
beginnend docent 

Je schrijft een 
zelfreflectie over 
zijn/haar ontwikkeling 
als voorbereiding op 
het evaluatiegesprek 
aan het einde van 
Stage 2. Na afloop van 
het gesprek schrijft een 
student een definitieve 
versie van deze 
reflectie  waarin de 
inzichten uit het 

Kun je zelfstandig 
reflecteren op de 
ontwikkeling die je 
gedurende Stage 3 
hebt doorgemaakt als 
beginnend docent 

Je schrijft een 
zelfreflectie over 
zijn/haar ontwikkeling 
als voorbereiding op 
het evaluatiegesprek 
aan het einde van 
Stage 3. Na afloop van 
het gesprek schrijft een 
student een definitieve 
versie van deze 
reflectie  waarin de 
inzichten uit het 

Kun je zelfstandig 
reflecteren op de 
ontwikkeling die je 
gedurende Stage 4 
hebt doorgemaakt als 
beginnend docent 

Je schrijft een 
zelfreflectie over 
zijn/haar ontwikkeling 
als voorbereiding op 
het evaluatiegesprek 
aan het einde van 
Stage 4. Na afloop van 
het gesprek schrijft een 
student een definitieve 
versie van deze 
reflectie  waarin de 
inzichten uit het 

 
1 Het stagedossier is een verzameling van bronnen die je als student verzamelt en presenteert als bewijsstukken voor de stagebeoordeling. Een beoordelaar van de RDA zal je stagedossier gebruiken om de beoordeling van je stage door je school te valideren. 
Het portfolio dat je inlevert bij de Rode Draad-cursus is een verzameling van documenten uit alle lijnen van de tweejarige educatieve master en is bedoeld als onderlegger voor de zelfreflexieve presentaties in de Rode Draad.  



evaluatiegesprek ook 
zijn verwerkt. 
 
 

evaluatiegesprek ook 
zijn verwerkt 
 
Je schrijft een 
stageplan voor stage 3 

evaluatiegesprek ook 
zijn verwerkt 
 
Je schrijft een 
stageplan voor stage 4 

evaluatiegesprek ook 
zijn verwerkt. Hierin 
neem je ook 
leerdoelen op voor bij 
de start van je 
loopbaan als leraar.  
 
 

      Ben je in staat om op 
een onderzoekende 
manier (systematisch 
en geïnformeerd) het 
leren van leerlingen te 
analyseren. 

 

Kan je jezelf als 
beginnend leraar 
presenteren in de 
school 

 

Je geeft een voorbeeld 
van de manier waarop 
je je hebt 
gepresenteerd als 
collega in de school 
(kennismakings A4 in 
de lerarenkamer, een 
bericht in de 
nieuwsbrief, soort 
gesprekken dat je hebt 
gevoerd, de 
activiteiten die je hebt 
uitgevoerd, met wie –
van conciërge tot 
roostermaker en 
schoolleider).  

Kun je beginnend 
functioneren in een 
professionele setting: 
 
Je organiseert jouw 
eigen lessen en taken 
 
Je informeert anderen 
hierover 
 
Je haalt informatie op 
bij anderen 
 
Je werkt navolgbaar, 
nauwgezet en 
nauwkeurig 

Je geeft een voorbeeld 
dat exemplarisch is 
voor de manier waarop 
jij samenwerkt met 
anderen binnen de 
school 

Kun je zelfstandig 
functioneren in een 
professionele setting: 
 
Je neemt deel aan 
verschillende 
bijeenkomsten buiten 
jouw eigen lessen om 
(rapportvergadering, 
sectieoverleg, 
teamoverleg, 
scholingsbijeenkomst) 
 
Je draagt de 
verantwoordelijkheid 
voor minimaal twee 
klassen en onderhoudt 
daarvoor contact met 
verschillende 
belanghebbenden 
(mentor, collega’s, 
ouders) 

 

Je geeft een voorbeeld 
van activiteiten 
waaraan je deelneemt 
buiten jouw lessen om 
en geeft aan wat jouw 
rol daarbij was 

Kun je gevorderd 
functioneren in een 
professionele setting: 
 
Je levert een actieve 
bijdrage aan 
verschillende 
bijeenkomsten waarbij 
je ook in staat bent 
vanuit jouw visie 
ideeën in te brengen 
 
Je hebt een beeld van 
mogelijke 
ontwikkeltrajecten van 
een docent  
 
Je kan op een 
constructieve manier 
kritische vragen stellen 
en verbetervoorstellen 
doen in je sectie. 

Je geeft een voorbeeld 
van activiteiten 
waaraan jij hebt 
deelgenomen waarbij 
jij een meer leidende 
rol had. Maak daarbij 
duidelijk waarom je 
juist in die setting een 
meer leidende rol op je 
kon nemen. Maak 
hierbij gebruik van de 
opdrachten en 
eindopdracht van de 
cursus Teacher 
Leadership.  

Heb je een breed beeld 
ontwikkeld van het 
onderwijsveld en van 
de doelen en 
doelgroepen in het 
onderwijs 

Je geeft een voorbeeld 
van de manier waarop 
de opdrachten uit het 
vak “Visie op het 
Schoolvak, 
Wetenschapsgebied en 
Onderwijs” tot nieuw 
handelen in de praktijk 
of ander beeld van de 
praktijk hebben geleid.  

      

Heb je een beeld 
ontwikkeld van 
verschillende facetten 
van het docentschap 
en de context van de 
school / 
opleidingsschool waar 
je stage loopt 

      



Kan je gericht en 
geïnformeerd 
observeren (en 
onderscheid makend 
tussen waarnemen, 
interpreteren en 
oordelen) 

Je observeert 
verschillende lessen 
(bijvoorbeeld van je 
WBP, collega’s in de 
sectie, andere lio’s of 
ervaren collega’s in de 
school) en maakt daar 
een voor jou 
betekenisvol verslag 
van, waarbij je 
onderscheid maakt 
tussen waarnemen, 
interpreteren en 
oordelen 

Kan je gericht en 
geïnformeerd 
observeren en daarbij 
de koppeling maken 
naar theorie 

Je observeert 
verschillende lessen 
(bijvoorbeeld van je 
WBP, collega’s in de 
sectie, andere lio’s of 
ervaren collega’s in de 
school) en maakt daar 
een voor jou 
betekenisvol verslag 
van waarbij een 
duidelijk rol is voor 
theorie 

    

Pedagoog  Kun je vanuit 
observaties en 
gesprekken een beeld 
schetsen van (het leren 
van) leerlingen tijdens 
een onderwijsactiviteit 
(zowel vakdidactisch 
als pedagogisch) 

Je geeft hier een 
voorbeeld van een 
observatie of een 
gesprek en inzichten 
voor jou daarvan. 
Hierbij kun je 
bijvoorbeeld gebruik 
maken van het 
leerlingportret, de 
leerlinggespreken uit 
het vak Visie op 
Schoolvak, 
Wetenschapsgebied en 
Onderwijs of delen van 
het formulier 
“Ontwerp en evaluatie 
onderwijsactiviteiten” 

Ben je je bewust van je 
rol als pedagoog en 
wat dit kan betekenen 
voor leerlingen;  

Je geeft een voorbeeld 
uit jouw praktijk dat 
laat zien wat volgens 
jou goed pedagogisch 
handelen is bij deze 
doelgroep. Je legt ook 
uit hoe dat handelen 
past bij jouw 
pedagogische visie. 
 

Kun je in jouw 
pedagogisch handelen 
rekening houden met 
verschillen tussen 
leerlingen wat betreft 
sociaal-culturele 
achtergrond, 
cognitieve/emotionele
/sociale ontwikkeling 
en 
leef/belevingswereld.  

Je geeft een voorbeeld 
waarin je laat zien hoe 
jij als pedagoog omgaat 
met verschillen tussen 
leerlingen, waarom je 
dat zo doet en wat het 
oplevert.  

Kun je effectief 
optreden, bijsturen en  
communiceren met 
leerlingen over het 
sociale klimaat in de 
klas. 

Je geeft een voorbeeld 
van de wijze waarop je 
omgaat met leerlingen 
met leer- of 
gedragsproblemen 
binnen de groep.  

• Heb je inzicht in wat 
je in je rol als 
pedagoog belangrijk 
vindt;  

Kun jij het 
groepsproces van de 
klas  vanuit een eigen 
visie op klassenklimaat 
sturen, passend bij 
inhoud van de les en 
de context van de klas.   

Je geeft een voorbeeld 
van de wijze waarop jij 
bewust het 
groepsproces hebt 
proberen te 
beïnvloeden, waarom 
je dat zo hebt gedaan 
en wat het heeft 
opgeleverd. 

Heb je een beperkt 
handelingsrepertoire 
als het gaat om 
leerlingen met een 
leer-of 
gedragsprobleem 

• Kan je op een 
geïnformeerde 
manier het 
handelen van je 
leerlingen (naar jou, 
naar elkaar) 
analyseren en 
interpreteren;  

  Kan je het kritisch 
denken en creativiteit 
van leerlingen 
stimuleren en 
begeleiden 
 

Je geeft een voorbeeld 
van de wijze waarop je 
als pedagoog een 
klimaat creëert waarin 
leerlingen bereid zijn 
tot en in staat zijn om 
kritisch te denken en 
creatief te zijn 

• Kun je in jouw 
handelen rekening 
houden met 
kenmerken van de 
adolescent 

    

• Kun je zorgen voor 
een goed werk, 
leer- en leefklimaat. 
Kun je zorgen voor 

    



orde in de klas en 
genoeg veiligheid 
om leren mogelijk 
te maken en heb je 
inzicht in het 
functioneren van de 
klas als groep.   

Vakdidacticus Kun je zelfstandig een 
onderwijsactiviteit 
voor leerlingen 
ontwerpen en 
uitvoeren en  met hulp 
evalueren  

Je laat zien dat je alle 
aspecten van de 
leesvoorbereiding, 
uitvoer en evaluatie 
kan doordenken. 
Hiervoor kan de 
eindopdracht van 
Leren & Instructie 1 
worden gebruikt. 
Je gaat in de reflectie in 
op jouw visie op 
onderwijs en hoe die al 
in kleine vorm terug te 
vinden is in deze 
lesvoorbereiding.  
 
Hiervoor kan je de 
eindopdracht van Visie 
op Schoolvak, 
Wetenschapsgebied en 
Onderwijs gebruiken. 
Vul eventueel aan met 
andere bronnen 
waaruit je visie blijkt 
(bijvoorbeeld 
lesvoorbereiding, of 
n.a.v. een observatie).  

Kan je op een 
geïnformeerde manier 
het vakspecifieke 
handelen van je 
leerlingen analyseren 
en interpreteren 

Je geeft een voorbeeld 
waaruit duidelijk wordt 
hoe jij en de WPB 
samenwerken tijdens 
het ontwerpen, 
uitvoeren en/of 
evalueren. Hierbij 
maak je ook duidelijk 
welke rol theorie (o.a. 
met betrekking tot het 
leren van leerlingen) 
speelt bij de 
voorbereiding en 
evaluatie. Tot slot 
moet duidelijk zijn hoe 
je gebruik maakt van 
formatief handelen 

Ben je je bewust van je 
eigen vakdidactische 
opvattingen;  

Je geeft een voorbeeld 
van samenhangende 
onderwijsactiviteiten 
waarbij duidelijk wordt 
hoe jij jouw 
vakdidactische visie 
(via vakdidactische 
keuzes en 
ontwerpprincipes? 
vertaalt naar de 
praktijk. Ook laat je 
zien dat je zelfstandig 
en vanuit theorie jouw 
lessen  voorbereiden 
en evalueren 

Kun je binnen 
samenhangende 
onderwijsactiviteiten 
rekening houden met 
de verschillen tussen 
leerlingen, ook als het 
gaat om metacognitie 
of leerproblemen
  

Je geeft een voorbeeld 
van de wijze waarop je 
jouw kennis over 
metacognitie vertaalt 
naar toepassing in de 
praktijk 

Kun je zelfstandig 
samenhangende 
onderwijsactiviteiten: 

• ontwerpen 

• indien nodig 
tijdens de 
uitvoer 
bijstellen 

• onder 
begeleiding 
evalueren  

Kun je zelfstandig 
samenhangende 
onderwijsactiviteiten 

• ontwerpen 

• indien nodig 
tijdens de 
uitvoer 
bijstellen 

• evalueren en 
reflecteren op 
je eigen 
vakdidactische 
keuzes; 

 

Kun je een eerste 
vakdidactische en 
pedagogische visie 
articuleren over hoe – 
en waarom zo -jij de 
inhoud van jouw 
onderwijs zou willen 
vormgeven 

Maak  je bij het 
ontwerpen van 
samenhangende 
onderwijsactiviteiten  
gebruik van een dieper 
inzicht in het leren van 
leerlingen, zowel 
algemeen didactisch 
als meer vakspecifiek. 
 

Maak  je bij het 
ontwerpen van 
leerarrangementen 
gebruik van jouw 
inzicht in de verschillen 
tussen leerlingen in het 
vakspecifieke denken 
en leren 

“ Ben je in staat een 
creatieve 
onderwijsactiviteit te 
ontwerpen die aanzet 
tot hogere orde 
denken 

Je geeft een voorbeeld 
van een creatieve les 
en onderbouwt 
waarom deze les 
aanzet tot hogere orde 
denken van leerlingen 

▪  

 


