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Voorwoord

Dit is de stagewijzer van de Tweejarige Educatieve Master voor stage 1. 
Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en werkplekbegeleiders/
schoolopleiders van de Tweejarige Educatieve Master 2020-2021. We hebben 
ervoor gekozen om hierin onderscheid te maken tussen praktische aanwijzin-
gen en theoretische/onderbouwende teksten. We beginnen met het laatste. 

3

*
Het stagebeoordelingsformulier 2020-2021 kun je hier vinden  
(OPENEN IN ACROBAT):
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_checkboxversie_3.pdf

Dit digitale stagebeoordelingsformulier vervangt alle eerdere versies voor dit cohort. De instructie 
voor het invullen van deze beoordeling staat op de eerste pagina van dit formulier. Let op: voor-
dat je begint met het invullen van het formulier, dien je deze eerst op te slaan.
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Studenten opleiden tot start- en doorgroeibekwame eerstegraads docenten, dat 
doen we samen; instituut en school. We doen dit vanuit onze gemeenschappelijke 
kennis over leren en opleiden van beginnende leraren. De Radboud Docenten Aca-
demie heeft die kennis verwoord in een ‘Visie op Leren en Opleiden’. Een verkorte 
versie hiervan is in bijlage 1 te vinden.

Hieronder staat beschreven hoe deze visie in de praktijk vorm krijgt binnen de Tweejari-
ge Educatieve Master:

Visie op werkplekleren 

• Het leren in de stage staat niet los van het leren op het instituut. Er is steeds een 
koppeling tussen theorie en praktijk. Deze koppeling (of integratie) wordt expliciet 
behandeld in de ‘Rode Draad’. Dit is één van de vijf onderwijslijnen binnen de Twee-
jarige Educatieve Masters. We spreken dan ook over integratief leren. Integratie van 
kennis uit stage en instituut, en daarmee ook integratie van academische en prakti-
sche kennis.

• We vinden verdieping en continuïteit gedurende de stage belangrijk. Daarom loopt 
de student gedurende twee jaar stage op één VO-school. Binnen deze context geven 
studenten hun lessen en worden ze begeleid door hun werkplekbegeleider(s) en 
schoolopleider. 

 
• Tegelijkertijd zien we niet alleen de eigen stageschool, maar de gehele opleidings-

school als leeromgeving. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van 
verschillende VO-scholen en lerarenopleidingen in de regio. Binnen deze samenwer-
kingsverbanden zijn verschillende onderwijsvormen (o.a. havo/vwo, vmbo, gymnasi-
um) vertegenwoordigd. We stimuleren een brede ontwikkeling van de student, met 
een visie op leren en ontwikkeling die verder gaat dan wat er in de eigen stageschool 
actueel is.

• Begeleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, werkplekbegelei-
der en schoolopleider/instituutsopleiders. Dit betekent dat niet alleen de criteria van 
de opleiding, maar ook de persoonlijke leerdoelen en vragen/interesses van studen-
ten het leerproces sturen. Studenten kunnen daarnaast input en feedback krijgen 
van bijvoorbeeld collega’s in de vaksectie of van expertdocenten in de school.

• Er is ruimte voor de ontwikkeling in de rollen van vakdidactisch specialist, pedagoog 
en professional, waarbij er maatwerk geleverd wordt voor ieders individuele groei en 
ontwikkelproces.

• De student is een beginnend professional in het beroep van leraar, die een frisse blik 
en innovatieve ideeën met zich meebrengt. Studenten worden in beide contexten 
(school en instituut) gestimuleerd om innovatief en creatief onderwijs te ontwerpen 
en te verzorgen.

 
 

Het wat en waarom van stage
Visie op begeleiding op de werkplek 

Binnen de Tweejarige Educatieve Master is de visie op goede begeleiding gebaseerd op 
adaptief begeleiden (zie o.a. Van Ginkel, Oolbekkink, Meijer, & Verloop, 2015). Een werk-
plekbegeleider is ontwikkelingsgericht en in staat om op de juiste momenten de juiste 
begeleidingsstrategie in te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden met contextuele 
aspecten en met de specifieke student.
Dit begint al bij aanvang van de opleiding: iedere student komt met andere voorkennis, 
beelden, opvattingen en ervaringen de opleiding binnen. Met andere woorden: goede 
begeleiding ontstaat door interactie met de student en in een specifieke context. In de 
begeleiding houdt de werkplekbegeleider expliciet rekening met de basisbehoeften van 
de student (autonomie, relatie en competentie) en doet dit onder andere door het geven 
van feedback in interactie (zie Hattie, 2009). De werkplekbegeleider biedt de student vol-
doende professionele ruimte om te leren en te ontwikkelen. Zowel in de klassenpraktijk 
(microniveau) als in de bredere schoolcontext en andere scholen binnen de opleidings-
school (mesoniveau). De werkplekbegeleider besteedt in zijn begeleiding aandacht aan 
de ontwikkeling van vakdidactische expertise, pedagogisch-didactisch gedrag en vaar-
digheden én aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student (Meijer, 
2014). De werkplekbegeleider voelt zich medeverantwoordelijk voor het leerproces van 
de student én heeft de intentie om van en met elkaar te leren.

Begeleiding in de praktijk 
 
De formele begeleiding wordt verzorgd door een begeleidingsteam. Dit bestaat uit 
de werkplekbegeleider(s), de schoolopleider en de instituutsopleider van de Radboud 
Docenten Academie. Dit begeleidingsteam heeft ook de verantwoordelijkheid voor de 
tussentijdse evaluaties en de eindbeoordelingen voor Stage 1 t/m 4. Informele begelei-
ding bestaat onder andere uit contacten met collega’s (in de sectie en in de school).
We stimuleren hiermee dat de student geconfronteerd wordt met verschillende per-
spectieven en daarmee de ruimte krijgt om een eigen visie op het schoolvak en het 
onderwijs te ontwikkelen.

Praktijkopdrachten 

Om de koppeling tussen theorie en praktijk te bevorderen zijn er diverse praktijkop-
drachten ontwikkeld. Deze opdrachten helpen studenten, werkplekbegeleiders en 
schoolopleiders richting te geven aan het leerproces. Wie welke praktijkopdrachten op 
welk moment inzet, is dus afhankelijk van de persoonlijke leerdoelen en leervoorkeuren 
van de student en de specifieke context waarin hij werkt.

De praktijkopdrachten voor Stage 1 zijn te vinden in bijlage 2.

Instrumenten
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Algemene informatie over de opleiding  
en stage 1 
Om een beter beeld te krijgen van hoe de stages verlopen en hoe de komende 
jaren eruit gaan zien lees je hier alle algemene informatie over de gehele opleiding 
en meer specifiek over stage 1.

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master omvat 120 EC, die gelijkma-
tig over de twee jaren zijn verdeeld. De indeling van deze twee jaren is afhankelijk van 
de masteropleiding die de student gekozen heeft. Gedurende de hele opleiding volgt de 
student cursussen uit het aanbod binnen de faculteit en de Radboud Docenten Acade-
mie. Binnen de opleiding volgt de student de vijf onderwijslijnen:

1. Vakinhoudelijke lijn 
Cursussen op het terrein van de gekozen master, aangevuld met een keuzepakket uit 
het masteraanbod van de faculteit.
2. Pedagogisch-didactische lijn
Cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak, de algemene didactiek en 
de professionele docentontwikkeling.
3. Onderzoekslijn
Een cursus op het terrein van (onderwijskundige) onderzoeksmethoden en een geïnte-
greerde masterscriptie waarin de student een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combi-
neert met een pedagogisch-didactisch ontwerponderzoek.
4. Praktijklijn
Een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs waarbij de student zijn docentkwalitei-
ten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de 
praktijk vertaalt.
5. Rode draad
Een lijn waarin de student zijn visie op het docentschap en zijn ontwikkeling als vakin-
houdelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de pedagogisch-didactische lijn heeft de student 
naast een selectie aan verplichte vakken de nodige keuzeruimte, zodat deze een eigen 
accent in de leerstof aanbrengt.
 

Voor de beoordeling werken we met een beoordelingsformulier onderwijspraktijk. Voor 
het cohort september 2020 zijn wij met een nieuw beoordelingsformulier gestart. Dit 
formulier is te vinden in de inhoudsopgave. 
 
Binnen de opleiding maken we gebruik van een stagedossier en een portfolio. Het 
document voor het stagedossier is terug te vinden in bijlage 3. Het portfolio hoort bij 
de cursus de ‘Rode Draad’. Het gaat over de gehele opleiding en is bedoeld om de ont-
wikkeling van de student als academische docent te duiden en daarop te reflecteren. Dit 
portfolio is ontwikkelingsgericht en wordt door de student gepresenteerd tijdens een 
Rode Draad-bijeenkomst.

Bij elke stageperiode horen specifieke stagedoelen (zie bijlage 4). De student verzamelt 
bronnen die zijn ontwikkeling illustreren binnen die stagedoelen. In het stagedossier 
staat beschreven welke soorten bronnen de student moet verzamelen. 
Dit stagedossier wordt ook gebruikt om het cijfer dat wordt gegeven door de werkplek-
begeleider en de schoolopleider te controleren. 

Het formulier ‘Ontwerp en evaluatie onderwijspraktijk’ (zie bijlage 5) is ontwikkeld om de 
student te ondersteunen bij de lesvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het formulier 
kan – indien gewenst – op verschillende manieren tijdens het leerproces worden ingezet. 

Overzicht leerjaar 1 en 2:
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Pedagogisch-didactische lijn

De pedagogisch-didactische lijn en de stage zijn sterk met elkaar verbonden. 
Binnen de pedagogisch-didactische lijn kennen we twee hoofdthema’s: het peda-
gogisch perspectief (bijvoorbeeld vakken als Klassenmanagement en Adolescen-
tiepsychologie) en het leren & instructie perspectief (denk aan vakken als Leren 
& Instructie 1). Hieronder vind je een overzicht van de cursussen uit de pedago-
gisch-didactische lijn.

Studiejaar 1
Periode 1 start met het vak ‘Visie op het Schoolvak, Wetenschapsgebied en Onderwijs’. 
Door vanuit verschillende perspectieven naar het schoolvak te kijken – zowel tijdens de 
colleges als tijdens de stage – wordt de student uitgedaagd zijn visie verder te verrijken 
en te verdiepen. Deze visie blijft de student gedurende de opleiding (en ook daarna) ont-
wikkelen, steeds gebruik makend van de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

In de lijn ‘Leren en Instructie’ leert de student eerst een losse consistente en onderbouw-
de onderwijsactiviteit ontwerpen, uitvoeren en evalueren (bijvoorbeeld een deel van een 
les of een afzonderlijke les). Vervolgens maakt de student de stap naar samenhangende 
onderwijsactiviteiten in combinatie met formatief handelen (bijvoorbeeld een lessen-
reeks). Aan het einde van het eerste jaar maakt de student een verdiepingsslag door 
meer te gaan ontwerpen vanuit vakspecifiek denken. Ook is hier aandacht voor meer 
creativiteit bij het ontwerpen van onderwijsactiviteiten.

Bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren heb je niet alleen een vakdidactische, maar 
ook een pedagogische bril nodig. Om goed te kunnen kijken, interpreteren en handelen 
op het niveau van de individuele leerling, en gaandeweg ook op het niveau van de hele 
groep, volgt de student de vakken 'Persoonlijk Leiderschap van de Docent', 'Adolescen-
tiepsychologie' en 'Klassenmanagement'.

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC)
Periode Aantal EC

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs 1 3 EC
Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende perspectieven 2 2 EC
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken 2 1 EC
Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en formatief handelen 3 2 EC
Adolescentiepsychologie: de leerling centraal in het pedagogisch 
handelen van leraren

3 3 EC

Leren en instructie 3: Vakspecifieke leermoeilijkheden en  
instructiestrategieën

4 3 EC

Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leer- 
klimaat

4 2 EC

*Voor meer informatie over de vakken, raadpleeg de Studiegids.

Studiejaar 2
In studiejaar 1 heeft de student geleerd om het leren van de leerling(en) centraal te stel-
len en ervoor te zorgen dat er een zo goed mogelijk werk-, leer- en leefklimaat ontstaat. 
In leerjaar 2 gaan we de blik verder verbreden en verdiepen. Allereerst door te gaan 
kijken naar verschillen tussen leerlingen en naar manieren om het onderwijs daar op 
aan te passen. 

Daarnaast willen we dat de student zijn blik richt op de school: welke ontwikkelingen 
zijn er gaande, hoe verhoud ik mij daartoe, welke rol kan en wil ik spelen? Bij het vak 
‘Teacher Leadership’ gaat de student verkennen welke rollen een docent kan innemen 
binnen een school en hoe hij zich daarbinnen kan ontwikkelen.

Didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC)
Periode Aantal EC

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak 1/2 4 EC
Teacher Leadership 3/4 4 EC
Keuze B 2 1 EC
Keuze A of keuze C 4 1 EC

Praktijklijn: Opbouw van de stage

De Tweejarige Educatieve Master kent 4 periodes per jaar. Elke periode beslaat 7 
collegeweken en twee of meerdere (her)tentamenweken. Zie hieronder voor meer 
informatie en het overzicht van stage 1.  

Stage 1

Stage 1 vindt plaats in het eerste semester van het eerste jaar van de Tweejarige Edu-
catieve Master. Je loopt dan de gehele dinsdag en op donderdagochtend stage. Stage 1 
is bedoeld om je in brede zin te oriënteren op de stage. Je gaat in gesprek met allerlei 
betrokken op school, je bestudeert documenten en je observeert lessen. Hierdoor krijg 
je de kans om een visie te ontwikkelen op goed onderwijs en goed docentschap zonder 
dat je meteen voor de klas hoeft te staan. Je kunt eventueel – na overleg met je werk-
plekbegeleider (wpb), schoolopleider (so) en/of instituutsopleider (io)  - delen van een 
les verzorgen. Dat hoeft echter nog niet. Pas in periode 2, bij het vak Leren & Instructie 1 
– gaan we verkennen hoe je een goed onderbouwde les vorm kan voorbereiden, uitvoe-
ren en evalueren

Periode 1 wordt afgesloten met een stand van zaken gesprek, periode 2 met een evalua-
tiegesprek. Daarnaast zal je ook een zelfreflexieve presentatie houden waarna de stage 
met een punt wordt beoordeeld.
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Periode Stage Beoordeling  Stagedossier
Periode 1:  
 
 
31 aug 2020 t/m 30 
oktober 2020

Stage 1: 
 
 
De eindbeoordeling 
wordt uiterlijk  
vrijdag 18  
december 2020  
op Brightspace  
geplaatst.

Stand van zaken  
gesprek (bijlage 6):  
 
Dit gesprek vindt bij 
voorkeur plaats in de 
week voor de herfst-
vakantie. 

Aan het einde van 
Stage 1 haalt de IO 
informatie op bij de 
WPB en SO over het 
leerproces van de 
student.

Deadline stagedos-
sier stage 1:  
 
vrijdag 8 januari 2021

Periode 2: 

 
 
2 november 2020 
t/m 22 januari 2021

Beoordeling stage 1 
+ evaluatiegesprek 
(bijlage 7):  
 
Dit gesprek vindt bij 
voorkeur plaats in de 
week voor de dead-
line.

Overzicht en belangrijke data stage 1

Aanwezigheid op school
In het eerste jaar is de student drie dagdelen per week op school. Die dagdelen moe-
ten vallen op de (hele) dinsdag en donderdagochtend. Hier dienen alle stageactiviteiten 
onder te vallen, bijvoorbeeld gesprekken met de werkplekbegeleider, voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van (deel-)lessen en activiteiten binnen de school.  

Aantal lesuren
In het eerste jaar geeft de student ongeveer 50 lessen (richtlijn, geen eis). Pas na periode 
1, vanaf begin november, start de student in de regel met het geven van (deel-)lessen. 
Uiteindelijk geeft de student ongeveer 2 à 3 lessen per week in verschillende klassen. 
We realiseren ons dat niet alle scholen denken in termen van lessen, maar bijvoorbeeld 
in blokuren, onderwijsactiviteiten of projecten. De instituutsopleider kan helpen bij het 
bepalen hoe de stage van de student wordt vormgegeven. 

Stageplek
De student wordt voor twee jaar geplaatst op een stageschool. Gedurende de twee jaar 
is dit de basiswerkplek van de student. We willen tegelijkertijd benadrukken dat de hele 
opleidingsschool als leeromgeving benut mag worden.  We willen de student confronte-
ren met meerdere perspectieven, schoolorganisaties, onderwijsvisies en culturen. Dat 
kan in de vorm van een korte uitwisseling met een student op een andere school, door 
het meedraaien met een project op een andere locatie of door het wisselen van school 
na stage 2.

Begeleidingsmomenten
Voor alle stages adviseren wij dat studenten en werkplekbegeleiders minimaal één keer 
per week een begeleidingsgesprek hebben. Tijdens dit gesprek staat in ieder 
geval de ontwikkeling van de student centraal. Binnen de school kan er ook gekozen 
worden voor een andere invulling van de begeleidingsmomenten, bijvoorbeeld door het 
begeleidingsgesprek te laten plaatsvinden tussen de student en collega’s in de vaksectie. 

Lesbezoek
In het eerste jaar komt de instituutsopleider op bezoek, meestal in het begin van Stage 
2. Mocht er reden zijn om eerder een lesbezoek af te spreken of als er meerdere lesbe-
zoeken moeten plaatsvinden, dan wordt dat afgestemd tussen student, werkplekbege-
leider, schoolopleider en instituutsopleider. 

Verlenging en volgtijdelijkheid 
Wanneer een stage met een onvoldoende wordt beoordeeld, kan de student een her-
kansing krijgen. WPB/SO, student en IO leggen samen de lengte van die periode vast, 
wat de doelen zijn en welke begeleiding er nodig is. Een student kan niet beginnen aan 
een volgende stage, zolang de voorafgaande stage niet met een voldoende is afgerond.

Stage lopen in tentamenperiode
Studenten in de Tweejarige Educatieve Master werken in periodes van ongeveer 7 
weken die vaak worden afgesloten met één of meerdere tentamens. In die periode is 
er een piek in de werkdruk. Probeer waar mogelijk daar rekening mee te houden wat 
betreft de activiteiten op de stageschool. 
Met name in het eerste jaar zijn er veel pieken door meerdere kleine vakken die ze 
volgen, in het tweede jaar hebben ze te maken met grotere vakken (zoals de scriptie) 
waardoor de druk wat meer verspreid wordt. Nieuwsgierig naar het hele studieprogram-
ma, kijk dan op onze website.
 
Studieadvies na stage 1  
Na stage 1 krijgt de student vanuit het instituut een (niet bindend) studieadvies. Hierbij 
wordt er gekeken naar:
• de student als student: hierbij wordt gekeken naar inzet, lerende houding etc. tijdens 

de bijeenkomsten op de universiteit.
• de student als docent: hierbij wordt gekeken naar het functioneren op de stageplek 

(eindbeoordeling  stage 1 + verslag van het evaluatiegesprek) inclusief de reflectie 
die de student maakt ter voorbereiding op dit gesprek. 

Vooruitblik stage 2 
Om de student alvast een inkijkje te geven in de stage die de student hierna gaat doen, 
blikken we hieronder kort vooruit op Stage 2. Voor meer informatie over Stage 2, zie de 
stagewijzer. 
Stage 2 vindt plaats in het tweede semester van het eerste jaar van de Tweejarige Edu-
catieve Master. De student loopt dan de gehele dinsdag en op donderdagochtend stage. 
In periode 3 wordt de stap gezet van losse lessen naar lessen in samenhang. Periode 4 
focust op het leren van verschillen tussen leerlingen en die als basis te gebruiken voor 
lesvoorbereiding en lesuitvoer. Verder gaat de student aan de slag met klassenmanage-
ment.Halverwege stage 2 vindt er een stand van zaken gesprek plaats. Aan het einde 
van stage 2 vindt er een beoordeling en een evaluatiegesprek plaats. Het oordeel van de 
WPB/SO wordt vervolgens gecheckt aan de hand van het stagedossier. 

Praktische zaken 
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Leraar worden betekent dus ook bewust 
worden van deze eigen vorming en de eigen 
veelal impliciete beelden en opvattingen, en 
deze waar nodig bijstellen. In de opleiding 
vindt het bewust worden en bijstellen van 
deze persoonlijke beelden plaats in relatie 
tot de specifieke schoolcontext waar de 
student stage loopt en professionele 
beelden van het beroep  die aangereikt 
worden in school, tijdens onderwijs op het 
instituut en in bekwaamheidseisen bij de 
rollen. Leraar worden vraagt daarom ook om 
het verbinden van persoon, beroep en 
context in het leerproces.  
 
Leraar worden is daarom ook meer dan 
theorie leren of ervaring opdoen; het is ook 
het integreren van theorie, praktijk en 
persoon. Dit leerproces vraagt om het 
combineren van denken, doen en voelen, en om het afwisselen van ‘naar buiten leren kijken’ (naar 
leerlingen, de schoolcontext, het onderwijs in het algemeen, wetenschap en theorie) en ‘naar binnen 
leren kijken’ (naar eigen opvattingen, beelden, gevoelens, idealen). Door kennisintegratie van theorie 
en praktijkervaring in de persoon van de leraar krijgt het leerproces betekenis. Iedere leraar geeft een 
eigen kleur aan het beroep en alleen door integratie van persoon, praktijk en theorie krijgt deze kleur 
ook op een professionele manier vorm.  Dit vraagt een actieve houding van de student en gerichte 
ondersteuning, om te voorkomen dat kennisfragmentatie optreedt en theorie en ervaring niet 
samenkomen in de persoon van de leraar.  
 
Leraar worden gaat dus niet vanzelf, het is een (inter)actief en reflectief proces van kennisintegratie 
en ‘identiteitsleren’ 3 . Belangrijk voor dit proces zijn onder andere: 

- kunnen deelnemen aan de beroepspraktijk en daarin op een veilige manier de rol van leraar 
geleidelijk in kunnen nemen, waarbij leerprocessen en werkprocessen met elkaar afgewisseld 
en vervlochten worden 4. 

- een klimaat van open en veilige dialoog met diverse anderen voor studenten om te kunnen 
vertellen wie ze als leraar zijn en willen worden en zo het eigen zelfbeeld te kunnen 
onderzoeken en bijstellen. 

- ruimte en stimulans voor studenten om een actieve rol in het leren te nemen (zelf mede 
doelen stellen en het leertraject bepalen) zodat ze het eigen zelfbeeld als leraar kunnen 
onderhandelen en dit kunnen afstemmen op professionele opvattingen, door zichzelf te 
beoordelen  met beroepsstandaarden en criteria. 

 
 

 
3 Pillen, P., Meijer, P., & Beijaard, D. (2016). Ontwikkeling van professionele identiteit. In: Beijaard, D. (red).  
Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel, Ten Brink. 
4 Zitter, I., & A. Hoeve (2012). Hybrid Learning Environments: Merging Learning and  
Work Processes to Facilitate Knowledge Integration and Transitions. OECD Education Working Papers, 81. 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k97785xwdvf-en 

Professionele
identiteit

Zelfbeeld als
leraar

Persoonlijke
praktijktheorie

Professionele 
onderwijs 

opvattingen

Bijlagen
1. Visie op leren en opleidenVisie op leren en leraar worden  

 
Hoe wij leraren willen opleiden komt voort uit onze visie op leren en leraar worden. Deze visie is 
gebaseerd op de visies van de verschillende partners in het samenwerkingsverband en de gedeelde 
kenmerken in deze visies. Leraar worden zien we daarbij als meer dan het ontwikkelen van de 
startbekwaamheid. Leraar worden doet iets met je, het betekent ook het ontwikkelen van een 
professionele identiteit als leraar.  
 
Het ontwikkelen van een professionele identiteit zien we als het steeds breder en dieper betrokken 
raken bij het beroep, waarin verschillende fasen te herkennen zijn. Tijdens de opleiding tot leraar 
ontwikkelt de professionele identiteit van student zich typisch1 vanuit gericht zijn op de eigen rol en 
positie (kan ik dit, accepteren leerlingen mij als leraar, hoe overleef ik de hectiek van onderwijs?), naar 
gericht zijn op het uitvoeren van de taak als leraar en het ontwikkelen van een handelingsrepertoire 
(hoe geef ik gevarieerd les, hoe houdt ik orde, welke werkvormen kan ik inzetten?) tot gericht zijn op 
de persoonlijke impact op het leren en de bredere vorming van leerlingen (wat wil ik leerlingen leren, 
bereik ik alle leerlingen?). Leraar worden vraagt van studenten in de opleiding daarom een aantal 
perspectiefwisselingen. Van de rol van leerling naar de rol  van leraar en vervolgens van zichzelf en het 
eigen handelen naar de impact van het eigen handelen. In eerste instantie de impact op leerlingen, in 
latere fasen ook de impact binnen de schoolorganisatie en het beroep (wat wil ik bereiken binnen onze 
organisatie en met collega’s? hoe draag ik bij aan ontwikkeling van collega’s en het beroep?).  
 

Ik als leraar... ...en mijn taak als 
leraar... 

...en mijn impact: op 
leerlingen... 

...in mijn 
schoolorganisatie.. 

...op collega’s en  
beroep. 

Oriëntatie op beroepspraktijk  
 Beroepsvaardigheden verwerven  

 Deelnemen aan beroepsgemeenschap  
Aankomende leraren  

 Startende leraren  
 Ervaren leraren 

Tabel 1. Ontwikkelfasen van professionele identiteit, doelen van werkplekleren 2 en 
doelgroepen in samen opleiden.  

Dit is een typische ontwikkelgang; het ontwikkelen van een professionele identiteit is een persoonlijk 
traject dat leraren verschillend doorlopen, ook na het behalen van de bevoegdheid. De fasering is dus 
geen beoordelingskader of voorschrift voor de ontwikkeling van leraren. Het is een hulpmiddel om bij 
het samen opleiden vanuit een gedeelde taal te werken aan hoe we op het meest algemene niveau 
het proces zien van leraar worden en groei van betrokkenheid daarin.    

Binnen dit proces van groeiende betrokkenheid in het beroep integreren leraren kennis en 
vaardigheden in relatie tot wie ze willen worden als leraar. Leraar worden betekent daarom ook de 
persoonlijke (hoe zie ik mezelf als leraar) en professionele (wat mag van mij verwacht worden als 
leraar) aspecten van het beroep integreren. Het betekent het ontwikkelen van een eigen 
praktijktheorie en zelfbeeld als leraar dat goed is afgestemd op professionele opvattingen over leren 
en onderwijzen. Aankomende leraren doen dit in eerste instantie vanuit hun persoonlijke opvattingen 
en eigen verhaal. Ze hebben bij aanvang van de opleiding al beelden over wat goed onderwijs is, vanuit 
hun lange onderwijservaring als leerling. Voor de ontwikkeling tot een professionele identiteit is 
vervolgens de confrontatie met professionele opvattingen essentieel. 

 
1 Koopman, M., Swinkels, M., & Struyven, K. (2016). Leer-en leerlinggericht opleiden. In: Beijaard, D. (red).  
Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel, Ten Brink. 
2 Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D-J. & Van Vlokhoven, H. (2017). Pedagogisch-didactische vormgeving van 
werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie. Nijmegen: HAN, Kenniscentrum Kwaliteit 
van Leren. https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/reviewwerkplekleren_405-15-710.pdf 
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2. Praktijkopdrachten
Richtlijnen voor werkplekbegeleiders

De student volgt gedurende de opleiding een aantal vakken op het instituut, waarbij er 
geregeld opdrachten worden gegeven die de student aanzetten tot een koppeling met 
de praktijk.

Daarnaast werkt hij 1in de tussentijd aan de invulling van het stagedossier (als illustratie 
van zijn ontwikkeling binnen de stage) en van het portfolio dat hoort bij de Rode Draad. 
In het portfolio moet de student laten zien dat hij zicht heeft op zijn ontwikkeling binnen 
alle lijnen van de tweejarige educatieve master (vakinhoudelijk, onderzoek, pedagogisch/
didactisch, stage en Rode Draad) en dat hij die lijnen steeds beter weet te integreren.

Er liggen dus al een aantal taken voor de student vast – waarbij er ook ruimte is voor 
eigen invulling – maar daarnaast willen we ook een handreiking bieden voor mogelijke 
andere activiteiten binnen de stage. Passend bij de stagedoelen en in aanvullend t.o.v. 
de opdrachten die de student al meekrijgt. Hierbij gelden een aantal richtlijnen:

1. De stage beperkt zich niet tot de eigen school, maar kan ook betrekking hebben 
op andere scholen of activiteiten binnen de opleidingsschool. Denk aan ander 
type onderwijs of aan professionaliseringsbijeenkomsten voor alle docenten bin-
nen de opleidingsschool. 

2. De begeleiding van studenten is daarmee ook niet beperkt tot de specifieke in-
teractie tussen een student en een werkplekbegeleider (WPB). Het kan gezien de 
brede oriëntatie op werkplekleren daarom dus ook goed zijn dat iemand anders 
dan de werkplekbegeleider betrokken is bij de opdrachten (denk aan collega’s in 
de vaksectie, expertdocenten in de school, specialisten, experts in andere scho-
len, schoolopleiders)

3. De leerervaringen van studenten staan centraal, niet het volgen van een vast 
stramien van allerlei (verplichte) opdrachten die iedere student moet uitvoeren. 
De praktijkopdrachten  zijn dan ook niet verplicht, maar zijn bedoeld als middel 
om het leerproces van studenten extra te bevorderen en te verdiepen. Hierdoor 
kan er ook beter rekening gehouden worden met individuele verschillen tussen 
studenten. Startpunt bij het verdiepen van deze leerervaringen zijn de leerbe-
hoefte en interesses van studenten. 

4. Stage 1 beslaat twee periodes (die samen het eerste semester vormen). Hieron-
der geven we suggesties per periode. De opdrachten kunnen in verschillende 
volgordes en in verschillend tempo worden uitgevoerd. Let erop dat de opdrach-
ten binnen de stagetijd uitgevoerd worden. 

De inhoud van de vakken die de student volgt, de opdrachten die daarbij horen, de sta-
gedoelen en het stagedossier geven richting aan het leerproces van de student. Hieron-
der staan suggesties waarop student en begeleider (WPB, SO of andere actoren  binnen 
de school) samen de (begeleidings-) activiteiten kunnen invullen die passen bij dat leer-
proces. 

 
 

1  Waar ‘hij’ staat wordt hij/zij bedoeld. 

Periode 1: begin september tot eind oktober 

De  lijn in de eerste periode is van eerste brede kennismaking met het onderwijs tot 
klaar zijn om een eerste les te geven. De student moet dus in periode 1 ervaringen op-
doen die deze ontwikkeling stimuleren. 

•	 Spreek met de student af waar hij op gaat letten bij het observeren van een les 
(die kan van de WPB zijn, maar ook van een andere docent, binnen de school of 
binnen de opleidingsschool, zie hieronder). In de nabespreking kunnen student 
en WPB gericht analyseren en evalueren. Je hoeft echter niet te wachten tot na 
de les, je kunt ook als lesgevende de les even onderbreken en toelichten wat je 
deed, waarom en hoe dat uitpakte. Dit is ook een goede manier om studenten te 
laten zien hoe je als docent “split second decisions” moet maken en welke per-
spectieven je op zo’n moment meeneemt in jouw beslissing. Of je kondigt aan 
wat je gaat doen en waarom: je geeft dus aan dat je bepaald gedrag gaat model-
leren. De praktijkopdrachten die we hieronder uiteenzetten zijn gericht op (leren) 
observeren en op kennismaken met leren en onderwijzen. 

•	 Laat de student observaties uitvoeren en bespreken die hem bewust maken van 
verschillen en dus ook van de rijkdom van de totale werkplek:

- De student bezoekt lessen op vmbo/havo/vwo niveau en noteert verschillen 
die hij ziet, zowel bij docenten als leerlingen. Geeft de docent op een andere 
manier uitleg? Zit er verschil in de manier waarop leerlingen worden aange-
sproken op hun gedrag? Zie je verschil in het gedrag van de leerlingen? Stellen 
ze andersoortige vragen?

- De student varieert in wie of wat hij observeert: verschillende klassen op één 
dag bij één leraar, één dag met één klas mee, één dag één leerling volgen (ook 
in de pauzes bijvoorbeeld) een één dag een groepje leerlingen volgen. 

- De student loopt een dagdeel mee met andere functionarissen dan de do-
cent. Denk aan conciërge, mentor, zorgcoördinator, afdelingsleider. De stu-
dent observeert wat de betekenis is van die persoon voor de leerling en hoe 
de leerling zich gedraagt bij die persoon.

- De student bezoekt verschillende locaties van de opleidingsschool. Daar waar 
mogelijk bezoekt hij een les of gaat hij in gesprek met docenten. Hij noteert 
opvallende zaken: ziet het gebouw er heel anders uit? Zijn er verschillen in 
klassenopstelling? Wordt er anders over onderwijs en leerlingen gepraat?

Hierbij geldt steeds dat de student in gesprek gaat met meer ervaren anderen op 
basis van zijn observaties. Daarbij is aandacht voor waarnemen, interpreteren en 
oordelen. De student kan hier een verslag van maken dat hij gebruikt voor zijn 
stagedossier

•	 Laat de student op kleine schaal en geleidelijk kennismaken met onderwijzen 
en leren. Daarbij kun je in eerste instantie denken aan 1 op1 uitleg geven aan 
een leerling of een kleine groep binnen de klas of hulp bieden tijdens huis-
werkuren (afhankelijk van wat de student zelf durft, wilt, voelt en waarvan de 
begeleider denkt dat het passend is bij het leerproces op dat moment). 

Na afloop kan de student reflecteren op wat hij heeft gezien, zowel wat be-
treft het gedrag als het leren van de leerlingen. Waar hadden de leerlingen 
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behoefte aan? Zag hij of de leerlingen de uitleg snapten? Waren de leerlingen 
gemotiveerd? Is het anders om leerlingen in een kleine groep uitleg te geven/
te helpen?

Lesgeven op kleine schaal kan ook in een “geconstrueerde” leeromgeving en 
niet in een realistische zoals tijdens een les. Hierbij kun je denken aan micro 
teaching  waarbij studenten een stukje les op elkaar uit proberen. Dit gebeurt 
tijdens vakdidactiek bijeenkomsten op de universiteit, maar ook de school 
leent zich hier uitstekend voor. Ook als het gaat om het oefenen van preven-
tieve maatregelen of interventies.

Periode 2: begin november tot eind januari.

De ontwikkeling die studenten in de tweejarige master in periode 2 meestal laten zien 
is dat zij zich ontwikkelen van een docent die klaar is om een hele les te geven naar een 
docent  die klaar is om lessen in samenhang te  geven. Aangezien de student nu begint 
met het zelf verzorgen van (delen) van lessen (kan ook al eerder, maar echt alleen als 
student en WPB denken dat het gewenst is), zullen de leerervaringen zich vanzelf aan-
dienen. Daarom worden er voor deze periode minder suggesties gegeven. 

In periode 2 maken de studenten kennis met de formulieren “Ontwerp en evaluatie van 
onderwijsactiviteiten” (dit wordt aangestuurd bij de cursus Leren & Instructie 1).  Het is 
niet de bedoeling dat de student elke les voorbereidt met deze formulieren. Waar het 
wel om gaat is dat de student leert om de wezenlijke vragen te stellen rond voorberei-
ding, uitvoer en evaluatie van een onderwijsactiviteit. Stimuleer als begeleider het stel-
len van die vragen en het maken van stappen daarin. Onderstaande suggesties kunnen 
daarbij ondersteunend zijn

•	 Ga met de student in gesprek over de opbouw van de lessen die je geeft. Een van 
de vormen die je daarvoor kan gebruiken is het “laddering interview”. In dit inter-
view wordt de student geïnterviewd over zijn doelen en waarden onderliggend 
aan zijn handelen in een les. Het gaat daarbij om het achterhalen van vakdidacti-
sche keuzes binnen een vakdidactisch waardensysteem van een startende leraar. 
In onderstaande figuur 1 is een voorbeeld weergegeven van een uitkomst van 
een dergelijk interview bij een startende leraar Biologie (meer weten? Zie Belo & 
Janssen, 2018). Hieronder staat beschreven hoe dit werkt. Omdat de student nog 
aan het begin van zijn ontwikkeling staat, kan het nodig zijn dat je als begeleider 
meer het voortouw neemt in het gesprek. In de loop van periode 2 kunnen de 
rollen verschuiven. De student zal steeds beter worden in het interviewen en 
daarnaast gaat hij ook zelf lessen geven waarover hij geïnterviewd kan worden. 

- De student vraagt de docent een representatieve les in gedachten te nemen 
en stelt de volgende vraag: Wat doe je achtereenvolgens in zo’n les? (‘van bel 
tot bel’). De docent schrijft elk lesonderdeel op een afzonderlijk post-it blaadje 
en plakt die in de goede volgorde op een A3 vel. Dit gaat over handelen in de 
klas. 

- De student stelt bij elk lesonderdeel de vraag: Waarom vind je dit belangrijk? 
Ook deze antwoorden worden letterlijk op post-it blaadjes geschreven en op 
het A3-vel geplakt. Dit gaat over vakdidactische doelen en hoe deze met el-
kaar samenhangen.

- Bij elk doel vraagt de interviewer door waarom de docent dit doel belangrijk 

vindt, totdat de docent is ‘gearriveerd’ bij zijn belangrijkste doelen voor lesge-
ven. Dit gaat over vakdidactische waarden en hoe deze samenhangen, met 
elkaar en met de doelen en het handelen. 

- Tot slot vraagt de student aan de docent om te evalueren aan de hand van 
de volgende vraag: Over het realiseren van welke doelen ben je tevreden en 
waarover ben je nog minder tevreden? In figuur 1 zijn de doelen waarmee de 
starter nog ontevreden is paars gekleurd. 

•	 Wanneer de student (deel) lessen gaat geven, start dan met het samen voorberei-
den ervan. Maak waar mogelijk gebruik van de vragen die in de formulieren “Ont-
werp en Evaluatie van onderwijsactiviteiten staan”. Gaandeweg moet de student 
het voorbereiden alleen kunnen. Maar bij nieuwe stappen (zoals formatief evalu-
eren) is het goed weer even terug te gaan naar de stap van samen voorbereiden.

•	 Naast gezamenlijk voorbereiden, kun je ook gezamenlijk uitvoeren (co-teaching). 
Student en docent nemen verschillende delen van de les voor hun rekening. Dat 
betekent dat je samen moet nadenken over het wat, waarom en hoe van de les, 
waardoor er als vanzelf een gesprek ontstaat over (vak)didactiek en pedagogiek. 
Tijdens de les zijn student en docent allebei in actie en kunnen ze daarbij op el-
kaar reageren.

•	 De praktijk is vaak dat de student pas na afloop stilstaat bij wat er in de les is ge-
beurd. Maar er kan ook reflectie plaatsvinden in de les.  Wanneer er genoeg vei-
ligheid is in de begeleidingsrelatie, kun je ook de les van de student onderbreken 
en samen met de student (en de klas) bespreken wat er gebeurde. Dit kan je ook 
doen wanneer je ziet dat de student feedback goed heeft opgepakt en het effect 
meteen te zien is in de les. 

Je kunt ook inbreken om een alternatieve aanpak te laten zien, die de student 
daarna meteen kan uitproberen

•	 Aan het einde van periode 2 maakt de student kennis met het principe van hele 
taak eerst.  
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•	 Je laat  zien (met bijvoorbeeld logboekfragmenten, feedback WPB, lesvoorberei-
dingen) dat je tijdens stage 1 systematisch bezig bent geweest met het formule-
ren van doelen en het reflecteren op je ontwikkeling binnen die doelen. 

•	 Je formuleert stagedoelen voor stage 2 die in lijn zijn met de voorafgaande ont-
wikkelingen en neemt deze op in een stageplan voor stage 2. 

NB: deze materialen gebruik je expliciet als bron bij de zelfreflectie op stage 1 (zie hier-
onder) 

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

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

•	 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 prak-
tijk of een ander beeld van de praktijk hebben geleid.  

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

•	 Je geeft een voorbeeld van een observatie of een gesprek en beschrijft inzichten 
die dit voor jou heeft opgeleverd. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van 
het leerlingportret, de leerlinggesprekken uit het vak Visie op Schoolvak, Weten-
schapsgebied en Onderwijs of delen van het formulier “Ontwerp en evaluatie on-
derwijsactiviteiten”. 

•	 Je laat zien dat je alle aspecten van de lesvoorbereiding, uitvoer en evaluatie kunt 
doordenken. Hiervoor kan de eindopdracht van Leren & Instructie 1 worden ge-
bruikt.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 kun je de eindopdracht van Visie op Schoolvak, Wetenschapsgebied en 
Onderwijs gebruiken. Vul deze eventueel aan met andere bronnen waaruit je vi-
sie blijkt (bijvoorbeeld een lesvoorbereiding, of een observatie).

3. StagedossierVoor sommige studenten is dat nog een stap te ver, maar het is wel een goed mo-
ment om eens samen na te denken over een andere opbouw van een les. Ze heb-
ben dan waarschijnlijk een aantal weken  ervaring opgedaan met een opbouw 
volgens het model directe instructie en onder begeleiding van een meer ervaren 
docent kunnen ze experimenteren met een andere opbouw. Die les hoeft niet 
uitgevoerd te worden, maar dat kan natuurlijk wel.  Het gesprek hierover kun je 
voeren aan de hand van de “wat als” vraag? Bijvoorbeeld: wat als we de les begin-
nen met het maken van opdrachten en op basis van de antwoorden bedenken 
welke hulp leerlingen nog nodig hebben? Meer weten over de hele taak eerst en 
hoe dat te bespreken? Zie Belo & Janssen (2018). 

In deze periode krijgt de student vanuit het vak  “Adolescentiepsychologie” (periode 3) 
en vanuit  “Klassenmanagement” (periode 4) twee voorbereidende opdrachten mee. 
Voor adolescentiepsychologie gaat het om een opdracht die voortbouwt op de leerling-
portretten. Voor klassenmanagement krijgt de student een opdracht die helpt te zien 
wat ruimte/leeromgeving doet met leerlingen. Daarvoor maken de studenten foto’s van 
bijvoorbeeld klaslokaal, kantine of schoolplein. In aanvulling daarop kan de student één 
specifieke klas of specifieke leerlingen volgen om te zien hoe wisselend het gedrag kan 
zijn. Waar mogelijk kan de student een leerlingbespreking of oudergesprek bijwonen. 
Ook kun je in dit verband aan studenten vragen om de regels van de school te onder-
zoeken: Wat als iemand eruit wordt gestuurd? Is er een pestprotocol?

We noemen deze verplichte opdrachten hier, omdat ze voor begeleiders op school aan-
knopingspunten voor begeleiding kunnen bieden. Bijvoorbeeld: 

•	 Denk met studenten mee over wie ze kunnen benaderen in de school (leerlingen, 
maar ook mentoren, roostermakers, onderwijsassistenten etc). 

•	 Gebruik de opdrachten tijdens intervisiebijeenkomsten met meerdere studenten 
zodat ze daarvan kunnen leren.

•	 Reflecteer samen met de student op de uitvoering en uitkomsten van de op-
dracht. 
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4. Stagedoelen

Aan het eind van stage 1 

Als vakdidacticus / pedagoog:

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

•	 kun je zelfstandig een onderwijsactiviteit voor leerlingen ontwerpen en uitvoeren 
en met hulp evalueren;

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

Als professional:

•	 kun je gericht en geïnformeerd  
observeren (en onderscheid maken tussen waarnemen, interpreteren en oorde-
len);

•	 kun je jezelf als beginnend leraar presenteren in de school;

•	 kun je reflecteren op de ontwikkeling die je gedurende het eerste semester hebt 
doorgemaakt als beginnend docent;

•	 heb je een breed beeld ontwikkeld van het onderwijsveld en van de doelen en 
doelgroepen in het onderwijs;

•	 heb je een beeld ontwikkeld van verschillende facetten van het docentschap en 
de context van de (opleidings-)school waar je stage loopt;

•	 ben je in staat eigen leerdoelen te formuleren voor jouw functioneren als docent 
en voor jouw leerproces tot docent.

5. Ontwerp en evaluatie onderwijs

 
 

Formulieren voor ontwerp en evaluatie 

 
Radboud Docenten Academie, 2019 
 
Dit document is bedoeld voor studenten, begeleiders en opleiders van de Radboud 
Docenten Academie. In dit document staan formulieren ter ondersteuning van het leren 
om onderwijsactiviteiten systematisch te ontwerpen en evalueren. Onder 
onderwijsactiviteiten worden zowel lessen als andere contactmomenten (coaching, 
gesprekken) verstaan, met klassen, groepen leerlingen of individuele leerlingen. Er 
wordt daarom niet gesproken van ‘lessen’ maar van onderwijsactiviteiten. De 
formulieren zijn uitdrukkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het leren ontwerpen van 
onderwijsactiviteiten en het begeleiden hiervan. De formulieren zijn niet bedoeld om tot 
elke letter te volgen, en niet verplicht om te gebruiken. Zie ook de toelichting.  
 
Inhoudsopgave 
 
Hoe werkt u hiermee in de begeleiding       
A – Voorbereiden van de inhoud        
B – Voorbereiden van je eigen handelen       
C – Plan           
D – Analyse en evaluatie van leerlingbetrokkenheid     
E – Analyse en evaluatie van leren van leerling(en)     
F – Persoonlijk leerdoel en reflectie       
Toelichting           
Shortlist denkvragen vooraf        
Shortlist denkvragen achteraf         
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Hoe werkt u hiermee in de begeleiding 

Deze uitleg is bedoeld voor de werkplekbegeleider en de student. U kunt deze samen doornemen. 

 
Maak uw denken zichtbaar 
Bij de start van de opleiding en begeleiding heeft uw student waarschijnlijk nog weinig 
inschattingsvermogen: wat vinden leerlingen moeilijk, welk niveau kunnen ze aan, welke 
instructies hebben ze nodig, etc. Door te observeren ziet uw student wel wat u doet, 
maar niet waarom u doet wat u doet, en waarom u dat zo doet. Voor de student is 
toegang tot dit denken achter het handelen belangrijk. Als werkplekbegeleider kunt u dit 
vooral zichtbaar maken bij het voorbereiden, plannen en evalueren van 
onderwijsactiviteiten.  

Draag verantwoordelijkheid geleidelijk over1 
Maak uw denken vooral zichtbaar aan het begin van de stage en bij nieuwe 
onderwerpen en leerlingen, wanneer/waarmee uw student nog weinig ervaring heeft. 
Naarmate de student meer ervaring opdoet kunt u deze meer en meer zelf laten 
inschatten. Dit helpt de student om geleidelijk praktijkkennis op te bouwen. Zie 
onderstaand schema hoe u dit kunt doen. 

     STUDENT VERANTWOORDELIJK 
BEGELEIDER VERANTWOORDELIJK   
Modelleren: Ik doe voor Inoefenen: We doen samen Oefenen: Jij doet (met hulp) 
Begeleider bereidt voor, plant,   
evalueert, student observeert 

Begeleider en student delen  
verantwoordelijkheid 

Student bereidt voor, plant,  
evalueert, begeleider 
ondersteunt  

Interactie: 
 
 
Student bevraagt 
 
Begeleider denkt hardop 
Begeleider vertelt 

Interactie: 
Student vertelt 
 
Student bevraagt 
Begeleider bevraagt, adviseert  
Begeleider denkt hardop 
Begeleider vertelt 

Interactie: 
Student vertelt 
Student denkt hardop 
 
Begeleider bevraagt, adviseert 

1. Modelleren – Vul hardop denkend de voorbereidingsvragen en het planformulier 
in. Dit kan lastig zijn wanneer uw inschattingen door ervaring impliciet en 
routinematig zijn geworden. Laat de student eventueel de vragen stellen en uw 
antwoorden noteren. Beantwoord na afloop hardop denkend de analyse en 
evaluatievragen.  

2. Inoefenen – Overleg over de vragen en wissel ideeën uit. Geef uw redenering bij 
antwoorden die de student geeft, en vraag deze van de student bij uw 
antwoorden. Probeer samen op te denken. Geef de student eerst 
verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en ook uitvoeren van onderdelen; 
eerst kleine onderdelen (begeleiden, een uitleg/instructie, een afsluiting) en bouw 
dat op tot een complete activiteit.  

                                                                 
1 Pylman, S. (2016). Reflecting on Talk: A Mentor Teacher’s Gradual Release in Co-Planning, The New Educator, 12(1), 48-66. 
http://dx.doi.org/10.1080/1547688X.2015.1113347 

 
 

3. Oefenen – Laat de student hardop denkend de voorbereidingsvragen en het 
planformulier invullen en na afloop hardop denkend de analyse- en 
evaluatievragen invullen. Stel daarbij vragen om de student verder te helpen. 
Bouw uw ondersteuning af van achter naar voren: begin met het afbouwen van 
hulp bij het analyseren en evalueren, en vervolgens bij het voorbereiden en 
plannen.  

U kunt op elk moment uw ondersteuning intensiveren door te modelleren of in te 
oefenen. 
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A – Voorbereiden van de inhoud 

Je kunt deze vragen ook voorleggen aan je Werkplekbegeleider, of er samen over nadenken.  
Wat en Waarom 

1. Over welke leerstof, 
onderwerpen, inhouden, 
thema’s, concepten, 
vaardigheden, gaat deze 
onderwijsactiviteit? 

Inhoud 

2. Wat wil je dat leerlingen 
hierover leren in deze 
onderwijsactiviteit? 

Leerdoelen 

3. Waarom is het voor de 
leerlingen belangrijk om dit 
te leren/weten? 

Relevantie 

 
Evaluatie 

4. Wat zijn specifieke 
manieren om achter het 
begrip of de verwarring van 
leerlingen te komen 
hierover tijdens de 
onderwijsactiviteit?   

Evaluatie/check van begrip 

 
Aandachtspunten en aanpak 

5. Waar lopen deze 
leerlingen tegenaan bij het 
leren hiervan en waarom?  

Leermoeilijkheden/beperkingen 

6. Welke andere factoren 
beïnvloeden je onderwijs 
hiervan bij deze leerlingen 
en dit onderwijsmoment?  

Aandachtspunten bij deze leerling(en)/klas 

7. Welke onderwijsaanpak 
past hierbij? 
 
 

Aanpak 

 
Eigen kennis 

8. Wat jij nog meer weet 
hierover (wat de leerlingen 
nog niet hoeven te weten) 

Eigen kennis 

9. Wat je zelf nog te weten 
moet komen hierover  
 

Eigen kennishiaten 

10. Hoe dit samenhangt  
met andere leerstof, 
onderwerpen, inhouden, 
thema’s, concepten, 
vaardigheden 

Samenhang 

 

 
 

B – Voorbereiden van je eigen handelen 

Je kunt deze vragen ook voorleggen aan je Werkplekbegeleider, of er samen over nadenken.  

 
Rol van leerling(en) en docent 

1. Wat kunnen de 
leerlingen zelf en waar 
hebben ze de docent voor 
nodig? 

Rolverdeling 

2. Waar je je bevindt tijdens 
de onderwijsactiviteit. 
 

Plaats in de ruimte 

 
Afstemmen met de leerling(en) 

3. Wat je doet en zegt om 
te  zorgen voor een goede 
afstemming met de 
leerlingen bij aanvang. 

Afstemmen bij aanvang 

4. Wat je doet en zegt 
(instructies, vragen) om  
overgangen in te leiden en 
uit te leiden.  

Inleiden/uitleiden van overgangen 

5. Hoe je zorgt voor een 
goede afstemming met de 
leerlingen bij afsluiten. 

Afstemmen bij afsluiten 

 
Bordontwerp 
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C - Plan 

Hou dit overzichtelijk zodat het als spiekbrief kan dienen tijdens de uitvoering. Je kunt de vorm naar 
eigen inzicht aanpassen.  

 
Algemeen 

Klas/leerling:                                  Uur:  Lokaal:   Datum:   

Leermiddelen, materialen, media:  
•  
 

Voorbereidingen die je moet treffen:   
•  
 

 

Opbouw van de onderwijsactiviteit 

Tijd Wat doen de leerlingen? (leeractiviteiten) Hoe ondersteun jij dit? (instructieactiviteiten) 

   

   

   

   

 
  

 
 

D – Analyse en evaluatie van leerlingbetrokkenheid 

Je kunt deze vragen ook voorleggen aan je Werkplekbegeleider, of er samen over nadenken.  

 
Betrokkenheid, interesse en actief leren van leerlingen 

1. Waren leerlingen 
betrokken bij de les? Op 
welk niveau waren ze 
betrokken?: (deden ze mee 
(of niet), waren ze ook echt 
geboeid, geïnteresseerd, 
actief aan het luisteren en 
vroegen ze geïnteresseerd 
door, of waren ze ook actief 
op leren gericht en vroegen 
ze (dieper) door, namen ze 
zelf initiatief, gebruikten ze 
hun tijd efficiënt, gaven ze 
blijk van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid voor 
hun eigen leerproces?) 

Terugblik betrokkenheid 

2. Hoe merkte je dat of 
waar leid je dat uit af? Wat 
waren de (1-2) meest 
betekenisvolle momenten 
voor de betrokkenheid van 
de leerlingen? Als niet alle 
leerlingen betrokken, 
geïnteresseerd of actief op 
leren gericht waren, waar 
lag dat aan?   

Analyse betrokkenheid 

 
 
Conclusies en vervolg 

3. Wat zou je aanpassen 
aan de voorbereiding en 
wat zou je behouden? 
Waarom?  

Inzichten over de voorbereiding 

4. Wat zou je aanpassen 
aan de uitvoering en wat 
zou je behouden? Waarom? 

Inzichten over de uitvoering 
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E – Analyse en evaluatie van leren van leerling(en) 

Je kunt deze vragen ook voorleggen aan je Werkplekbegeleider, of er samen over nadenken.  
Leeropbrengst 

1. Zijn de leerdoelen voor 
de leerling(en) bereikt? Hoe 
weet je dat? 

Terugblik leeropbrengst 

2. Waardoor kwam dit? Hoe 
merkte je dat of waar leid 
je dat uit af? Als niet alle 
leerdoelen zijn behaald, 
waar lag dat aan?   

Analyse leeropbrengst 

3. Wat waren de (1-2) 
meest betekenisvolle 
momenten voor het leren 
van de leerlingen? 
Waarom? Wat gebeurde er 
tijdens deze momenten? 

Sleutelmomenten 

 
Leermoeilijkheden 

4. Wat vonden de 
leerlingen lastig en wat 
vonden ze makkelijk? Zijn 
bepaalde fouten 
opgevallen? Welke 
verschillen merkte je 
tussen de leerlingen? 

Terugblik leermoeilijkheden 

5. Waardoor kwam dit en 
waar leid je dat uit af of 
hoe merkte je dat?  

Analyse leermoeilijkheden 

 
Aanpak 

6. Voerden de leerlingen de 
activiteiten uit die je van ze 
verwachtte? Met succes? 
Wat deden ze wel, wat niet? 

Terugblik onderwijsaanpak 

7. Waardoor kwam dit en 
waar leid je dat uit af/hoe 
merkte je dat? In hoeverre 
kwam dit ook door jouw 
manier van ondersteunen? 

Analyse onderwijsaanpak 

 
Conclusies en vervolg 

8. Wat zou je aanpassen 
aan de voorbereiding en 
wat zou je behouden? 
Waarom?  

Inzichten over de voorbereiding 

9. Wat zou je aanpassen 
aan de uitvoering en wat 
zou je behouden? Waarom? 

Inzichten over de uitvoering 
 
 
  

 
 

10. Waar wil/moet je in een 
volgende 
onderwijsactiviteit op terug 
komen, en hoe doe je dat? 
Waar hou je dan rekening 
mee?   

Vervolgstappen voor het leren van je leerlingen 

 

 
 

E – Analyse en evaluatie van leren van leerling(en) 

Je kunt deze vragen ook voorleggen aan je Werkplekbegeleider, of er samen over nadenken.  
Leeropbrengst 

1. Zijn de leerdoelen voor 
de leerling(en) bereikt? Hoe 
weet je dat? 

Terugblik leeropbrengst 

2. Waardoor kwam dit? Hoe 
merkte je dat of waar leid 
je dat uit af? Als niet alle 
leerdoelen zijn behaald, 
waar lag dat aan?   

Analyse leeropbrengst 

3. Wat waren de (1-2) 
meest betekenisvolle 
momenten voor het leren 
van de leerlingen? 
Waarom? Wat gebeurde er 
tijdens deze momenten? 

Sleutelmomenten 

 
Leermoeilijkheden 

4. Wat vonden de 
leerlingen lastig en wat 
vonden ze makkelijk? Zijn 
bepaalde fouten 
opgevallen? Welke 
verschillen merkte je 
tussen de leerlingen? 

Terugblik leermoeilijkheden 

5. Waardoor kwam dit en 
waar leid je dat uit af of 
hoe merkte je dat?  

Analyse leermoeilijkheden 

 
Aanpak 

6. Voerden de leerlingen de 
activiteiten uit die je van ze 
verwachtte? Met succes? 
Wat deden ze wel, wat niet? 

Terugblik onderwijsaanpak 

7. Waardoor kwam dit en 
waar leid je dat uit af/hoe 
merkte je dat? In hoeverre 
kwam dit ook door jouw 
manier van ondersteunen? 

Analyse onderwijsaanpak 

 
Conclusies en vervolg 

8. Wat zou je aanpassen 
aan de voorbereiding en 
wat zou je behouden? 
Waarom?  

Inzichten over de voorbereiding 

9. Wat zou je aanpassen 
aan de uitvoering en wat 
zou je behouden? Waarom? 

Inzichten over de uitvoering 
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Toelichting voor studenten en begeleiders 

 
Waarom formulieren gebruiken 

Beginnende docenten hebben nog weinig routine en ervaring met het systematisch 
voorbereiden van onderwijsactiviteiten. Dat betekent dat het denken erover ze vaak veel 
tijd kost. Je denken uitschrijven op formulieren kan hierbij helpen om2: 

• gericht na te denken over essentiële beslissingen (een ‘denktekst’) 
• ideeën zichtbaar te maken zodat je werkplekbegeleider en medestudenten mee 

kunnen denken (een ‘dialoogtekst’) 
• de uitvoering te ondersteunen (een ‘draaiboek’) 
• de samenhang in een onderwijsactiviteit te bewaken (een ‘didactische structuur’) 
• de voorbereiding te vergelijken met de uitvoering, na te gaan of leerdoelen voor 

leerlingen en voor jezelf behaald zijn en waardoor wel/niet, en conclusies te 
trekken over wat aan te passen en wat te behouden. Hiermee bewaak je dat jij en 
de leerlingen doelgericht leren (een ‘analyse, evaluatie en reflectietekst’). 

Wat staat er in de formulieren? 

Om de bovenstaande functies te ondersteunen staat het volgende in de formulieren:  

A. Voorbereiding van de inhoud. Een formulier met denkvragen3 bij het 
voorbereiden van de inhoud onderwijsactiviteit. Deze zijn bedoeld om te helpen 
om van de onderwijsactiviteit een didactisch consistent geheel te maken.  

B. Voorbereiding van de uitvoering. Een formulier met denkvragen bij het 
voorbereiden van de uitvoering van de onderwijsactiviteit. Deze zijn bedoeld om 
te doordenken hoe je de onderwijsactiviteit structureert en uitvoert. 

C. Plan. Een formulier om het draaiboek van de onderwijsactiviteit uit te schrijven. 
Dit is ook bedoeld als overzichtelijke ‘spiekbrief’ tijdens de onderwijsactiviteit; hoe 
deze is opgebouwd in de tijd en wat leerlingen en docent achtereenvolgens doen.   

D. Analyse en evaluatie van leerlingbetrokkenheid. Een formulier met 
denkvragen bij het analyseren en evalueren of alle leerling meededen, en op 
welk niveau. Dit is doorgaans een eerste startpunt bij terugblikken: deden (alle) 
leerlingen mee? Deze vragen zijn bedoeld om te helpen dit gericht te analyseren 
en evalueren en conclusies te trekken voor een volgende keer. 

E. Analyse en evaluatie van leren van leerling(en). Een formulier met 
denkvragen bij het analyseren en evalueren van de onderwijsactiviteit. Deze zijn 
bedoeld om te helpen om op basis van gerichte analyse en evaluatie conclusies 
te trekken voor de volgende onderwijsactiviteit, zodat voortgebouwd wordt op de 
(leer)resultaten van de vorige activiteit. 

                                                                 
2 van der Leeuw, B. (2003) De lesvoorbereiding. een leerzame schrijftaak in de lerarenopleiding primair onderwijs? Zestiende conferentie 
Het Schoolvak Nederlands. 357-369. http://media.taalunieversum.org/hsnbundel/download/16/hsnbundel-16_249.pdf 
3 Aangepast op basis van: Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2006). Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical 
Content Knowledge. Rotterdam: SensePublishers. 

 
 

F – Persoonlijk leerdoel en reflectie 

Je kunt deze vragen ook gebruiken als leidraad bij het nabespreken of het verwerken van feedback en 
observaties (video).   

 
Voorbereiding 

1. Wat is je persoonlijke 
leerdoel bij deze 
onderwijsactiviteit? 

Persoonlijk leerdoel 

2. Op welke momenten 
oefen je hiermee tijdens 
deze onderwijsactiviteit? 

Oefenen 
 

3. Hoe ziet het eruit als je 
dit leerdoel beheerst? Wat 
doe jij en wat doen 
leerlingen?  

Beeld van succes 
 

 
Leeropbrengst 

4. In hoeverre beheers je 
dit leerdoel nu? Wat lukte 
wel en wat lukte minder?  

Terugblik leeropbrengst 
 

5. Waardoor kwam dit? 
Waar merkte je dat aan? 
 

Analyse leeropbrengst 

6. Wat waren de meest 
betekenisvolle momenten 
voor jouw leerdoel tijdens 
deze onderwijsactiviteit? 
Waarom? Wat gebeurde er 
tijdens deze momenten? 

Sleutelmomenten 
 

 
Conclusie 

7. Welk nieuw leerdoel 
en/of vervolgdoel heb je 
nu? 

Nieuw leerdoel  
 

8. Wat ga je doen om dat 
doel te realiseren? 
 

Plan  
 

9. Welke bronnen (wie en 
wat) ga je hierbij 
betrekken? 
 

Bronnen  
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Shortlist denkvragen vooraf 

De vragen van formulieren A, B en F als checklist bij het voorbereiden van het leren van je leerlingen en 
van jezelf.  
 

A – Voorbereiding van de inhoud 
1. Over welke leerstof, onderwerpen, inhouden, thema’s, concepten, vaardigheden, 

gaat deze onderwijsactiviteit?  
2. Wat wil je dat leerlingen hierover leren in deze onderwijsactiviteit?  
3. Waarom is het voor de leerlingen belangrijk om dit te leren/weten?  
4. Wat zijn specifieke manieren om achter het begrip of de verwarring van 

leerlingen te komen hierover tijdens de onderwijsactiviteit?  
5. Waar lopen deze leerlingen tegenaan bij het leren hiervan en waarom?  
6. Welke andere factoren beïnvloeden je onderwijs hiervan bij deze leerlingen en dit 

onderwijsmoment?   
7. Welke onderwijsaanpak past hierbij? 
8. Wat jij nog meer weet hierover (wat de leerlingen nog niet hoeven te weten) 
9. Wat je zelf nog te weten moet komen hierover  
10. Hoe dit samenhangt  met andere leerstof, onderwerpen, inhouden, thema’s, 

concepten, vaardigheden  
 
B – Voorbereiden van je eigen handelen 

1. Wat kunnen de leerlingen zelf en waar hebben ze de docent voor nodig? 
2. Waar je je bevindt tijdens de onderwijs activiteit.   
3. Wat je doet en zegt om te  zorgen voor een goede afstemming met de leerlingen 

bij aanvang. 
4. Wat je doet en zegt (instructies, vragen) om  overgangen in te leiden en uit te 

leiden 
5. Hoe je zorgt voor een goede afstemming met de leerlingen bij afsluiten 
6. Bordontwerp: Hoe je bord eruit komt te zien 

 
F – Persoonlijk leerdoel en reflectie - Vooraf 

1. Wat is je persoonlijke leerdoel bij deze onderwijsactiviteit?  
2. Op welke momenten oefen je hiermee tijdens deze onderwijsactiviteit? 
3. Hoe ziet het eruit als je dit leerdoel beheerst? Wat doe jij en wat doen leerlingen? 

  
 
 
  

 
 

F. Persoonlijk leerdoel en reflectie. Een formulier met denkvragen bij het 
opstellen van en reflecteren op persoonlijke leerdoelen. Dit is bedoeld om het 
doelgericht leren en oefenen van docentvaardigheiden te ondersteunen. 
Wanneer in de nabespreking een andere structuur gebruikt wordt (bijvoorbeeld 
de koppelkaart) kan dit formulier helpen om de uitkomst daarvan vast te leggen.  

Formulieren zijn een middel, geen doel 

Niet elke onderwijsactiviteit hoeft van a tot z voorbereid en geëvalueerd te worden met 
alle vragen. Belangrijk is wel om geregeld te oefenen met de cyclus van voorbereiden, 
plannen, analyseren en evalueren, gericht op het leren van de leerlingen en de docent; 
de denkvragen zijn bedoeld om dit te ondersteunen. Het doel van deze formulieren is 
vooral om bij het leren onder begeleiding de aandacht te richten op de fasen van het 
voorbereiden en het analyseren/evalueren van onderwijsactiviteiten. Daar vindt de 
meeste denkactiviteit plaats, en daar hebben beginnende docenten vaak moeite mee. 
Het plan (formulier C) is daarom met opzet eenvoudig gehouden, en kun je aanpassen 
naar persoonlijke voorkeur en wat prettig werkt als spiekbrief. De denkvragen op de 
overige formulieren kun je ook in een ander   format (tabel, lopende tekst, concept map) 
beantwoorden, naar eigen inzicht. Ook kun je per situatie kiezen aan welke vragen je 
meer of minder aandacht besteedt.  
 

Uitdagingen voor beginners en begeleiders 

Een voorbereiding is geen blauwdruk van wat er zal gebeuren. Tijdens de 
onderwijsuitvoering gebeuren onverwachte dingen, die om improvisatie vragen. Echter: 
Fortune favours the prepared mind4. Ervaren docenten zijn voorbereid door hun 
jarenlange ervaring. Voor hen is het uitschrijven van een plan vaak overbodig omdat dit 
al ‘in het hoofd’ zit. Beginnende docenten moeten deze kennis nog ontwikkelen en 
hebben hier gerichte ondersteuning bij nodig. Zij moeten nog leren om steeds beter in 
te schatten wat haalbare leerdoelen zijn voor een onderwijsactiviteit, welke 
leermoeilijkheden zich voor kunnen doen daarbij, welke onderwijsaanpak daarbij past, 
hoe deze goed uit te voeren, hoe tijdens de onderwijsactiviteit goed te checken of 
leerlingen met succes aan het leren zijn, en hoe in dit alles samenhang aan te brengen. 
Voor begeleiders kan het een uitdaging zijn om bij het modelleren ook het eigen denken 
en redeneren expliciet te maken voor de student. Door ervaring kan dit impliciet en 
routinematig zijn geworden, waardoor het lastig te verwoorden is. 

 

Beperking - Deze formulieren gaan vooral over de didactische rol van de docent; het systematisch en cyclisch 
ontwerpen en evalueren. De inhoud is gebaseerd op theorie over Didactische Analyse en de Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) van docenten. De formulieren gaan beperkt in op de pedagogische rol van de docent. Echter, in 
een goed voorbereide les kun je je pedagogische rol des te beter vormgeven, en dit draagt bij aan contact, kwaliteit 
van interactie, klassenmanagement etc.  

                                                                 
4 Vrij naar Louis Pasteur, https://en.wikiquote.org/wiki/Louis_Pasteur 
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6. Stand van zaken gesprek

Aan het einde van elke stage vindt er een stagebeoordeling plaats in combinatie met 
een evaluatiegesprek. Aangezien elke stageperiode ongeveer vijf maanden beslaat, 
vragen wij om tussentijds de balans op te maken. We noemen dit “het stand van zaken 
gesprek”. De aard van dit gesprek is ontwikkelingsgericht en dialogisch, waarmee we een 
gesprek beogen waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken over het leren 
en de ontwikkeling van de student, waarin terug- en vooruit geblikt wordt en waarin ook 
de begeleiding en de school als leeromgeving besproken en geëvalueerd kunnen wor-
den.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen gehaald worden uit de drie onderdelen van 
het beoordelingsformulier, namelijk de professionele grondhouding, het woordrapport 
en de rubric. Voor het stand van zaken gesprek tijdens stage 1 raden we aan de nadruk 
te leggen op de professionele grondhouding, terwijl bij de andere stages ook de rubrics 
zelf indicatief kunnen worden ingevuld (bijvoorbeeld door de student en de werkplek-
begeleider onafhankelijk). Eigen thema’s en onderwerpen kunnen naar behoefte aan de 
gespreksleidraad/agenda worden toegevoegd.

Anders dan bij de beoordeling aan het einde van de stages is het niet verplicht om deze 
onderdelen (woordrapport en rubric) in te vullen en te uploaden in Brightspace, maar 
kunnen de vragen/thema’s uit deze twee onderdelen van het formulier dienen als moge-
lijke gespreksonderwerpen. Ook vragen we bij dit stand van zaken-gesprek geen ver-
plichte verslaglegging. Wanneer dit nodig is, kan een student en/of werkplekbegeleider 
hier vanzelfsprekend wel voor kiezen.

De student is verantwoordelijk voor de organisatie en agenda voor het gesprek. In ieder 
geval is de werkplekbegeleider aanwezig. Al naargelang de behoefte van de student kan 
deze ervoor kiezen om andere begeleiders uit te nodigen (bijvoorbeeld collega uit de 
sectie, schoolopleider, instituutsopleider).

Waar het in een stand van zaken gesprek vooral om gaat, is dat:
• De student actief is in het eigen leren en hieraan sturing geeft;
• De student en WPB weer even helder hebben wat de student wil leren/nog te leren 

heeft, m.a.w. wat de persoonlijke doelen zijn voor deze student (dus eigenlijk een pas 
op de plaats maken);

• er besproken wordt of en hoe de begeleiding voldoet aan wederzijdse verwachtingen 
en of de student voldoende ruimte ervaart om zich te ontwikkelen.

 
 

Shortlist denkvragen achteraf 

De vragen van formulieren D, E en F als checklist bij het analyseren en evalueren van het leren van je 
leerlingen en van jezelf.  

 
D – Analyse en evaluatie van leerlingbetrokkenheid 

1. Waren leerlingen betrokken bij de les? Op welk niveau waren ze betrokken?  
2. Hoe merkte je dat of waar leid je dat uit af? Wat waren de (1-2) meest 

betekenisvolle momenten voor de betrokkenheid van de leerlingen? Als niet alle 
leerlingen betrokken, geïnteresseerd of actief op leren gericht waren, waar lag 
dat aan?   

3. Wat zou je aanpassen aan de voorbereiding en wat zou je behouden? Waarom?  
4. Wat zou je aanpassen aan de uitvoering en wat zou je behouden? Waarom? 

 
E – Analyse en evaluatie van leren van leerling(en) 

1. Zijn de leerdoelen voor de leerling(en) bereikt? Hoe weet je dat? 
2. Waardoor kwam dit? Hoe merkte je dat of waar leid je dat uit af? Als niet alle 

leerdoelen zijn behaald, waar lag dat aan?    
3. Wat waren de (1-2) meest betekenisvolle momenten voor het leren van de 

leerlingen? Waarom? Wat gebeurde er tijdens deze momenten?  
4. Wat vonden de leerlingen lastig en wat vonden ze makkelijk? Zijn bepaalde 

fouten opgevallen? Welke verschillen merkte je tussen de leerlingen?  
5. Waardoor kwam dit en waar leid je dat uit af of hoe merkte je dat?   
6. Voerden de leerlingen de activiteiten uit die je van ze verwachtte? Met succes? 

Wat deden ze wel, wat niet?  
7. Waardoor kwam dit en waar leidt je dat uit af/hoe merkte je dat? In hoeverre 

kwam dit ook door jouw manier van ondersteunen?  
8. Wat zou je aanpassen aan de voorbereiding en wat zou je behouden? Waarom?  
9. Wat zou je aanpassen aan de uitvoering en wat zou je behouden? Waarom? 
10. Waar wil/moet je in een volgende onderwijsactiviteit op terug komen, en hoe doe 

je dat? Waar hou je dan rekening mee?    
 
F – Persoonlijk leerdoel en reflectie - Achteraf 

4. In hoeverre beheers je dit leerdoel nu? Wat lukte wel en wat lukte minder? 
5. Waardoor kwam dit? Waar merkte je dat aan? 
6. Wat waren de meest betekenisvolle momenten voor jouw leerdoel tijdens deze 

onderwijsactiviteit? Waarom? Wat gebeurde er tijdens deze momenten? 
7. Welk nieuw leerdoel en/of vervolgdoel heb je nu?  
8. Wat ga je doen om dat doel te realiseren? 
9. Welke bronnen (wie en wat) ga je hierbij betrekken? 
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7. Evaluatiegesprek

Naast de “stand van zaken” gesprekken halverwege een stageperiode, vindt er ook een 
evaluatiegesprek plaats aan het einde van elke stage (stage 1 t/m 4). Uitgangspunt van 
dit gesprek is het ingevulde beoordelingsformulier, met de volgende drie onderdelen: 
professionele grondhouding, woordrapport en rubrics (mits de grondhouding voldoen-
de aanwezig is). 

De student bereidt dit gesprek voor door een eigen reflectie te maken  n.a.v. de beoor-
deling. . De vorm van deze reflectie is vrij (denk aan schriftelijk, via een vlog, een visua-
lisatie). De leervragen en de leeruitkomsten van de afgelopen stageperiode zijn daarbij 
het uitgangspunt. De student kan het beoordelingsformulier gebruiken om te kijken wat 
de gewenste leeruitkomsten zijn per stage periode. Onderstaande vragen kunnen hel-
pen bij het maken van de reflectie:

- Wat wilde ik leren?

- Hoe heb ik ervoor gezorgd dat ik die dingen kon leren? 

- Welke ervaringen, bronnen, mensen hebben hierbij geholpen?

- Hoe weet ik waar ik nu sta in mijn ontwikkeling?

- Wat zijn eyeopeners voor mij in de beoordeling? 

- Wat raakt me?  (zowel qua positieve energie als negatieve spanning)

- Waar heb ik vragen over, wat is me onduidelijk? 

- Waar wil ik meer over weten, wat wil ik gaan leren in de volgende stageperiode 
leren?

- Wat zou ik kunnen verbeteren wat betreft mijn manier van leren? 

Praktisch is het belangrijk dat de student de beoordeling op tijd ontvangt, zodat hij/zij 
voldoende tijd heeft om de reflectie te schrijven. Vervolgens is het belangrijk dat de stu-
dent deze reflectie tijdig deelt met zijn/haar begeleiders voorafgaand aan het gesprek. 
Na afloop van het gesprek vult de  student de reflectie aan n.a.v. het evaluatiegesprek. 
Deze reflectie is een verplicht onderdeel van het stagedossier.

Beoordelingsmomenten 
Het evaluatiegesprek is gekoppeld aan de beoordelingsmomenten. Hieronder staat voor 
stage 1 beschreven waar de student moet staan in zijn/haar ontwikkeling. De rubric van 
de stagebeoordeling vormt hier een specificering van. De thema’s die hieronder be-
schreven staan, kunnen sturing geven aan het gesprek. 

Stage 1: Wat zie ik allemaal in het onderwijs? En wat vind ik daarvan?  
Het accent in deze evaluatie ligt op het openstaan voor feedback, de relatie met de klas 
en het structureren van de les(inhoud). De criteria voor dit beginnende niveau zijn per 
rol (vakdidactisch specialist, pedagoog en professional) beschreven in het beoordelings-
formulier. Een aantal criteria gelden niet voor de tussenevaluatie (deze zijn in het formu-
lier expliciet gemarkeerd). 

8. Veelgestelde vragen

Wie zijn mijn contactpersonen? 
Begeleiding op de stageschool vindt plaats binnen de begeleidingsdriehoek, bestaande 
uit student, werkplekbegeleider/schoolopleider en instituutsopleider. Binnen deze bege-
leidingsdriehoek vinden we het belangrijk dat er sprake is van een veilige en constructie-
ve leercultuur en dat de student geleidelijk regie neemt over zijn eigen leren.

•	 De dagelijkse begeleiding op de stageschool is in handen van een werkplekbegelei-
der. Dat is een ervaren vakdocent die je actief begeleidt, je ontwikkeling monitort 
en zorgdraagt voor een representatieve stagebeoordeling gedurende de vier sta-
ges. Uit ervaring en onderzoek weten we dat een ‘klik’ tussen werkplekbegeleider 
en student belangrijk is voor het leerproces. We raden daarom aan om in het 
begin van de opleiding (gedurende stage 1) snel en goed contact te maken en de 
begeleidingsrelatie ook onderdeel te laten zijn van de begeleidingsgesprekken.

•	 Op elke school is daarnaast een schoolopleideractief die de verschillende werk-
plekbegeleiders aanstuurt en verantwoordelijk is voor de bredere ontwikkeling 
van stagiaires binnen de school. Je kunt bijvoorbeeld met de schoolopleider te 
maken krijgen op scholingsmiddagen voor leraren-in-opleiding of tijdens intervi-
siebijeenkomsten die op school worden georganiseerd. De meeste schooloplei-
ders komen daarnaast geregeld op lesbezoek. Ook is de schoolopleider een be-
langrijk aanspreekpunt bij fricties met de werkplekbegeleider. Dat komt gelukkig 
niet vaak voor, maar in dit soort gevallen is de schoolopleider er voor je. Hij is in 
ieder geval de 2e beoordelaar bij de beoordeling van de verschillende stages.

•	 Vanuit de Radboud Docenten Academie heeft elke stageschool de beschikking 
over een instituutsopleider. Deze werkt samen met je werkplekbegeleider en je 
schoolopleider om je leerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast 
dat de instituutsopleider bij je op lesbezoek komt, is deze er voor vragen als: Hoe 
kan ik een koppeling maken met de cursussen uit de opleiding? Hoe moet ik een 
stageplan schrijven? Wat moet ik doen als ik een mindere klik ervaar met mijn 
werkplekbegeleider? Wat moet ik doen als ik het idee heb dat ik een hogere be-
oordeling verdien? Kan ik extra feedback op een lesvoorbereiding- en uitvoering 
krijgen? 
Mocht je tijdens je stage niet de gewenste studievoortgang behalen, wordt de 
instituutsopleider betrokken in een plan van aanpak waarin je doelmatig aan je 
ontwikkeling gaat werken.

 
Binnen de Radboud Docenten Academie zijn naast de instituutsopleider nog twee perso-
nen direct betrokken bij de stage:

•	 Coördinator stageplaatsing (stage@docentenacademie.ru.nl). Deze persoon 
houdt zich bezig met de organisatie van de stageplaatsing.

•	 Coördinator werkplekleren (h.dekrosse@docentenacademie.ru.nl). Deze persoon 
houdt zich bezig met de inhoudelijke invulling van de stage.
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Hoeveel lessen moet ik geven? 
Hoewel lang niet elke school meer denkt in termen van lessen, gebruiken wij die term 
hier toch om enigszins een inkadering te geven aan de stageactiviteiten. Bij twijfel kan er 
altijd worden overlegd met de instituutsopleider. De richtlijnen voor de stages kan je bij 
praktische zaken vinden in dit document. 
 
In Stage 1 ga je niet direct lesgeven, maar onderzoek je – door gerichte observaties en 
verschillende opdrachten – hoe het onderwijs georganiseerd is en wat je persoonlijke 
visie hierop is. Medio Stage 1 krijg je het vak ‘Leren & Instructie 1’ waarbinnen je gaat na-
denken over de opbouw, uitvoer en analyse van een onderwijsactiviteit. Vanaf dat mo-
ment verwachten we dat je delen van lessen en losse lessen gaat verzorgen. Voor die tijd 
mag je in overleg met je werkplekbegeleider wel eerder voor de klas gaan staan, maar 
zorg ervoor dat de andere opdrachten hierdoor niet in de verdrukking komen. 
 
In Stage 2 ga je lessen in een reeks geven. Het idee is dat je in deze periode lesgeeft aan 
twee vaste klassen. In verband met de drie dagdelen die je op school bent, is het lastig 
om alle lessen van deze klassen te verzorgen. Maak hierover goede afspraken met je 
werkplekbegeleider(s). Minstens één klas is een bovenbouwklas.

Wat wordt er op de stageschool precies van mij verwacht? 
Als student in de tweejarige master loop je gedurende de gehele opleiding stage op een 
VO-school. Deze stage is opgedeeld in vier delen: Stage 1 t/m 4. Er bestaat geen vast-
staand programma dat je moet doorlopen tijdens deze vier stages, maar we hebben wel 
in grote lijnen vastgelegd waar je per stage naar toe werkt. Hiermee heeft elke stage een 
eigen karakter. Iedere stage kent dan ook eigen stagedoelen die we gekoppeld hebben 
aan de richtlijnen voor het stagedossier. Voor Stage 1 hebben we ook praktijkopdrach-
ten omschreven die suggesties geven voor de manier waarop je aan de stagedoelen kan 
werken. Het is belangrijk om steeds met je begeleiders (werkplekbegeleider en school-
opleider) in gesprek te blijven over je leerdoelen en over manieren waarop je die leer-
doelen kan bereiken. Zie daarbij de hele opleidingsschool als jouw leeromgeving. 
 
Vanuit de vakken die je volgt tijdens het instituutsdeel, krijg je ook opdrachten mee om 
uit te voeren op de stageschool. Bespreek die opdrachten met je werkplekbegeleider, 
zodat er steeds verbinding wordt gemaakt tussen instituut en school. Die verbinding 
maak je ook door de ervaringen die je in de praktijk opdoet, mee te nemen naar het in-
stituut. 
 
Gedurende de stages ontwikkel je je in drie rollen: de vakdidactisch specialist, de peda-
goog en de professional. Je eigen leerdoelen zullen zich tot deze drie rollen verhouden. 
Er wordt van je verwacht dat je actief en reflectief aan deze leerdoelen werkt. Praktisch 
gezien is voor Stage 1 en 2 dinsdag (hele dag) en de donderdagochtend beschikbaar, en 
voor Stage 3 en 4 de dinsdag en de donderdag (beide hele dagen).

Wanneer ben ik op school? 
In het eerste jaar ben je dinsdag (hele dag) en de donderdagochtend op school, in het 
tweede jaar de volledige dinsdag en donderdag. In het tweede jaar zijn er dus meer mo-
gelijkheden om aan te sluiten bij andere onderwijsactiviteiten zoals overleggen, excur-
sies, workshops etc. 
 

Let er wel op dat alle werkzaamheden m.b.t. je stage hierin moeten passen (o.a. het 
voorbereiden van lessen, uitvoeren van lessen, gesprekken met je begeleider, sectie-
vergaderingen), zodat je ook voldoende aandacht kan besteden aan de andere lijnen 
binnen de opleiding (en om te voorkomen dat de werkdruk onevenredig toeneemt). De 
Tweejarige Educatieve Master is een voltijdsopleiding, maar kent daarbinnen een deel-
tijdstage.

Wissel ik van stageschool halverwege de opleiding? 
Gedurende de Tweejarige Educatieve Master loop je stage op één VO-school die deel 
uitmaakt van een opleidingsschool. Deze opleidingsschool bestaat uit meerdere scholen 
en lerarenopleidingen. De Radboud Docenten Academie verzorgt de stageplaatsing. Stu-
denten zoeken dus zelf geen stageplaats. 
 
We vragen je wel om in de loop van Stage 2 jouw blik te verruimen door op andere scho-
len binnen de opleidingsschool te gaan kijken, bijvoorbeeld bij een medestudent. 
 
Mocht er door bijzondere omstandigheden echt noodzaak zijn om van stageschool 
te wisselen, bespreek dit dan tijdig met je werkplekgebeleider, schoolopleider en 
instituutsopleider. Mocht uit deze bespreking de noodzaak om van stageschool 
te wisselen worden vastgesteld, dan wordt er in eerste instantie binnen de 
opleidingsschool een alternatieve stageplaats gezocht.

Wie komt er tijdens mijn opleiding op lesbezoek op mijn stageschool? 
Op de meeste scholen krijg je tijdens de stage te maken met structurele lesbezoeken 
van je werkplekbegeleider, je schoolopleider en soms ook van andere collega’s binnen 
of buiten je sectie. Vanuit de universiteit vinden daarnaast minimaal twee lesbezoeken 
plaats. In de tweede helft van je eerste jaar krijg je een lesbezoek van je instituutsoplei-
der (Stage 2); in de eerste helft van je tweede jaar krijg je een lesbezoek van je vakdidac-
ticus (Stage 3). Je neemt zelf het initiatief voor deze lesbezoeken en je maakt na afloop 
van elk lesbezoek vanuit het instituut een verslag, dat je (ondertekend door je instituuts-
opleider c.q. vakdidacticus) opneemt in je stagedossier.

Wat als ik vind dat ik niet goed word begeleid en/of het niet klikt met mijn begelei-
der(s)? 
Het kan in de loop van de stage, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat je je on-
veilig voelt in de omgang met je werkplekbegeleider of dat je je zorgen maakt over een 
eerlijke beoordeling. Bespreek dit zo snel mogelijk met je werkplekbegeleider, zodat 
hij zich er bewust van is en jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Wanneer je 
je hier ongemakkelijk bij voelt of wanneer de situatie vraagt om een ander perspectief, 
stap dan naar een (andere) opleider met wie je een goede vertrouwensband hebt, bij 
voorkeur de instituutsopleider of schoolopleider. Bij persoonlijke omstandigheden word 
je doorverwezen naar de studieadviseur van jouw faculteit. De studieadviseurs hebben 
ervaring met diverse problematieken en hebben een beroepsgeheim. Indien nodig kun-
nen zij je doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de Radboud Universiteit. 
Ten slotte is er de mentor in de opleiding, met wie je je ervaringen en verhalen kan de-
len.
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