
Stagedossier 1 

 Je laat  zien (met bijvoorbeeld logboekfragmenten, feedback WPB, lesvoorbereidingen) dat je 

tijdens stage 1 systematisch bezig bent geweest met het formuleren van doelen en het 

reflecteren op je ontwikkeling binnen die doelen. 

 

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

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

 Je schrijft een zelfreflectie over jouw ontwikkeling als voorbereiding op het evaluatiegesprek 

aan het einde van Stage 1. Na afloop van het gesprek schrijf je een definitieve versie van 

deze reflectie waarin de inzichten uit het evaluatiegesprek ook zijn verwerkt. 

 

 Je geeft een voorbeeld van de manier waarop je je hebt gepresenteerd als coll ega 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 praktijk 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, interpreteren 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, Wetenschapsgebied en Onderwijs of delen 

van het formulier “Ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten”. 

 

 Je laat zien dat je alle aspecten van de lesvoorbereiding, uitvoer en evaluatie kunt 

doordenken. Hiervoor kan de eindopdracht van Leren & Instructie 1 worden gebruikt. 

Je gaat in de reflectie in op jouw visie op onderwijs en hoe die al in ‘kleine’ vorm terug te 

 vinden is in deze lesvoorbereiding.  

Hiervoor kun je de eindopdracht van Visie op Schoolvak, Wetenschapsgebied en Onderwijs 

gebruiken. Vul deze eventueel aan met andere bronnen waaruit je visie blijkt (bijvoorbeeld 

een lesvoorbereiding, of een observatie). 

 

 

 

 


