
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 binnen de opleidingsschool.  

 

2. De begeleiding van studenten is daarmee ook niet beperkt tot de specifieke interactie 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 scholen, 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 leerbehoefte en interesses van studenten.  

 

4. Stage 1 beslaat twee periodes (die samen het eerste semester vormen). Hieronder geven we 

suggesties per periode. De opdrachten kunnen in verschillende volgordes en in verschillend 

tempo worden uitgevoerd. Let erop dat de opdrachten binnen de stagetijd uitgevoerd 

worden.  

 

De inhoud van de vakken die de student volgt, de opdrachten die daarbij horen, de stagedoelen en 

het stagedossier geven richting aan het leerproces van de student. Hieronder staan suggesties 

waarop student en begeleider (WPB, SO of andere actoren  binnen de school) samen de 

(begeleidings-) activiteiten kunnen invullen die passen bij dat leerproces.  

 

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 opdoen die deze ontwikkeling 

stimuleren.  

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



 

 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 perspectieven 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 modelleren. 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 aangesproken 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 docent. Denk aan 

conciërge, mentor, zorgcoördinator, afdelingsleider. De student 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 huiswerkuren (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 betreft het 

gedrag als het leren van de leerlingen. Waar hadden de leerlingen 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 preventieve 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 aandienen. 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 voorbereiding, uitvoer en evaluatie van een 

onderwijsactiviteit. Stimuleer als begeleider het stellen 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 interview wordt de student 

geïnterviewd over zijn doelen en waarden onderliggend aan zijn handelen in een les. Het 

gaat daarbij om het achterhalen van vakdidactische 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 elkaar 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 lesgeven.  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 voorbereiden ervan. 

Maak waar mogelijk gebruik van de vragen die in de formulieren “Ontwerp en Evaluatie  van 

onderwijsactiviteiten staan”. Gaandeweg moet de student het voorbereiden alleen kunnen . 

Maar bij nieuwe stappen (zoals formatief evalueren) 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 elkaar reageren. 

 

 De praktijk is vaak dat de student pas na afloop stilstaat bij wat er in de les is gebeurd. Maar 

er kan ook reflectie plaatsvinden in de les.  Wanneer er genoeg veiligheid 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.   

Voor sommige studenten is dat nog een stap te ver, maar het is wel een goed moment om 

eens samen na te denken over een andere opbouw van een les. Ze hebben 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 beginnen 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 leerlingportretten .  

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 l eerlingen 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 onderzoeken:  

Wat als iemand eruit wordt gestuurd? Is er een pestprotocol? 

 

We noemen deze verplichte opdrachten hier, omdat ze voor begeleiders op school 

aanknopingspunten 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 opdracht.  

 

   


