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Inleiding
Voor je ligt de tentamenhandleiding van de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Samen met de
studiegids (via de website: https://www.ru.nl/studiegids/docentenacademie/educatieve-master/) en de stagewijzer
(digitaal beschikbaar via Brightspace) geeft dit document belangrijke informatie over je opleiding.
De tentamens van de educatieve master zijn niet, zoals de meeste tentamens bij de reguliere opleidingen, de
afsluiting van één bepaalde collegereeks. Tentamens van de educatieve master zijn geïntegreerde opdrachten
waarbij verschillende onderdelen van je opleiding samen worden getoetst. Deze integratie is op twee manieren
bedoeld. Ten eerste zijn er binnen de opleiding onderwijslijnen met bijbehorende colleges, opdrachten etc. De
tentamens in de handleiding zijn gekoppeld aan alle onderwijslijnen en integreren dus alle onderdelen die in het
onderwijs aan bod komen. Daarnaast is je opleiding een integratie van je praktijk (stage) en je onderwijs (academie),
en de tentamens weerspiegelen die integratie. Stage en onderwijs staan niet los van elkaar. Elk tentamen bestrijkt
een aantal van de vereiste bekwaamheden voor de docent, en de aanknopingspunten daarvoor kunnen zowel
gevonden worden in je praktijk als in het onderwijs.
Deze handleiding bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van de tentamens en de
relatie met de onderwijslijnen en de stage. Hoofdstuk 2 bevat vooral praktische informatie rondom tentamens,
zoals inschrijving, tentamenrooster, herkansingen etc. Tenslotte vind je in hoofdstuk 3 een instructie per tentamen
waarin eisen en aanwijzingen staan beschreven. Neem dit document aandachtig door.
Een digitale versie van dit document is te vinden op Brightspace.
Succes met doorlopen van je opleiding tot eerstegraads docent!
Namens alle opleiders van de Radboud Docenten Academie,
Jolanda Suijker
Opleidingscoördinator Educatieve Master
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Hoofdstuk 1: Algemeen
De basis voor de tentamens: de drie rollen van de docent
Als docent moet je volgens de wet aan bepaalde bekwaamheidseisen voldoen, die te maken hebben met drie rollen
die je binnen het docentenberoep vervult, namelijk de vakdidactisch specialist, de pedagoog en de professional. De
educatieve master geeft je een basis om deze rollen in je verdere carrière te kunnen ontplooien.
In de colleges is dit terug te zien in de drie onderwijslijnen die worden aangeboden, namelijk Vakdidactiek, Algemene
Didactiek en Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. Deze reeksen lopen parallel, en ondersteunen je
ontwikkeling in de drie rollen van de docent. Van beginnend docent, die voornamelijk observeert en geleidelijk aan
(deel)lessen geeft, tot een meer zelfstandige docent die hele lessenreeksen kan geven, en uiteindelijk, zoals dat heet,
startbekwaam is voor het beroep.
Iedere rol wordt in zekere zin aan één van de onderwijslijnen gekoppeld. Deze indeling is echter niet exclusief. Er is
namelijk sprake van overlap en onderlinge samenhang tussen de leerlijnen én tussen de rollen. Meer informatie over
de opbouw en opzet van het curriculum en de drie onderwijslijnen kun je lezen in de studiegids.
Schematisch ziet het er als volgt uit:
Docent

Vakdidactisch specialist
Je bent een academicus die een
vakinhoud beheerst en die weet
hoe je die vakinhoud het beste
kunt vertalen naar onderwijs dat
toegesneden is op verschillende
doelgroepen van leerlingen.
Deze rol vind je vooral terug in de
onderwijslijn vakdidactiek (VD).

Pedagoog
Je bent naast vakinhoudelijk ook
pedagogisch onderlegd, zodat je
jongeren (adolescenten) kunt
ondersteunen in de
ontwikkelingen die ze doormaken.
Je bent, kortweg gezegd, ook tot
op zekere hoogte een opvoeder.
Deze rol zie je voornamelijk in de
onderwijslijn algemene didactiek
(AD).

Professional
Je bent een werknemer die kan
functioneren in een team. Dat
team omvat niet alleen de collegadocenten van je eigen vak, maar
ook de andere docenten en zelfs
de hele school als professionele
organisatie. Van jou als
academicus wordt verwacht dat je
de potentie hebt om daar een
dynamische en initiatiefrijke
functie in te vervullen. Daarnaast
ben je zelfsturend in de
ontwikkeling van jouw
professionele identiteit. Deze rol
staat vooral centraal in de
onderwijslijn persoonlijke en
professionele ontwikkeling (PPO).

Ook in de tentamens zijn de drie rollen van de docent terug te vinden. De tentamens zijn niet op één specifieke rol
gericht, maar op alle drie de rollen en worden in onderlinge samenhang getoetst. Dit vanwege de beroepspraktijk
waarin de drie rollen ook onderling sterk samenhangen.
Voor bijvoorbeeld het tentamen Lessenreeks maak je gebruik van vakdidactische inzichten, maar je put uiteraard ook
uit de colleges algemene didactiek en uit de handreikingen en theoretische inzichten die in de colleges persoonlijke
en professionele ontwikkeling aan de orde zijn gekomen. Uiteindelijk voer je de lessenreeks tijdens je stage uit en
reflecteer je daarop in het tentamen Zelfevaluatie 1.
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Tentamens van de educatieve master
Onder ‘tentamens’ wordt binnen deze opleiding verstaan: prestaties die je levert om aan te tonen dat je de beoogde
eindtermen van de opleiding hebt behaald. Deze eindtermen zijn geformuleerd op basis van de Dublin-descriptoren,
de wettelijke bekwaamheidseisen leraar VHO en het beroepsbeeld van de Radboud Docenten Academie. Met alle
tentamens – en ook alleen met deze tentamens – kun je studiepunten (EC) verwerven.
Van belang is dat je je van tevoren goed realiseert in welke opzichten de educatieve master verschilt van de
vakinhoudelijke master die je hebt gevolgd:
•
•

•

Je vakinhoudelijke academische kennis is gegarandeerd door de toelatingsvoorwaarden tot de educatieve master.
Er komt in de educatieve master zelf dus geen vakinhoud meer bij.
Je wordt in de educatieve master niet zozeer beoordeeld op de vakinhoudelijke kennis die je opdoet in het
onderwijs, maar meer op de ontwikkeling van je competenties. Met competenties bedoelen we kennis,
vaardigheden en houding in samenhang ingezet in adequaat – contextspecifiek – gedrag. Daarom zijn de
tentamens ook geen kennistoetsen die gekoppeld zijn aan collegereeksen, maar geïntegreerde opdrachten die je
in de loop van het semester moet afleggen. Zowel je stage als de colleges op de docentenacademie helpen je om
deze tentamenopdrachten goed uit te voeren.
Naast de tentamens bouw je gedurende het studiejaar aan een portfolio waarmee je jouw ontwikkeling zichtbaar
maakt.

De educatieve master bestaat uit 60 EC, verdeeld over zes tentamens. De hele master valt uiteen in twee semesters
waarover de EC’s en de tentamens gelijk zijn verdeeld. We maken gebruik van drie vormen van toetsing: een schriftelijk
verslag, een mondeling tentamen en een praktijktoets. In de beschrijving van de tentamens hieronder (per semester)
kun je terugzien welke vorm van toepassing is op welk tentamen.
Eerste semester
In de eerste helft van de opleiding werk je nog overwegend onder begeleiding. Voor het voorbereiden en
verantwoorden van je lessen gebruik je bijvoorbeeld bestaande lesmethodes. Dat laat je zien in het tentamen
Lessenreeks, waarin je op basis van een lesmethode een academisch onderbouwd en didactisch verantwoord
lesontwerp maakt.
Bij het uitvoeren van je lessen krijg je begeleiding van je werkplekbegeleider. Dit is degene die jou op de stageschool
begeleidt en docent is in jouw vak. Aan het eind van het semester zal hij/zij jouw handelen in de praktijk beoordelen
aan de hand van vooraf vastgelegde criteria, die je terugvindt in een beoordelingsformulier. Een opleider van de
docentenacademie controleert of de beoordeling wordt ondersteund door bewijsstukken uit je portfolio. Dit
beoordelingsmoment leidt tot een cijfer voor het tentamen Begeleide Stage. Het tentamen wordt dus beoordeeld aan
de hand van jouw functioneren in de dagelijkse praktijk en de onderdelen van je portfolio.
Dat je je eigen ontwikkeling kan sturen door te evalueren en concluderen, laat je zien in het tentamen Zelfevaluatie 1.
In een verslag laat je zien hoe je jezelf hebt ontwikkeld in de drie rollen. Jouw evaluatie en analyse worden ondersteund
door een aantal bewijsstukken die je bijeenvoegt in een portfolio.
Tweede semester
Werkte je in de eerste helft nog overwegend onder directe begeleiding, in het tweede semester moet je steeds meer
zelfstandig te werk gaan. Je vorderingen met betrekking tot het uitvoeren van onderwijs worden net als in het eerste
semester beoordeeld in de stage. Aan het eind van het tweede semester zullen je werkplekbegeleiders en opleiders
beoordelen of je in staat bent om zelfstandig voor de klas te staan. Het tentamen Zelfstandige Stage wordt beoordeeld
aan de hand van jouw functioneren in de dagelijkse praktijk en de onderdelen van je portfolio. Het tentamen richt zich
daarmee op startbekwaam gedrag in alle drie eerdergenoemde rollen.
Ook het tentamen Ontwerp en Onderzoek is gericht op deze rollen. Voor dit tentamen ontwerp je zelf een
onderwijsactiviteit én voer je een onderzoek uit naar een aspect of onderdeel van dat ontwerp. Dit ontwerp en
onderzoek voer je uit in twee- of drietallen. Met dit tentamen laat je tevens zien dat je met een onderzoekende blik
kunt kijken naar de voorbereiding en de uitvoering van je eigen onderwijs en dat je hier beargumenteerde conclusies
uit kunt trekken die relevant zijn voor je eigen praktijk.
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Het laatste tentamen van de opleiding is Zelfevaluatie 2. In dit tentamen evalueer en analyseer je kritisch je
persoonlijke ontwikkeling in een gesprek met twee opleiders. Je laat zien dat je in het tweede semester systematisch
hebt gereflecteerd en dat je deze reflectie hebt gebruikt om steeds zelfstandiger je eigen ontwikkeling te sturen. De
basis voor het gesprek wordt gevormd door een startdocument en je portfolio. Het is belangrijk dat je tijdig materiaal
begint te verzamelen voor dit portfolio.
Schematisch ziet het tentamenprogramma van de educatieve master er dan als volgt uit:
1.

Voorbereiden
en
verantwoorden

Tentamens
Eerste helft van de opleiding
Lessenreeks
5 EC

Tentamens
Tweede helft van de opleiding

Ontwerp
&

2.
3.

Uitvoeren
Evalueren en
analyseren

Totaal

Begeleide Stage
15 EC

Zelfstandige Stage
15 EC

Zelfevaluatie 1
10 EC

Zelfevaluatie 2
5 EC

30 EC

30 EC

Onderzoek
10 EC

In hoofdstuk 3 van deze handleiding vind je een gedetailleerde instructie voor alle tentamens van de opleiding.

Studieadvies
Het beroep van docent is niet voor iedereen weggelegd. Het eerste tentamen lever je pas na enkele maanden in. Voor
die tijd hebben je opleiders en je werkplekbegeleider jouw inzet, kwaliteiten en ontwikkeling ook al nauwgezet in de
gaten gehouden. In de eerste twee maanden van de opleiding kijken opleiders of je je begeleidbaar opstelt, of je
openstaat om te leren, of je contact maakt met je leerlingen en of je stipt je afspraken nakomt. Op basis daarvan krijg
je na die eerste maanden een studieadvies. Een positief studieadvies betekent dat de opleiding er vertrouwen in heeft
dat jij met de nodige inspanningen in staat bent om de tentamens te halen. Een negatief studieadvies betekent dat je
dringend wordt aangeraden om met de opleiding te stoppen. Bij twijfel of bij een negatief studieadvies krijg je altijd
een gesprek met de studieadviseur. Het studieadvies is niet bindend.
Bij het tot stand komen van het studieadvies wordt gekeken naar je functioneren op de opleiding en de stage. Hiervoor
wordt informatie ingewonnen bij de betreffende opleiders. Zij baseren hun advies op ingeleverde collegeopdrachten,
bijdrage in de colleges etc. Daarnaast ontvang je van je werkplekbegeleider een tussenevaluatie van de stage. Advies
van opleiders en werkplekbegeleider wordt meegenomen in het uiteindelijke studieadvies.
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Hoofdstuk 2: Praktische informatie
Examinator en beoordelaars
Per tentamen wordt een examinator aangewezen die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling van je tentamen.
Bij vragen en problemen over een tentamenbeoordeling is de examinator het eerste aanspreekpunt. Mocht je er met
de examinator niet uitkomen, kun je je daarna wenden tot de opleidingscoördinator of de examencommissie.
Voor de stagetentamens (Begeleide en Zelfstandige Stage) is de opleidingscoördinator de examinator. Voor de overige
tentamens is de beoordelaar van het tentamen de examinator. Bij een tentamen dat door twee opleiders wordt
beoordeeld, is de eerste beoordelaar de examinator.
De beoordelingen van de tentamens worden verdeeld over de opleiders. Hiervan wordt een overzicht gemaakt dat in
de loop van het semester via Brightspace wordt verspreid.

Beoordelingsformulieren
In bijlage 1 is voor elk tentamen het formulier opgenomen dat de beoordelaars gebruiken om jou te beoordelen. Deze
beoordelingsformulieren hebben de vorm van een rubric: een tabel met rijen en kolommen. In de rijen staan
deelvaardigheden of deelproducten (items) waarop je beoordeeld wordt. De kolommen beschrijven oplopende
niveaus van vaardigheid. Bij de beoordeling van de tentamens van het tweede semester is het uitgangspunt dat je zo
veel mogelijk op het niveau ‘adequaat’ functioneert. Bij ieder tentamen staat aangegeven wat de ijkpunten zijn bij de
berekening van het cijfer.
Uitzondering hierop is het beoordelingsformulier stage. De ijkpunten bij het berekenen van de cijfers voor de stages
vind je op laatste pagina’s van het beoordelingsformulier. Het digitale beoordelingsformulier voor de stage is
beschikbaar op de website van de Radboud Docenten Academie:
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-master/belangrijke-documenten/.

Planning en organisatie van tentamens
Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige planning en organisatie van de activiteiten die je voor ieder tentamen
moet uitvoeren. Zorg dat niet alleen je begeleider(s) binnen de academie, maar ook je werkplekbegeleider mee
kunnen lezen en feedback kunnen geven op je schriftelijke producten voordat je deze als tentamenstuk inlevert. Zorg
voor voldoende tijd tussen feedbackmomenten en de tentamendeadline, zodat je een en ander nog kunt verwerken
of aanpassen.

Inschrijven voor tentamens en herkansingen
Voor de eerste gelegenheid van ieder tentamen word je automatisch ingeschreven. Voor de herkansing van een
tentamen schrijf je je in via het studentregistratiesysteem Osiris. Om in te kunnen schrijven heb je de code nodig die
bij ieder tentamen staat aangegeven. Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor de herkansingsdeadline van het
betreffende tentamen. Let op: voor een aantal herkansingen is de periode waarin je je kunt inschrijven heel kort.
Tijdig inschrijven voor een herkansing is je eigen verantwoordelijkheid. Als je je niet hebt ingeschreven voor een
herkansing wordt er geen tentamenresultaat voor je in Osiris geregistreerd, ongeacht of een beoordelaar een werk
beoordeeld heeft. Het gevolg is dat je herkansingsmogelijkheid komt te vervallen en daarmee ook de laatste kans
om het tentamen te behalen.
Loop je tegen een probleem aan bij het inschrijven voor een tentamenkans, neem dan contact op met de
studentenadministratie: studentenadministratie@docentenacademie.ru.nl.
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Inleveren van tentamens
Alle tentamens lever je in via Brightspace in de Algemene en Grade Center Course. Daar vind je in het linker menu een
kopje ‘materialen inleveren’ met instructies om een tentamen in te leveren. Let op: voor alle meetmomenten bij de
stages (zie omschrijving tentamen Begeleide Stage en Zelfstandige Stage op bladzijdes 15 en 17) geldt dat je het
tentamen pas mag inleveren via Brightspace na goedkeuring van het formulier door de instituutsopleider (IO).

Herkansen van tentamens
Stagetentamens
In sommige gevallen is er onvoldoende voortgang geboekt in de lespraktijk op school. Als het tentamen Begeleide
Stage of Zelfstandige Stage met een onvoldoende wordt beoordeeld, kan de stage eenmalig worden verlengd zodat je
kunt werken aan concrete verbeterpunten waarmee je alsnog aan de tentameneisen kunt voldoen. Neem in zo’n geval
allereerst contact op met de instituutsopleider die verantwoordelijk is voor de school waarop je stage loopt. Deze zal
samen met jou, en in overleg met je begeleider(s), afspraken maken over de duur van je verlengde stage en de
aandachtspunten. De afspraken worden vastgelegd in het herkansingsformulier dat onderdeel uitmaakt van het
digitale beoordelingsformulier van de stage. Met de studieadviseur kijk je vervolgens naar de bijbehorende
tentamendata, en de eventuele gevolgen voor andere tentamens.
Ook bij een dreigende onvoldoende is het verstandig om contact met de instituutsopleider te zoeken om eventuele
afspraken voor te bereiden.
Overige tentamens
Voor elk tentamen heb je twee gelegenheden, waarvoor vaste tentamendata of deadlines zijn vastgesteld. Als je de
eerste tentamengelegenheid niet benut of haalt, is daarmee de eerste kans verlopen. Als je daarna de tweede
gelegenheid ook niet benut of niet haalt, is daarmee het tentamen definitief onvoldoende, en moet je de opleiding
beëindigen. Bij bijzondere omstandigheden kan de examencommissie in het geval van een tweede gelegenheid een
langer uitstel verlenen of een extra tentamengelegenheid toestaan, maar daarvoor moet je een beargumenteerd
verzoek aan de examencommissie doen (via www.ru.nl/docentenacademie/onderwijs/examencommissie). Verzoeken
om uitstel van de eerste tentamengelegenheid worden door de examencommissie niet in behandeling genomen. Er is
immers nog een tweede tentamengelegenheid waaraan je kunt deelnemen.
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Tentamenrooster
Per tentamen is hieronder te zien wat de inleverdeadline is voor zowel de schriftelijke producten als voor de
stagebeoordelingen door de werkplekbegeleider. Deze inleverdeadlines gelden tevens als de officiële
tentamendatum. De correctiedeadline geeft aan wanneer de uitslag van het tentamen bekend moet zijn. De uitslag
en de beoordeling moeten dan in Osiris staan. Voor een herkansing van een tentamen moet je inschrijven via Osiris.
De data van de tentamens zijn zorgvuldig gepland om de werkdruk van studenten en docenten binnen de perken te
houden. Binnen die marges kun je zelf natuurlijk je eigen werk plannen. Mocht je een verslag eerder willen inleveren,
overleg dan met je beoordelaar of hij/zij het verslag eerder kan nakijken.
Tentamenrooster voor voltijd studenten van het cohort september 2022:

Eerste deel opleiding (september 2022 t/m januari 2023):
Eerste kans
InleverCorrectiedeadline
deadline
3-11-2022
n.v.t.

Inschrijfdeadline
n.v.t.

Tweede kans
Inleverdeadline
n.v.t.

Correctiedeadline
n.v.t.

2-12-2022

23-12-2022

20-1-2023

27-1-2023

17-2-2023

Zelfevaluatie 1:
Verslag
Begeleide Stage:
Eindevaluatie

13-1-2023

3-2-2023

17-2-2023

24-2-2023

17-3-2023

22-12-2022

n.v.t.

i.o.m.
opleiders

n.v.t.

Porfolio eerste
semester

13-1-2023

n.v.t.

1 week voor de
vastgestelde
herkansingsdatum

i.o.m.
opleiders

n.v.t.

Tentamen
Begeleide Stage:
Tussenevaluatie
Lessenreeks:

n.v.t.

Tweede deel opleiding (februari 2023 t/m juli 2023):
Eerste kans
InleverCorrectiedeadline
deadline
i.o.m.
i.o.m.
begeleiders
begeleiders

Inschrijfdeadline
n.v.t.

Tweede kans
Inleverdeadline
n.v.t.

Correctiedeadline
n.v.t.

30-3-2023

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Zelfevaluatie 21:
Startdocument

12-6-2023

1 week na het
mondelinge
tentamen 1

4-8-2023

11-8-2023

1 week na het
mondelinge
tentamen

Ontwerp en
Onderzoek:
Ontwerp en toets

19-6-2023

10-7-20223

4-8-2023

11-8-2023

31-8-2023

15-6-2023

n.v.t.

i.o.m.
opleiders

n.v.t.

12-6-2023

n.v.t.

1 week voor de
vastgestelde
herkansingsdatum

i.o.m.
opleiders

n.v.t.

Tentamen
Ontwerp en
Onderzoek:
Eerst versie toets
en ontwerp
Instrumenten
Zelfstandige stage:
Tussenevaluatie

Poster
Zelfstandige stage:
Eindevaluatie
Portfolio tweede
semester

n.v.t.

1

Zelfevaluatie 2: gesprekken vinden plaats van 16 juni t/m 14 juli 2023. Het cijfer voor Zelfevaluatie 2 wordt pas
vastgesteld als Professioneel Spreken en het Verdiepingsthema zijn afgerond.
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Hoofdstuk 3: Tentamens en verplichte onderdelen
Professioneel Spreken
Beschrijving
Een docent is een beroepsspreker. Het beroep vereist specifieke vaardigheden op het gebied van stemgebruik,
spreken en presentatie. De manier waarop je de inhoud brengt en ondersteunt (onder andere door
lichaamshouding, oogcontact, spreektempo, stemgebruik, gezichtsexpressie, gebaren, ruimtegebruik) is van
doorslaggevend belang voor het effect ervan.
Opdrachten inleveren en afronding Professioneel Spreken
Het verplichte onderdeel van Professioneel Spreken bestaat uit het inleveren van de opdrachten (zie de cursus
Professioneel Spreken in Brightspace). In de eerste maand van de opleiding ontvang je jouw uiterlijke inleverdatum
voor de opdrachten Professioneel Spreken. Na inlevering van de opdrachten volgt een beoordelingsformulier (zie
bijlage 1) met feedback en tips van de opleider/logopedist, waarmee het onderdeel Professioneel Spreken is
afgerond.
Verdieping en oefening
Via Osiris kun je je inschrijven voor een workshop, waarin je handvatten krijgt om je spreekvaardigheden voor de
klas te professionaliseren. In kleine groepjes wordt gewerkt aan de verschillende spreekaspecten. Deze workshop is
facultatief. Mocht het daarnaast nodig blijken om meer te oefenen, bijvoorbeeld naar aanleiding van eigen
ervaringen of feedback van de werkplekbegeleider of opleiders, dan volgt een individueel vervolgtraject (maximaal
vier individuele oefensessies).
Professioneel Spreken moet aan het eind van de opleiding zijn afgerond. Het cijfer voor het tentamen Zelfevaluatie 2
wordt pas vastgesteld als Professioneel Spreken is afgerond.
Opmerking: Indien je in het bezit bent van een tweedegraads lesbevoegdheid, dan kom je in aanmerking voor een
vrijstelling voor het onderdeel Professioneel Spreken.

Verdiepingsthema
In de tweede helft van de opleiding volg je een Verdiepingsthema. Dat is een verplicht keuzeonderdeel binnen de
opleiding. Het Verdiepingsthema bestaat uit vier colleges, afgesloten met een opdracht. Aanwezigheid en actieve
deelname zijn verplicht en gelden voor alle bijeenkomsten. Er wordt een aantal verschillende thema’s aangeboden
waaruit je er één kiest. Meer informatie over het Verdiepingsthema vind je in de studiegids.
Net zoals voor Professioneel Spreken geldt, wordt het cijfer voor het tentamen Zelfevaluatie 2 pas vastgesteld als het
Verdiepingsthema is afgerond.

Portfolio
Gedurende de hele opleiding verzamel je producten en bronnen. Aan het eind van elk semester stel je uit deze
producten en bronnen een portfolio samen. Met dit portfolio geef je jezelf en je begeleiders een beeld van jouw
niveau van denken en werken als beginnende leraar. En je laat hiermee ook met concreet materiaal zien op welke
wijze je aan je ontwikkeling werkt en hebt gewerkt. Een portfolio kan dus uit allerlei verschillende materialen bestaan,
zoals lesopnames, logboekfragmenten, uitgevoerde opdrachten, ‘best practices’, leerlingfeedback etc. Dit portfolio
zet je in als bewijs bij de tentamens ‘stage’ en de tentamens ‘zelfevaluatie’. We maken gebruik van het e-portfolio dat
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onderdeel is van Brightspace. In het e-portfolio wordt een format voorgesteld dat je kunt gebruiken voor de inrichting
van je portfolio.
We maken een onderscheid tussen twee soorten portfolioproducten 2 , namelijk ontwikkelingsproducten en
assessmentproducten.
Ontwikkelingsproducten: producten die een beeld geven van je ontwikkeling. Deze producten gaan niet over ‘perfect’
docentgedrag, maar over kritisch naar je eigen functioneren en ontwikkeling kijken en op basis daarvan aan je
ontwikkeling werken. Het functioneren als zodanig wordt niet beoordeeld, het systematisch reflecteren op en werken
aan je functioneren wel. Daarbij kan het nuttig zijn dat je kunt reflecteren op aspecten van je ontwikkeling die nog niet
voltooid zijn, of waar verbetering mogelijk is. Daarvoor is het nodig om op verschillende tijdstippen gegevens te
verzamelen zodat je jouw ontwikkeling in beeld kunt brengen. Dit past bij de tentamens Zelfevaluatie 1 en
Zelfevaluatie 2, waar het gaat over je reflectieve vaardigheden.
Assessmentproducten: producten die een beeld geven van je eindcompetenties. Doel hiervan is te laten zien op welk
niveau jij competenties (zoals beschreven in het stagebeoordelingsformulier) beheerst. Aan de hand van deze
producten zal je functioneren in de klas beoordeeld worden. De kwaliteit van je functioneren is dus van invloed op het
cijfer. Dit past bij de tentamens Begeleide Stage en Zelfstandige Stage.
Het portfolio is bedoeld als bundeling van bewijslast aan de hand waarvan je jouw ontwikkeling en competenties kunt
laten zien. Het is de bedoeling dat je portfolio voldoende breed is, dat wil zeggen dat er verschillende bronnen en
perspectieven in zijn vertegenwoordigd. Daarnaast moet je portfolio voldoende diepgang in hebben. Denk daarbij aan
bewijsstukken waaruit blijkt dat je jezelf aangeboden theorieën eigen hebt gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen maar
om wat je gelezen hebt, maar om wat je daadwerkelijk hebt geïntegreerd in je dagelijkse denken en handelen als
docent in de praktijk. In het kort:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg voor variatie in de geselecteerde materialen.
Zorg ervoor dat de materialen voldoende in de tijd gespreid zijn om een ontwikkeling te kunnen laten zien.
Zorg ervoor dat er verschillende perspectieven aan bod komen (leerlingen, collega’s, medestudenten,
opleiders, …).
Zorg dat het materiaal in je portfolio relevant is voor jouw ontwikkeling en functioneren als docent/collega
en dus ook voor je betoog in het verslag bij Zelfevaluatie 1 en 2.
Zorg dat er geen redundantie in zit, met andere woorden, dat al het illustratiemateriaal in je portfolio iets
toevoegt ten opzichte van het andere illustratiemateriaal dat je laat zien.

Zorg er verder voor dat het geheel van bronnen een adequaat en genuanceerd beeld geeft van:
de manier waarop je doelbewust en systematisch naar het niveau van startbekwaamheid hebt toegewerkt;
jouw functioneren als docent in de klas;
jouw functioneren als collega op school;
jouw ontwikkelingsperspectief of plannen voor de toekomst
Het portfolio bestaat uit een aantal categorieën (leerdoelen, feedback, doen & uitproberen). Iedere categorie bestaat
uit één of meerdere onderdelen. Van ieder onderdeel (elke rij in de tabel) moet minimaal 1 bewijsstuk/bron in het
portfolio worden opgenomen, met (behalve bij leerdoelen) een begeleidende tekst waarin je kernachtig beschrijft wat
hierin te zien is (analyse) en wat dit betekent voor jou / jouw leerproces (reflectie). Bij ieder onderdeel wordt een
aantal voorbeelden genoemd die je kunt opnemen om aan deze portfolio-eis te voldoen. Dit is geen uitputtende lijst,
je kunt hierin zelf keuzes maken. De vetgedrukte onderdelen zijn verplicht. Daarmee is dus aan de minimale eis van
dit onderdeel voor het portfolio voldaan.

2 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een ontwikkelportfolio en assessmentportfolio. In onze opleiding maak je

één portfolio dat beide functies vervult.
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Categorie

Onderdeel

Voorbeelden

Leerdoelen

Bronnen die laten zien aan
welke leerdoelen en
leervragen je in de loop van
de opleiding hebt gewerkt
(‘doelstellende teksten’)

-

Stageplan
Situaties/activiteiten waarin je werkdoelen en/of
leervragen formuleert, zoals:
 Andere leerwerktaken dan je stageplan
 Opdrachten uit Vakdidactiek, Algemene
Didactiek of PPL
 analyse van een les of situatie, bv in een
logboekfragment
 verslagen van begeleidingsgesprekken
 weblogs
 reflectiekaart PLD

Feedback

Gerichte en grondige
feedback van leerlingen en
jouw analyse hiervan en
reflectie hierop

-

Leerling-feedback op de uitvoering van een les of
lessenreek
Resultaten andere Leerling-feedback bijvoorbeeld:
o Resultaten Vragenlijst Interpersoonlijk
Leraarsgedrag (VIL)
o Resultaten van een leerling vragenlijst die op
je stageschool gebruikt wordt in het kader
van docentevaluaties
o Uitwerking van interview(s) met leerlingen
o Specifieke Tips en Tops van leerlingen op
basis van de leerdoelen die je hebt gesteld

Gerichte en grondige
feedback van een ervaren
docent op school en jouw
analyse en reflectie hierop

-

Bronnen van feedback en
beoordelingen vanuit de
opleiding en jouw analyse
en reflectie hierop

-

-

Observatieverslag(en) van je werkplekbegeleider,
schoolopleider of andere (ervaren) docent
Ontwikkelrapport bij tussenevaluatie Begeleide
Stage en Zelfstandige Stage
Feedback Video Analyse
Feedback op uitvoering lessenreeks
Feedback op jouw rol binnen de sectie
Verslag van het lesbezoek door de instituutsopleider
of vakdidacticus, goedgekeurd door de betreffende
opleider (voor ZEV1 en ZEV2 een apart verslag)
Feedback van opleiders op lesvoorbereidingen etc.
Feedback van opleiders op (stage)opdrachten
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Doen en
uitproberen

Analyses van de uitvoering van
lessen en jouw reflectie daarop.

-

N.a.v. je uitgevoerde Lessenreeks/O&O
N.a.v. een aantal gegeven lessen
N.a.v. een opdracht uit vakdidactiek of
algemene didactiek

Geanalyseerd video- of audio
fragment en jouw reflectie daarop.

-

Resultaten Video analyse
o gericht videofragment toevoegen
o bij ZEV2 ander fragment(en) dan bij ZEV1
o dit is niet hetzelfde als de opdracht
Professioneel Spreken
Een opgenomen lesfragment
Een stagebezoek vervangende video opname

Analyse van en reflectie op de
leeropbrengst van lessen aan de
hand van leerlingproducten, zoals
door leerlingen gemaakte
opdrachten, toetsen en
toetsresultaten.
Onder meer aandacht voor de
eigen rol in het leerproces van de
leerlingen.

-
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Een schriftelijke toets + bijbehorend
correctiemodel en leerling-uitwerkingen
Een ingevulde huiswerkopdracht
Een project, poster, verslag, ander creatief
leerlingproduct
Een video/audio van een leerlingproduct
(gesprek, presentatie etc.)

In onderstaand schema zie je hoe de verschillende onderdelen van je portfolio samenhangen met aspecten van je
leerproces. Je werkt aan je leerdoelen, zoekt en ontvangt feedback, je analyseert en reflecteert en je doet steeds
ervaring op. Helemaal onderaan zie je ‘Evaluatie & Conclusies’; dit onderdeel wordt beschreven onder het tentamen
ZEV (onderdeel: zelfevaluatieverslag) (p. 34) en heeft betrekking op het kijken naar de manier waarop je je leerproces
hebt gestuurd over een langere tijd, wat dit heeft opgeleverd en hoe je verder gaat. Bij de leerlijn PPL word je begeleid
in hoe je dit kunt doen.

Bronnenlijst
Je verwijst in elk schriftelijk tentamen (Lessenreeks, Zelfevaluatie en Ontwerp en Onderzoek) naar bronnen die je hebt
geraadpleegd (je bronnenlijst). Daarnaast maak je waar mogelijk gebruik van literatuur in je portfolio. Je kunt dit doen
door een bronnenlijst op te nemen per portfolioproduct, of je stelt een bronnenlijst op voor het gehele portfolio.
Jouw bronnenlijst of lijsten in het portfolio geven een overzicht van de bronnen die je gedurende je opleiding hebt
geraadpleegd en bestudeerd om je kennis op te bouwen.
In eerste instantie gebruik je de verplichte literatuur die in de colleges aan de orde komt, maar natuurlijk ook literatuur,
beleidsdocumenten, krantenartikelen of bijvoorbeeld een documentaire die je zelf hebt gevonden. Een aanleiding om
zelf op zoek te gaan naar informatiebronnen kan bijvoorbeeld zijn dat je een kennistekort ervaart bij het oplossen of
begrijpen van een specifieke praktijksituatie of bij het voorbereiden van iets wat je nog nooit hebt gedaan.
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Bij ieder tentamen zal worden aangegeven welke literatuur in het product verwerkt moet zijn. Voor de tentamens
Lessenreeks en Ontwerp en Onderzoek wordt verwacht dat je zelf literatuur zoekt die jou informeert over het gekozen
thema.
Literatuur waarnaar je in je tentamens en portfolio minimaal moet verwijzen :
1.
2.
3.

Geerts, W.M. & Kralingen van, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (2e druk)
Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving (Eerste druk). Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Een evenwichtige en actuele selectie van literatuur aangeboden bij Algemene Didactiek en Vakdidactiek, met
aandacht voor:
a. Verdeling over de drie rollen Vakdidactisch specialist, Pedagoog en Professional
b. Variatie van handboek tot (internationale) wetenschappelijke literatuur uit peer-reviewed
tijdschriften

Omgaan met persoonsgegevens
In het kader van je opleiding, en zeker in je portfolio, zul je regelmatig gegevens, bronnen en bewijsstukken
verzamelen waar namen van leerlingen op staan of waarin leerlingen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld bij het opnemen
van een video). Middels je raamovereenkomst is afgesproken dat jij vanwege de opleiding video-opnames mag
maken en leerlingproducten mag analyseren. Het is echter in het kader van de wetgeving (AVG) wel van belangrijk
dat je: 1) niet meer data verzamelt dan nodig en 2) de data zo veel mogelijk anonimiseert. Nu vragen we je niet het
onmogelijke, je hoeft video’s waarop een leerling te zien is niet te bewerken en het gezicht van de leerling
onherkenbaar te maken. Wat doe je wel?
Opnames in de klas
1.
Richt de camera zoveel mogelijk op jezelf als de interactie in en met de klas niet van belang is voor de
opname.
2.
Informeer leerlingen en je werkplekbegeleider altijd als je opnames maakt.
Anonimiseer je portfolio
3.
Gebruik nooit leerlingnamen en herleidbare gegevens in de leerlingproducten in je portfolio.
4.
Ditzelfde geldt voor de naam van collega-docenten en naam en plaats van de school.
5.
Zijn die er toch abusievelijk in gekomen? Lak ze dan allemaal zwart.
6.
Maak altijd gebruik van nummers of letters i.p.v. leerlingnamen.
7.
Is sprake van gevoelige informatie over een leerling (denk aan medische zaken)? Zorg er dan voor dat deze
informatie sowieso niet in je portfolio terechtkomt, ook al heb je bovenstaande stappen al doorlopen.
8.
Denk na over de naamgeving van je producten: Klas 4HA 2022-2023 Canisiuscollege is toch nog behoorlijk
herleidbaar; Mijn vierde klas havo al een stuk minder.
Veilig bewaren
9.
Sla alle producten het liefst zoveel mogelijk op in het afgeschermde e-portfolio op Brightspace.
10. Gebruik hiervoor nooit een USB-stick of the cloud (GoogleDrive etc.).

11. Verwijder gegevens die je niet meer nodig hebt zo snel mogelijk van je eigen devices – d.w.z. je laptop of
portable harddrive.
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Tentamen Begeleide Stage
Code: RDA-BS
15 EC
Doel
In de eerste helft van de lerarenopleiding voer je onder begeleiding van je werkplekbegeleider, en eventueel samen
met een medestudent (je ‘duo-partner’) je eerste lessen uit op de stageschool. In deze begeleide stage laat je vooral
zien dat je een of meer samenhangende lessenreeksen of onderwijsactiviteiten kunt voorbereiden en uitvoeren.
Daarin maak je een weloverwogen keuze en ordening van inhouden en werkvormen (leeractiviteiten). Bovendien laat
je zien dat je onderwijskundige, pedagogische en vakdidactische inzichten kunt vertalen naar een praktische
lesvoorbereiding en lesuitvoering. Verder verzorg je de toetsing van de lessen conform de interne kwaliteitseisen en
afspraken die op jouw school gelden. Voor de Begeleide Stage gelden een aantal randvoorwaarden, zoals
beschikbaarheid, hoeveelheid lesuren en begeleiding. Meer hierover kun je lezen in de stagewijzer. De stagewijzer
heb je aan het begin van de opleiding op papier gekregen en/of kun je raadplegen via Brightspace.
Wat moet je voor dit tentamen doen?
Dit tentamen bestaat uit een beoordeling van jouw functioneren in de praktijk. Gedurende de eerste helft van de
opleiding loop je stage op een school voor het voortgezet onderwijs. Daarbij draag je zelf verantwoordelijkheid voor
je leerproces. Dit doe je door leerdoelen voor jezelf op te stellen en daaraan gerichte activiteiten te koppelen. De
werkplekbegeleider zal je gedurende de begeleide stage op verschillende momenten feedback geven.
Gedurende je begeleide stage verzamel je producten en bronnen. Aan het eind van de stage stel je uit deze producten
en bronnen een portfolio samen, waarmee je laat zien dat je klaar bent voor de zelfstandige stage.
De eerste twee weken van de begeleide stage zijn vooral oriënterend. In het begin van deze fase observeer je vooral
(bijvoorbeeld lessen, klassen, leerlingen, je werkplekbegeleider en andere docenten) en leer je de schoolorganisatie
kennen (de praktische organisatie, de visie van de school, systemen). Daarbij kun je observatie-instrumenten
gebruiken die ter beschikking worden gesteld. Geleidelijk aan ga je zelf steeds grotere delen van lessen verzorgen,
variërend van begeleiden tijdens zelfwerkzaamheid, uitleg geven, opdrachten tot hele lessen geven.
Aan het einde van deze oriënterende fase vindt het eerste evaluatiemoment plaats, de zogenaamde Tussenevaluatie
Begeleide Stage. Deze tussenevaluatie heeft een signalerende functie maar is geen beoordeling; je krijgt hier ook geen
EC’s voor. Op dat moment wordt onder andere gekeken naar de mate waarin je ontvankelijk bent voor feedback en
openstaat om nieuwe dingen te leren, maar ook of het contact maken met leerlingen je goed afgaat. Je krijgt geen
studiepunten voor de tussenevaluatie, maar ze vormt wel input voor het studieadvies dat je na de eerste maanden
van de opleiding krijgt.
In de periode die daarop volgt krijg je een steeds grotere verantwoordelijkheid om onder begeleiding van de
werkplekbegeleider zelf (deel)lessen uit te voeren. Je voert dan het aantal lessen per week geleidelijk op. Daarnaast
neem je deel aan activiteiten op de school, zoals ouderavonden, studiedagen, docentenvergaderingen en
rapportvergaderingen.
In het begin blijft de werkplekbegeleider in de klas en observeert de lessen, maar gaandeweg de periode komt hij/zij
steeds minder in de klas. Jullie bespreken wel wekelijks je lessen voor en na. Het is mogelijk dat zich in deze periode
in een of meer klassen problemen voordoen met orde houden en het goed leiding en begeleiding geven.
Aan het einde van het eerste semester vindt het tweede evaluatiemoment plaats. Deze evaluatie heeft een
beoordelende functie. Op dat moment wordt getoetst hoe ver je bent in je ontwikkeling binnen de drie rollen.
Beoordeling
Voor beide beoordelingen in de begeleide stage (de Tussenevaluatie Begeleide Stage en het tentamen Begeleide
Stage) ontvang je een beoordelingsadvies van je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar op je stageschool.
Je krijgt dit advies door middel van het Stagebeoordelingsformulier. Dit bevat feedback over je ontwikkeling en een
beoordeling van je professionele grondhouding en je rol als professional, pedagoog en vakdidacticus.
• Je werkplekbegeleider mailt het ingevulde formulier naar jou, je schoolopleider en de instituutsopleider.
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• De instituutsopleider controleert of het formulier correct is ingevuld.
• Na goedkeuring ontvang je een mail met het gecontroleerde formulier.
• Het goedgekeurde formulier plaats je op Brightspace (zie hiervoor ook de stagewijzer).
Voor de vaststelling van het resultaat voor het tentamen Begeleide Stage geldt:
Op basis van beoordelingsadvies en het door jou ingeleverde portfolio stelt een beoordelaar van de docenten
academie het uiteindelijke cijfer vast. Komen deze overeen qua beeld van je functioneren en ontwikkeling, dan neemt
de beoordelaar het beoordelingsadvies over. Lopen deze sterk uiteen, dan volgt overleg via je instituutsopleider.
Bij een onvoldoende voor dit tentamen worden in overleg afspraken gemaakt over verlenging van de stage en wanneer
een nieuw beoordelingsadvies gegeven wordt. Deze worden vastgelegd in het formulier herkansing dat achterin het
Stagebeoordelingsformulier is opgenomen. Als herkansing voor dit tentamen geldt dan de beoordeling aan het einde
van deze verlengde stage. Pas als het tentamen Begeleide Stage met een voldoende is afgesloten kun je aan de
zelfstandige stage beginnen.
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Tentamen Zelfstandige Stage
Code: RDA-ZS
15EC
Doel
In de tweede helft van de lerarenopleiding verzorg je zelfstandig lessen in een aantal klassen, met begeleiding op
afstand van je werkplekbegeleider. In deze zelfstandige stage pas je de theoretische concepten en modellen die je
tijdens de opleiding hebt leren kennen toe in de praktijk. Met het tentamen Zelfstandige Stage wordt uiteindelijk
getoetst of je binnen alle drie rollen functioneert als startbekwame eerstegraadsdocent. Voor de Zelfstandige Stage
gelden een aantal randvoorwaarden zoals beschikbaarheid, aantal lesuren etc. Meer hierover kun je lezen in de
stagewijzer, die je aan het begin van de opleiding op papier hebt gekregen of kunt raadplegen via Brightspace.
Wat moet je voor dit tentamen doen?
Gedurende het gehele tweede semester loop je stage op een school voor het voortgezet onderwijs. Je verzorgt in deze
periode 6 tot 8 lessen per week. Je werkplekbegeleider en/of je andere begeleiders op school bezoeken geregeld de
lessen, afhankelijk van wat in het kader van de begeleiding en beoordeling noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast
worden de lessen wekelijks voor- en nabesproken.
Tijdens de stage draag je zelf verantwoordelijkheid voor je leerproces. Dit doe je door leerdoelen voor jezelf op te
stellen en daaraan gerichte activiteiten op de stageschool (en/of de academie) te koppelen in een stageplan.
Halverwege de zelfstandige stage vindt de Tussenevaluatie Zelfstandige Stage plaats. Deze tussenevaluatie heeft een
signalerende functie maar is geen beoordeling; je krijgt hier ook geen EC’s voor. Tijdens deze tussenevaluatie wordt
jouw ontwikkeling tot dan toe besproken aan de hand van het stagebeoordelingsformulier en worden nieuwe
ontwikkelpunten geformuleerd. Bij deze tussenevaluatie zijn jij en je begeleiders op de school betrokken. Indien
gewenst kan dit gesprek in aanwezigheid van een opleider van de docentenacademie plaatsvinden, bijvoorbeeld
gekoppeld aan een lesbezoek.
Op het einde van het tweede semester wordt aan de hand van de drie rollen getoetst of je startbekwaam bent. Deze
eindevaluatie leidt tot een beoordelingsadvies voor de Zelfstandige Stage. Bij voorkeur vindt er na dit
beoordelingsmoment een gesprek plaats tussen jou en je begeleider(s) op school om de beoordeling toe te lichten en
om de stage als geheel te evalueren.
Beoordeling
Voor beide beoordelingen in de zelfstandige stage (de Tussenevaluatie Zelfstandige Stage en het tentamen
Zelfstandige Stage) ontvang je een beoordelingsadvies van je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar op je
stageschool. Je krijgt dit advies door middel van het Stagebeoordelingsformulier. Dit bevat feedback over je
ontwikkeling en een beoordeling van je professionele grondhouding en je rol als professional, pedagoog en
vakdidacticus.
• Je werkplekbegeleider mailt het ingevulde formulier naar jou, je schoolopleider en de instituutsopleider.
• De instituutsopleider controleert of het formulier correct is ingevuld.
• Na goedkeuring ontvang je een mail met het gecontroleerde formulier.
• Het goedgekeurde formulier plaats je op Brightspace (zie hiervoor ook de stagewijzer).
Voor de vaststelling van het resultaat voor het tentamen Zelfstandige Stage geldt:
Op basis van beoordelingsadvies en het door jou ingeleverde portfolio stelt een beoordelaar van de docenten
academie het uiteindelijke cijfer vast. Komen deze overeen qua beeld van je functioneren en ontwikkeling, dan neemt
de beoordelaar het beoordelingsadvies over. Lopen deze sterk uiteen, dan volgt overleg via je instituutsopleider.
Bij een onvoldoende voor dit tentamen worden in overleg afspraken gemaakt over verlenging van de stage en wanneer
een nieuw beoordelingsadvies gegeven wordt. Deze worden vastgelegd in het formulier herkansing dat achterin het
Stagebeoordelingsformulier is opgenomen. Als herkansing voor dit tentamen geldt dan de beoordeling aan het einde
van deze verlengde stage.
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Tentamen Lessenreeks
Code: RDA-LR
5EC
Doel
Tijdens de educatieve master leer je om lessen voor te bereiden, te plannen en de resultaten te toetsen. Deze
lessen staan niet op zichzelf, maar vormen een geheel met omliggende lessen. In dit tentamen laat je zien dat
je een lessenreeks kunt ontwerpen op een weldoordachte, onderbouwde en bij de doelgroep passende manier.
Concreet bereid je een reeks van minimaal vier samenhangende lessen voor. Je ontwerpt deze lessenreeks voor
de bovenbouw havo/vwo, tenzij in overleg met de beoordelaar anders is afgesproken. De samenhang in je
lessenreeks komt zowel tot uiting in de inhoud – de leerdoelen – als in de didactiek: de werkvormen die je
aanbiedt. Doelen, onderwijs en toetsing moeten in deze lessenreeks nauw op elkaar aansluiten.
De basis voor de lessenreeks is de lesmethode of leergang die op jouw stageschool gebruikt wordt voor jouw
vak. In de meeste gevallen is dit een hoofdstuk uit het lesboek, of een deel daarvan. Je mag echter onderdelen
uit die bestaande methode schrappen of toevoegen. Je verantwoordt hoe je lessenreeks tot stand is gekomen.
Productspecificatie
Voor dit tentamen lever je een verslag in met de volgende onderdelen:
1.

Voorbereiding en verantwoording
a. Vakdidactische visie
b. Analyse van de beginsituatie van de klas
c. Inhoudsanalyse
d. Taakanalyse
e. Doceeractiviteiten

2.

Lesplan
a.
b.
c.
d.

Leerdoelen
Werkvormen en leermiddelen
Formatieve toetsing
Summatieve toetsing (indien aanwezig)

Bijlagen
• Het groenlicht formulier, ingevuld door je werkplekbegeleider
• De hulpmiddelen en leermaterialen die jij en/of je leerlingen gebruiken in het kader van deze
lessenreeks, zoals: leerlingen- en docentenmateriaal van werkvormen, oefeningen en opdrachten,
werkbladen, lesvoorbereidingsformulieren, PowerPoint, ict-materiaal, etc.
• De formatieve/ summatieve toets(en) die je wilt gebruiken om te analyseren of je leerlingen die
beoogde les- en lessenreeksdoelen hebben behaald.
Geef bij alle bijlagen duidelijk aan waar je het materiaal vandaan haalt: zelf gemaakt of bronverwijzing. En
verwijs naar de bijlagen met een hyperlink in de tekst.
Hoe kom je tot dit product?
Schrijf een kernachtig en samenhangend verslag waarin minimaal de hierboven aangegeven onderdelen zijn
verwerkt. De volgorde die hier staat aangegeven is een richtlijn, maar is niet verplicht.
De omvang voor je verslag is maximaal 6000 woorden (exclusief referenties, inhoudsopgave, noten en
bijlagen). Kom je op meer uit, ga dan na of je niet te omslachtig hebt geformuleerd. Is het minder, controleer
dan of alle gevraagde onderdelen erin zitten. Een verslag dat de bovengrens met meer dan 10% overschrijdt,
wordt niet beoordeeld.
Sla dit verslag op onder de volgende documentnaam: Lessenreeks_jouwnaam_datum.doc
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Bronnenlijst
Geef aan hoe je je hebt voorbereid op het ontwerp van de lessenreeks en verantwoord de keuzes die je op basis
van deze voorbereiding hebt gemaakt. Motiveer, waar relevant, je keuzes vanuit de theoretische kennis en
inzichten die je tot nog toe hebt opgedaan in de opleiding. Je bronnenlijst zal voornamelijk bestaan uit
vakdidactische literatuur, maar kan waar nodig ook algemeen didactische literatuur bevatten. De bronnenlijst
neem je aan het einde van je verslag op.
Beoordeling
Voordat je de lessenreeks gaat uitvoeren krijg je feedback van je werkplekbegeleider. Hiervoor lever je tijdig een
lesplan in bij je werkplekbegeleider.
De feedback gebruik je om waar nodig het lesplan aan te passen. Je werkplekbegeleider legt zijn feedback vast in
een groenlicht-formulier. Dit formulier is een onderdeel van je verslag Tentamen Lessenreeks.
Je vakdidacticus besteedt in de colleges vakdidactiek ook aandacht aan het tentamen lessenreeks, bijvoorbeeld
door ideeën te bespreken of uit te proberen. De vakdidacticus vult zelf in hoe dit vorm krijgt in de colleges.
Het tentamen Lessenreeks wordt beoordeeld door een opleider. Voor een uitgebreide toelichting op de
beoordelingscriteria van het lesontwerp verwijzen we naar bijlage 1.

19

Formulier “Groen licht” Tentamen Lessenreeks (in te vullen door werkplekbegeleider)
Educatieve master
Radboud Docenten Academie
Cohort september 2022
Naam student:

Is het lesplan verantwoord gezien de klas waarin de lessenreeks uitgevoerd gaat worden?
Toelichting:

Datum:
Naam werkplekbegeleider:
Handtekening:
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Tentamen Ontwerp en Onderzoek
Code: RDA-OO
10EC
Bedoeling
Een vakdidactische uitdaging vormt de basis van het tentamen Ontwerp en Onderzoek, kortweg O&O.
Met dit tentamen laat je zien dat je een vakdidactische uitdaging in kaart kunt brengen en een innovatief
ontwerp als antwoord op deze uitdaging kunt bedenken, onderbouwen, uitvoeren en evalueren.
Bij het uitproberen van je ontwerp verzamel je gegevens over de uitvoering of werking ervan. Met de inzichten
die je daarmee verkrijgt, kun je je ontwerp verder door ontwikkelen voor een volgende uitvoering. Dit alles
samen vormt het ontwerpdeel.
Voor het onderzoeksdeel 3 formuleer je een onderzoeksvraag over een deel van je ontwerp waar je met name
benieuwd naar bent. Je verzamelt en analyseert gegevens tijdens of na afloop van de uitvoering van je
ontwerp, in het kader van je onderzoeksvraag. Je doet op deze manier een praktijkgericht onderzoek met
gebruikmaking van wetenschappelijke (vak)didactische literatuur ter inspiratie en onderbouwing van de keuzes
die je hebt gemaakt voor je ontwerp. Dit samen vormt het onderzoeksdeel.
Om je te ondersteunen in het schrijven van je verslag (tentamen O&O) krijg je een aantal vragen in een
schriftelijke (take home) toets (zie verderop in dit document).
Daarnaast lever je ook in wat jij ontworpen hebt (dus de leeractiviteiten en -materialen) en wel zo dat dit
overdraagbaar is.
Ter afsluiting van het tentamen O&O maak en presenteer je je onderzoek en ontwerp tijdens een postersessie
op het afsluitende O&O-festival dat door de docentenacademie wordt georganiseerd; en vaak krijg je daarvoor
ook de gelegenheid op de school waar je je ontwerp en onderzoek hebt uitgevoerd. Daarmee kun jij collega’s
inspireren met jouw ontwerp en onderzoek en jouw inzichten hierdoor verspreiden.

4

Producten voor het tentamen O&O
Het tentamen O&O bestaat dus uit drie producten waar je gedurende het semester aan werkt, en die je aan
het einde van het semester inlevert:
- Een schriftelijke (take home) toets waarin je vragen beantwoordt over je innovatieve ontwerp en
praktijkgerichte onderzoek;
- Je ontwerp (de leeractiviteiten en -materialen die jij en/of je leerlingen gebruiken);
- Een (pdf van een) poster over je ontwerp en onderzoek, die je bij een postersessie op het afsluitende O&Ofestival presenteert aan medestudenten, opleiders en docenten.
Samenwerken bij O&O
Bij het ontwerpen en/of het onderzoeksdeel van O&O werk je bij voorkeur samen met een (of twee) andere
student(en). Naarmate je meer hetzelfde doet, kun je ook samen aan de producten werken (samen materiaal
maken en samen tekst schrijven). Al naar gelang het van toepassing is, lever je (deels) dus ook dezelfde
producten in.

3

Voor studenten die geen onderzoeksdeel hoeven te doen, geldt dat ze vraag 1 tot en met 4 van de toets
beantwoorden, en het ontwerp inleveren.
4 Let op: aan het printen van een poster zijn kosten verbonden, ongeveer €20,- als je deze via internet op tijd
bestelt.
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Innovatief onderwijsontwerp
Je toont met dit tentamen je ontwerpcompetenties op een hoger niveau dan het eerdere tentamen
lessenreeks; je biedt met een innovatief onderwijsontwerp een oplossing voor een (vak)didactische uitdaging.
Lag de nadruk in de eerste helft van de opleiding vooral op het lesgeven, dit ontwerp is meer gericht op het
vakspecifiek leren door leerlingen. Hoe de leerling effectief leert in het vak, welke visie jij op het vak hebt en
welke vakinhoudelijke uitdagingen jij en/of je leerlingen moeten aangaan, vormen het uitgangspunt van je
ontwerp. Ook inzichten uit het verdiepingsthema dat je volgt, bijvoorbeeld vakoverstijgend werken,
spelvormen (‘ludodidactiek’ oftewel toepassing van spel-ontwerpprincipes) of formatief handelen, kunnen je
inspireren bij je ontwerp.
Je stelt zelf een gerichte, verantwoorde en samenhangende combinatie van leeractiviteiten en werkvormen
samen. Dit ontwerp voer je uit op de stageschool. Je ontwerp kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk
van bijvoorbeeld je vak, je visie, de omstandigheden op school, je creativiteit en je wensen. Een project van
drie middagen? Een escaperoom van twee uur? Een online-module die leerlingen in 30 minuten zelfstandig
doorlopen? Of 2 of 3 reguliere lessen? Het is aan jou!
Vertrekpunt bij het ontwerpen
Je ontwerp is de basis voor je onderzoek.
Voordat je kunt gaan bedenken wat je wilt onderzoeken aan je ontwerp, moet eerst je ontwerp helder zijn:
• Wat ga je ontwerpen?
• Waarom, wat is de aanleiding en wat speelt er?
• Wat moet het ontwerp opleveren?
• Waarom denk je dat dit ontwerp ook zal werken om dat te realiseren (het werkzame bestanddeel van de
interventie)?
Je antwoord op deze vragen is een ontwerpredenering.
Een manier om deze helder op te schrijven is door middel van het CIMO -model (Context, Interventie,
Mechanismen, Opbrengst). Dat zorgt er voor dat anderen je redenering kunnen nalezen en kunnen
meedenken, zowel kritisch als constructief (waar ontbreekt het nog aan in je redenering, en hoe kan je
redenering consistenter en beter geïnformeerd worden weergegeven).
Welke uitdagingen je in de CONTEXT van jouw onderwijspraktijk tegenkomt,
waar je met je ontwerp iets aan wilt doen.
Welke
INTERVENTIE je
wilt inzetten om
iets te doen aan
deze uitdagingen.

De MECHANISMEN in deze
interventies. Dus: wat we
weten over deze uitdagingen
en waarom/ hoe deze
interventies daarbij werken.
Hiervoor heb je een
(conceptueel)
verklaringsmodel nodig, dus:
theorie.

De gewenste
OPBRENGST, dus: wat
wil je uiteindelijk
bereiken met deze
interventies? Hoe ziet
het eruit als je uitdaging
opgelost is? Wat levert
dat op?

Het CIMO-model in het kort
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Relatie met ontwikkelingen in je school
Het is van belang dat je vanuit persoonlijke interesse en leervragen aan de slag gaat. Je kunt hiervoor mogelijk
ook putten uit je stageplan of ZEV 1. Natuurlijk speelt het curriculum op school ook een rol. Je ontwerp en
onderzoek voer je uit op je stageschool. Dat betekent dat het belangrijk is dat zowel ontwerp en onderzoek
passen in jouw specifieke situatie (PTA, onderzoeksomgeving in de school, vakspecifieke aandachtspunten
etc.). Overleg vanaf het begin met je werkplekbegeleider en sectie. Welke uitdagingen zien zij, waar lopen zij
tegenaan en waar zouden zij graag meer over willen weten?
Ook worden er wellicht bijeenkomsten in de school georganiseerd met studenten en docenten die in dezelfde
periode met hun onderzoek bezig zijn. Overleg dus tijdig op je stageschool over het ontwerp (en daarna ook
over onderzoek; zie verderop) dat je voor ogen hebt.
Evalueren van je ontwerp
Tijdens de uitvoering van je ontwerp verzamel je gegevens. Je analyseert deze gegevens. Met de inzichten die
je daarmee verkrijgt, kun je je ontwerp verder door ontwikkelen voor een volgende uitvoering. Je evalueert dus
je ontwerp en uitvoering op effectiviteit, sterke en zwakke punten.
Praktijkgericht onderzoek
Heb je je ontwerp redelijk in de steigers staan en heb je duidelijk welke onderbouwing uit de literatuur daarbij
aan de orde is, dan ga je bepalen over welk aspect je data wil verzamelen om te bekijken hoe en waarom het
werkt. Je verwacht bijvoorbeeld dat jouw ontwerp ertoe zal leiden dat leerlingen zich meer uitgedaagd voelen
om met bepaalde leerstof aan de slag te gaan en daarmee zich de leerstof meer eigen zullen maken. Je kunt
dan observeren hoe leerlingen met de stof aan de slag gaan (wat zie je ze doen?) en door middel van het
analyseren van ingeleverd werk bepalen of ze de leerstof meer eigen hebben gemaakt. Een onderzoeker helpt
je mee om dit goed te doen. Je krijgt begeleiding bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het verzamelen
van data en mogelijke analyses.
Kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek is het uittesten van een op theorie gebaseerde (=onderbouwde)
oplossing voor een uitdaging in die praktijk. In de discussie van de resultaten van je praktijkgericht onderzoek
koppel je terug naar de literatuur: sluiten jouw bevindingen aan of leiden deze tot nieuwe inzichten? Ook bij je
ideeën voor bijstelling en doorontwikkeling van je ontwerp geef je bij voorkeur aan hoe zich dat verhoudt tot je
eerdere onderbouwing. Zo stel je jezelf maar ook collega’s die met het ontwerp verder willen, in staat goede
afwegingen te maken bij een volgend ontwerp.
Overleg je onderzoek op school: let op persoonsgegevens
Je hebt op je stageschool overlegd over het ontwerp; en dat doe je daarna ook over het onderzoek dat je voor
ogen hebt. Dit betreft niet alleen het onderwerp en werkwijze van het praktijkgerichte onderzoek, maar ook de
manier waarop je van plan bent om deelnemers te informeren over je onderzoek, gegevens te verzamelen en
op te slaan. Zorg ervoor dat je ook scherp hebt wat er is afgesproken tussen RDA en school over zorgvuldige
omgang met gegevens. Overleg dit met je werkplekbegeleider, en eventueel met een onderzoekscoördinator
op je school. Ook jouw begeleider voor het onderdeel onderzoek kan hierin meedenken.
Oefenen van een onderzoekende houding in je professioneel functioneren
De onderzoeksinsteek van O&O sluit aan bij jouw dagelijkse praktijk als docent. Elke dag trek je namelijk
conclusies over het leren van jouw leerlingen op basis van gebeurtenissen of leerlingproducten. Die
gebeurtenissen en leerlingproducten kun je dus ook als onderzoeksgegevens (data) beschouwen. Op deze
manier onderzoek doen binnen je eigen praktijk, met gebruikmaking van data uit je eigen praktijk, is een
nuttige exercitie: je krijgt een betrouwbaarder inzicht in leerprocessen van je leerlingen, je eigen
instructieactiviteiten, in leer- en werksituaties in de klas, of in manieren om het leren van leerlingen te
stimuleren. Zo werk je ook aan je uiteindelijke doel: jezelf te ontwikkelen tot een docent die een
onderzoekende houding combineert met onderzoekend handelen. De impact van het onderzoek op je eigen
handelen is van groot belang.
Dit is een belangrijk verschil met veel onderzoek dat je in je vakmaster hebt gedaan. Praktijkgericht onderzoek
vertaalt zich door in je handelen en is daarbij herkenbaar en relevant voor collega’s en anderen die in en rond
de praktijk werkzaam zijn. Het gaat niet om algemene generaliseerbaarheid maar om navolgbaarheid en
herkenbaarheid. Wat jij onderzoekt geldt in jouw situatie en context. Je maakt jouw ontwerp en inzichten
navolgbaar en herkenbaar voor anderen, zodat zij geïnformeerde afwegingen kunnen maken over hun
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ontwerpen. Je past je ontwerp natuurlijk maar in een kleine setting toe, hooguit een paar klassen. Dus in je
onderzoek werk je met een relatief klein aantal respondenten (“kleine N”). Daarom zetten we in op kwalitatief
onderzoek in plaats van kwantitatief onderzoek. Het gaat niet om statistisch betrouwbaar vaststellen of je
ontwerp werkt (en wat er dan precies oorzakelijk is), maar hoe en waarom het werkt. Van dit laatste leer je zelf
als docent ook het meeste; het geeft je een idee over mogelijke aanpassingen voor een volgende keer.
Planning
Gedurende het semester staan er O&O-colleges gepland. Zoals gezegd werk je eerst aan je ontwerp en komt
onderzoek daar later bij. De O&O-colleges zullen zich eerst richten op ontwerp, en vervolgens op onderzoek. Je
wordt ingedeeld bij een O&O-groep. Binnen je groep zoek je aansluiting bij een medestudent met wie je een
ontwerp & onderzoek gaat opzetten, uitwerken en uitvoeren. Samen kom je tot een idee voor het ontwerp en
de verankering van het ontwerp in de vakdidactische literatuur. Het ontwerp kun je geheel of deels samen
vormgeven en je kunt als duo (of trio) ieder (deels) hetzelfde ontwerp in leveren. Je voert het onderzoek uit als
tweetal (of drietal) en maakt ook samen de poster en werkt samen aan de antwoorden op de vragen van het
tentamen.
Ieder duo (of trio) van studenten wordt vanuit de docentenacademie door twee begeleiders begeleid. In de
regel zijn dit een onderzoeker en de vakdidacticus. Zij verzorgen ook de colleges. Indien je stage loopt op een
academische opleidingsschool kun je ook informatie of advies ophalen bij een onderzoeksgroep of –
coördinator in de school.
Een van de producten die je inlevert voor dit tentamen bestaat uit je antwoorden op de schriftelijke
toetsvragen over je innovatieve ontwerp en praktijkgerichte onderzoek. De inhoud van de O&O-colleges sluit
aan bij deze vragen, zodat je alle stappen die je nodig hebt doorloopt. Je kunt gedurende het semester dus al
steeds werken aan wat je uiteindelijk indient.
Naast de colleges hebben we 2 ontwerpmiddagen ingeroosterd. Dat zijn middagen waarop je samen kunt
werken aan je ontwerp. Hierbij is niet altijd een begeleider aanwezig of beschikbaar. We faciliteren die tijd en
de ruimte, omdat een ontwerp maken gebaat is bij tijd en aandacht.
Controlemomenten
Er zijn twee verplichte controlemomenten. In maart (precieze moment in overleg met je begeleiders,
vakdidacticus en onderzoeker) lever je je eerste versie van het ontwerp en een conceptversie van een deel van
de toetsvragen in. Hierop zullen de twee begeleiders vanuit de docentenacademie je feedback geven én een
advies voor het ontwerp geven dat kan variëren van ‘direct uitvoerbaar’ tot ‘na aanpassingen uitvoerbaar’ of
‘niet uitvoerbaar zonder grote revisie’. Uiteraard krijg je in het laatste geval de kans om je voorbereiding een
tweede keer in te leveren. Dit moment heeft geen invloed op het uiteindelijke cijfer voor dit tentamen, maar
dient vooral om een haalbaar en uitvoerbaar plan neer te zetten. Een tweede controlemoment betreft het
inleveren van je instrumenten. Voorafgaand aan de dataverzameling lever je een overzicht van je instrumenten
in. Indien de begeleiders akkoord zijn, kun je data gaan verzamelen.
De onderzoeker en de vakdidacticus beoordelen samen de eindproducten, zowel het ontwerp als het
tentamen.
Deze grove planning kan je als leidraad nemen:
Begin maart: begeleidingsgesprek over ontwerp en mogelijke onderzoeksvraag daarbij
Halverwege/eind maart: inleveren eerste versie toets (ontwerp, toetsvragen 1 t/m 3, 5 & 6, mogelijke
methode): verplicht controle moment 1. Deze eerste versie lever je in via Brightspace.
April: controle op instrumenten: verplicht controle moment 2
Voor de meivakantie: uitvoering ontwerp
De planning van je O&O kan wellicht hier iets van afwijken, maar de volgorde van deze stappen staat vast.
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Tentamen inleveren
De drie eindproducten lever je in als aparte producten op Brightspace in de Algemene en Gradecenter Course:
Je materialen voor ontwerp en de schriftelijke toets lever je in bij “tentamen O&O”. Je poster lever je in bij
“poster O&O”.
Ook al is een product voor 100% gelijk, je levert dan toch allebei individueel hetzelfde werk in; met jullie beider
namen in de titel (toetsOenO_Jansen en Pietersen).
Vragen van de schriftelijke toets
Hierna volgen de vragen van de toets. Neem de vragen over en beantwoord deze. Vergeet uiteraard niet
bovenaan je naam te vermelden in de toets (en in de filename). Ook is het prima als je de toets begint met een
overkoepelende titel voor je O&O-producten.
Titel / Naam / Namen van de begeleiders
1. Wat is je educatieve ontwerp (globale opzet) en hoe sluit dit ontwerp aan op jouw vakdidactische visie?
(criterium Visie)
Expliciteer welke vakdidactische uitdaging je in de context van jouw onderwijspraktijk tegenkomt. Expliciteer
vanuit je visie op het schoolvak waarom je je juist hierop wilt richten in je ontwerp. Leg uit wat bekend is over
deze uitdaging vanuit de vakdidactische literatuur en waarom/hoe je ontwerp daarbij kan werken. Geef een
globale opzet van het ontwerp, en leg uit hoe is ontworpen vanuit je eigen vakdidactische visie. Richt je met
name op dat aspect van je visie dat een link heeft met de vakdidactische uitdaging die je aangaat. Bijvoorbeeld
hoe jij het domein of onderwerp dat centraal staat in je ontwerp zou willen behandelen of wat je leerlingen
wilt laten leren in je schoolvak. Hoe je het schoolvak ziet en zou willen vormgeven. Je maakt dit onderdeel
sterker als je hierin ook het maatschappelijke debat, het landelijk curriculum en de schoolvisie betrekt (indien
toepasselijk).

2. Hoe verhoudt het ontwerp zich tot de vakinhoud en de leerlingleerdoelen ?(criteria Inhoudsanalyse,
Leerdoelen)
Beschrijf hier wat je wil bereiken met je ontwerp. Expliciteer wat de leerlingen leren en/of kunnen door dit
ontwerp. Verantwoord de didactische samenhang en opbouw van je ontwerp op basis van een analyse van de
vakinhoud (=lesstof). Formuleer welke leerdoelen je denkt te bereiken met het ontwerp in termen van
concreet waarneembaar gedrag en/of doelen van hogere-orde denken en attitude-ontwikkeling.
Je kunt een samenvattend lijstje van de principes van je ontwerp of de basale kenmerken toevoegen om de
essentie van je ontwerp te expliciteren.

3. Wat vraagt je ontwerp van jou en jouw leerlingen en waarom verwacht je dat je ontwerp werkt? (criteria
Analyse beginsituatie, Taakanalyse, Werkvormen en leermiddelen, Didactiek)
Leg uit hoe het lesmateriaal is ontworpen vanuit een analyse van verschillende relevante perspectieven op de
beginsituatie (zoals voorkennis, misconcepties, leerklimaat, waardering of motivatie voor het vakonderdeel,
aandacht voor individuele leerling). Heb hierbij aandacht voor wat jouw leerlingen in jouw klas(-sen) nodig
hebben om effectief te kunnen leren en waarom je verwacht dat jouw ontwerp hen gaat helpen.
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Verantwoord vervolgens hoe het ontwerp van de opdrachten kan leiden tot de gewenste taken en/of
denkstappen van je leerlingen; heb hierbij aandacht voor belemmerende, bijvoorbeeld de vakdidactische
uitdaging, en bevorderende factoren. Maak een onderscheid tussen leerlingen in het algemeen en de
specifieke leerlingen in de klassen waarin je het ontwerp gaat uitvoeren.
Concludeer vervolgens waarom de ontworpen werkvormen en (technologische) leermiddelen op basis van de
totale analyse van beginsituatie, inhoud, leerdoelen en taken leiden tot de geformuleerde leerdoelen en
gewenste resultaten.
Leid uit de analyse van de beginsituatie, inhoud, leerdoelen en taken af welke doceeractiviteiten hierbij
ondersteunend zijn.

4. Hoe ging de uitvoering van het ontwerp? (criteria: Formatieve evaluatie, Summatieve evaluatie, Evaluatie
van de uitvoering van het educatieve ontwerp)
Beschrijf hoe de uitvoering verliep en eventuele afwijkingen van het ontwerp. Leg uit op welke wijze je
tussentijds vaststelt in hoeverre de leerdoelen bereikt worden.
Evalueer aan de hand van formatieve (en eventueel summatieve) evaluatie hoe effectief je didactische keuzes
waren (= in hoeverre de leerdoelen halverwege en aan het eind van de uitvoering bereikt zijn).
Onderbouw de sterke en zwakke punten op basis van de uitvoering en gerapporteerde ervaringen van
leerlingen, werkplekbegeleiders en uitvoerders. Trek hieruit conclusies over je ontwerp en de uitvoering
hiervan.

5. Wat is je probleemanalyse? (criteria Probleemanalyse: logische opbouw en wetenschappelijke
onderbouwing)
Beschrijf welke aspect/onderdeel van je ontwerp je gaat onderzoeken, en welk probleem of welke kwestie een
rol speelt bij dit aspect/onderdeel. Beschrijf ook vanuit de literatuur wat er al bekend is over dit probleem.
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6. Wat is de onderzoeksvraag? (criteria Vraagstelling en Verankering in de praktijk)
Werk hier je onderzoeksvraag uit, eventueel in een aantal deelvragen. Richt je vraag op hoe en waarom dit
aspect/onderdeel werkt. Beschrijf ook met behulp van praktijkvoorbeelden wat het praktijkbelang is van het
onderzoek. Waarom heeft jouw praktijk en/of het vak baat bij het beantwoorden van deze vraag?

7. Hoe is de dataverzameling verlopen? (criterium: Methode: dataverzameling)
Beschrijf hier hoe je welke data hebt verzameld en waarom deze data op deze manier. Besteed aandacht aan
hoe je te werk bent gegaan bij de dataverzameling (welke instrumenten en welke procedure), en hoe je door
aandacht te besteden aan validiteit en betrouwbaarheid ervoor hebt gezorgd dat de data van goede kwaliteit
zijn.
Besteed hierbij ook aandacht aan de ethische aspecten van het onderzoek. Geef aan hoe je deelnemers hebt
geïnformeerd over je onderzoek, en of en hoe je ze om toestemming hebt gevraagd. Hoe ben je omgegaan met
eventuele persoonsgegevens van leerlingen of andere deelnemers aan je onderzoek? Benoem ook hier de
wijze waarop je de data hebt behandeld (gepseudonimiseerd of geanonimiseerd) en veilig hebt opgeslagen.

8. Hoe is de data-analyse verlopen? (criterium: Methode: data-analyse)
Beschrijf hier hoe je de data hebt geanalyseerd. Beschrijf alle stappen, bijvoorbeeld of je de data hebt
voorbewerkt (bijvoorbeeld getranscribeerd) of gereduceerd (delen geschrapt uit praktische of theoretische
overwegingen)? Deel hoe je te werk bent gegaan bij het coderen of annoteren van je data en hoe je (samen
met je duopartner) hebt gezorgd voor een betrouwbare analyse. Maak de data-analyse inzichtelijk in een
bijlage.
Let op: het gaat hier nog niet over de resultaten van je analyse, alleen over de wijze waarop je te werk bent
gegaan (de methode).

9. Wat zijn de resultaten van de data-analyse? (criterium Resultaten)
Beschrijf op systematische geordende wijze de resultaten van je data-analyse, bijvoorbeeld welke
leeractiviteiten de leerlingen vertonen in interactie met de leraar en in interactie met de opdracht en/of met
elkaar, welke leerresultaten bij de leerlingen kunnen worden vastgesteld, etc. Besteed hier vooral aandacht
aan een (visuele) presentatie van je resultaten die de aandacht van de lezer richt op de relevante onderdelen
daarin. Zorg er wel voor dat de lezer niet zelf informatie moet herleiden uit visuele presentatie. Zorg ook voor
compacte weergave; comprimeer de resultaten waar dat kan.
Let op: het gaat hier nog niet om de interpretatie of de verklaring van je resultaten, maar alleen over de “kale
resultaten” van je data-analyse. Bijvoorbeeld een tabel waarin je aangeeft welke resultaten je waar en in welke
mate gevonden hebt. Of een samenvatting van de inhoud van relevante fragmenten van de data, gesorteerd
per onderwerp uit je deelvragen, met daarbij steeds een aantal voorbeelden van fragmenten die typisch zijn
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voor het onderwerp. Je kunt hier wel alvast opvallende resultaten aanwijzen, of een trend of patroon
signaleren waar je bij de volgende vragen op terugkomt.

10. Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag? (criterium Conclusie en discussie)
Geef hier beknopt aan wat je op basis van je resultaten kunt concluderen / wat het antwoord is op je
onderzoeksvraag. Neem in acht dat het om praktijkgericht onderzoek gaat. De conclusies hebben vaak een
bepaalde mate van voorzichtigheid. Suggereer geen harde conclusies (“effect”) als dat niet matcht met de aard
van je onderzoek (geen controlegroep); wees niet stelliger dan je kunt zijn. Bijvoorbeeld ‘de resultaten
indiceren…’ in plaats van ‘tonen aan…’. Je begeleiders reiken je hiertoe ook aanwijzingen aan.
Geef naast het antwoord ook aan hoe de resultaten van dit onderzoek zich verhouden tot de literatuur die bij
het ontwerp is gebruikt; geef aan wat de theoretische betekenis van de gevonden resultaten is, wat deze
resultaten bijdragen aan de bestaande theoretische inzichten en resultaten van onderzoek.
Geef tot slot verklaringen weer voor de gevonden resultaten, bijvoorbeeld uit het verloop van de uitvoering, uit
kenmerken van de context waarbinnen het ontwerp is uitgevoerd, etc. Besteed hier ook aandacht aan de
relativering van je verklaring. Wat is de reikwijdte van je verklaring? Zijn er ook andere verklaringen mogelijk?
Is er iets af te dingen op je verklaring? Op basis van je verklaring: welk vervolgonderzoek raad je aan?

11. Wat zijn praktische implicaties? (criterium Implicaties)
Beschrijf wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor de praktijk. Dat mag breder dan je eigen
praktijk. Richt je bijvoorbeeld op docenten en hun professionele ontwikkeling, leerlingen, directies,
examenprogramma (overheid), maatschappij. Hoe kunnen de resultaten van waarde zijn voor de praktijk? Hoe
vertalen we de bevindingen naar praktijksituaties?

12. Extra vraag (wordt niet beoordeeld)
Wat heeft het ontwerp en onderzoek jou opgeleverd? Hoe draagt het bij aan je professionele ontwikkeling?
Heeft het je onderzoekende houding gestimuleerd of afgeremd?
Literatuurlijst
Voeg een literatuurlijst toe. Wees consistent in de literatuurlijst/verwijzingen, bijvoorbeeld volgens APA-norm.
Verwijzingen naar ontwerp / bijlagen / illustraties bij het praktijkgerichte onderzoek
Innovatieve onderwijsontwerp: In de beantwoording van je toetsvragen verwijs je ongetwijfeld naar delen van
je ontwerp. Zorg ervoor dat die verwijzingen niet tot zoekwerk leiden. Benoem bijvoorbeeld de onderdelen van
het ontwerp met a, b, c en/of vermeld paginanummers. Loop dit voor het inleveren nog een keer na.
Praktijkgericht onderzoek: Om de navolgbaarheid van je werkwijze te ondersteunen kun je verwijzen naar
materiaal in bijlagen. Bijvoorbeeld instrumenten (bijv. vragenlijst, opdracht die je geanalyseerd hebt,
interviewleidraad) en uitweidingen bij de beschrijving van de analyse van de data (bijv. een codeerschema of 1
à 2 geanonimiseerde of gepseudonimiseerde voorbeelden van gecodeerde data) kun je in bijlagen bijvoegen.
Dit laat onverlet dat je instrument en aanpak van data-analyse ook duidelijk beschreven moet zijn in de
toetsantwoorden: de bijlagen zijn geen vervanging van je antwoord op vragen over de methode en resultaten,
maar een uitbreiding of illustratie van de informatie met het oog op navolgbaarheid.
Voor illustraties (figuren, citaten, tabellen, diagrammen) geldt hetzelfde: de essentie die de lezer zou moeten
opmaken uit de illustratie, dient in de tekst beschreven te zijn.
Geef bij alle bijlagen duidelijk aan waar je het materiaal vandaan haalt: zelf gemaakt of bronverwijzing. En
verwijs naar de bijlagen met een hyperlink in de tekst.
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Betracht zorgvuldigheid in geval van persoons- en schoolgegevens
Let erop dat je in de beantwoording van je vragen, in de andere twee tentamenopdrachten en bij alle
onderliggende werkzaamheden en activiteiten op een zorgvuldige wijze omgaat met persoonsgegevens van
leerlingen of andere deelnemers. Zorg dat je gegevens veilig opslaat (niet op een USB of in google, maar in de
beveiligde omgeving van je studentenaccount); en dat je de gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd
verwerkt in je onderzoek.
Bedenk ook of het nodig is om in de tentamenproducten de naam en plaats van de school waar je het
onderzoek hebt uitgevoerd te noemen; zo niet, dan laat je dat achterwege. Indien wel, dan zorg je voor
instemming vanuit de school.
Wijze van beoordeling, criteria en normering
De beoordeling vindt plaats op grond van je ontwerp en de schriftelijke toets over je ontwerp en je
onderzoek. De schriftelijke toets heeft een omvang van maximaal 8000 woorden (exclusief referenties,
inhoudsopgave, tabellen/figuren, noten en bijlagen). Kom je op meer uit, ga dan na of je niet te omslachtig
hebt geformuleerd. Is het minder, controleer dan of alle gevraagde onderdelen erin zitten. Een verslag dat
de bovengrens met meer dan 10% overschrijdt, wordt niet beoordeeld.
Voor je poster geldt dat er moet zijn voldaan aan een poster en presentatie daarvan; de poster noch
presentatie worden beoordeeld.
Achter de vragen van de schriftelijke toets staan steeds een verwijzing naar de criteria waarop je toets
beoordeeld wordt, en de onderdelen uit de beoordelingsrubrics. Daarbij willen we benadrukken dat je de
criteria niet moet zien als ‘afvinklijstjes:’ het gaat er ook om dat de verschillende aspecten in samenhang
zichtbaar zijn en dat het één consistent is met het ander. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je visie helder te
herkennen is in je ontwerp, en dat je niet alleen mooie resultaatgrafieken of tabellen hebt, maar dat ook
helder is welke analysestappen je hebt gezet om tot je resultaten te komen.
De criteria voor het ontwerpdeel van O&O zijn dezelfde als voor de eerdere lessenreeks: criteria
Lessenreeksontwerp. Echter, net als bij de beide stagetentamens: er wordt van je verwacht dat je op alle
criteria een hoger niveau bereikt en dat is dan ook verwerkt in de onderliggende normering van de beoordeling
in de rubrics. Het streefniveau bij het tentamen Lessenreeks is Elementair, bij Ontwerp & Onderzoek is het
Adequaat.
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Toelichting op de beoordelingscriteria van het ontwerp bij de tentamens
Lessenreeks en Ontwerp & Onderzoek
In de tentamens Lessenreeks en Ontwerp & Onderzoek maak je een ontwerp, dat op een aantal criteria
beoordeeld wordt. Die criteria zijn voor de twee tentamens hetzelfde, maar net als bij de beide stagetentamens
wordt van je verwacht dat je op alle criteria een hoger niveau bereikt. Het streefniveau bij het tentamen
Lessenreeks is Elementair, bij Ontwerp & Onderzoek is het Adequaat. In deze bijlage lichten we die verschillende
criteria en de niveaubepaling nader toe. Vooraf willen we nog benadrukken dat je de criteria niet moet zien als
‘afvinklijstjes:’ het gaat erom dat de verschillende aspecten op een natuurlijke manier in samenhang zichtbaar
zijn.
Visie:
De elementen uit dit criterium hebben allemaal te maken met de wijze waarop het ontwerp vanuit een
vakdidactische visie is opgezet. Het gaat dan over vragen als: Wat wil je leerlingen laten leren over het schoolvak?
En waarom wil je ze dat laten leren? Hoe wil je ze dat laten leren? En waarom op die manier?
In eerste instantie wordt verwacht dat je visie-elementen beschrijft, in samenhang, en later dat je meer kunt
verantwoorden hoe je lesontwerp is opgebouwd vanuit een samenhangende visie.
Analyse van de beginsituatie:
Dit criterium gaat over de manier waarop je ontwerp rekening houdt met het niveau dat de leerlingen al
beheersen voordat je start met de les. Het is belangrijk dat je de leerdoelen en lesstof laat aansluiten bij de kennis
en vaardigheden die ze al hebben. Daarvoor moet je de beginsituatie bepalen. Hiervoor is meer nodig dan alleen
de kennis van het niveau van de groep en de schoolsituatie. Het is daarnaast van belang dat je weet wat er in de
leefwereld van je leerlingen speelt. Ten slotte is een kennis van de cognitieve/sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerling noodzakelijk. Al deze factoren kun je gebruiken om je ontwerp te laten aansluiten op de specifieke
beginsituatie waarin je ontwerp zal worden uitgevoerd.
Let op: de analyse van de beginsituatie is zinvol als hij in functie staat van het lessenontwerp. Zaken opsommen
zonder dat je er iets mee doet in het lesontwerp is onvoldoende en zinloos. In de opbouw van het criterium (de
niveaus) zie je dat er steeds meer verwacht wordt dat je meerdere perspectieven gebruikt en ontwerpt vanuit
een genuanceerdere en fijnmazigere analyse van de beginsituatie.
Inhoudsanalyse:
Bij de inhoudsanalyse gaat het om het opsporen en vastleggen van de kennis, vaardigheden en attitude die moet
worden geleerd, en de onderlinge samenhang daarvan. Die kennis moet terug te zien zijn in de opbouw van de
leerstof. Met andere woorden: wat biedt je lesontwerp (eventueel gebaseerd op de methode) aan? Welke
begrippen komen daarin langs en wat zijn de verbanden tussen die begrippen? Welke leerstofordening zit er in
het lesontwerp? Is dat lineair (van eenvoudig naar moeilijker; dichtbij vs veraf) of concentrisch (de leerstof wordt
aangeboden als een geheel)? Wat kan er moeilijk/makkelijk zijn aan deze leerstof voor mijn leerlingen
(vakspecifieke leermoeilijkheden)? Wat kan ik weglaten en wat kan ik toevoegen? Hoe ziet de leerstof
inhoudelijk en conceptueel in elkaar?
In de niveaus zie je dat het eerst gaat om het beschrijven van de inhoud, in samenhang, later vanuit de literatuur,
en ten slotte gaat het om het zelf ontwerpen vanuit een analyse van de inhoud. Ook hier geldt dat je alleen die
zaken bespreekt die voor je lesontwerp van belang zijn en waarmee je wat gaat doen. Allerlei zaken noemen en
opsommen is ook hier zinloos.
Leerdoelen:
Een leerdoel is een beschrijving van de gewenste kennis die een leerling moet verwerven en toepassen, of
gewenst gedrag of een affectie/attitude die een leerling moet demonstreren na afloop van het vak. Omdat
het voor leerlingen niet altijd duidelijk is om op basis van de leerdoelen te achterhalen wat er van hen verwacht
wordt, is het belangrijk om leerdoelen te concretiseren in concreet waarneembare leeractiviteiten die meer
richting geven aan het leerproces. Je kunt leerdoelen concretiseren in cognitieve, affectieve en metacognitieve
(of regulatieve) leeractiviteiten.
Cognitieve leeractiviteiten zijn denkactiviteiten die leerlingen in staat stellen om nieuwe informatie te
verwerken: nieuwe informatie koppelen aan voorkennis, toepassen van (nieuwe) kennis en vaardigheden,
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verankeren van kennis en vaardigheden, kritisch omgaan met informatie, informatie transfereren naar nieuwe
contexten, enzovoorts.
Affectieve/attitude leeractiviteiten hebben betrekking op emoties die een rol spelen bij het leerproces:
doorzetten, zichzelf motiveren, goed omgaan met feedback, zich concentreren, opkomen voor iets of iemand,
willen spreken met iemand, toenadering zoeken tot iemand, een goede uitspraak of taalvorm nastreven, durven
spreken voor de groep, een mening kritisch beluisteren, een positieve, kritische houding ten opzichte van iets
hebben, enzovoorts.
Metacognitieve (of regulatieve) leeractiviteiten stellen leerlingen in staat om het eigen leerproces en het
oplossen van problemen (zelf) aan te sturen: een taak planmatig aanpakken, feedback gebruiken om zichzelf te
verbeteren, zichzelf te evalueren en toetsen.
In de niveaubeschrijving van dit criterium zie je dat het erom gaat hoe je de leerdoelen hebt geformuleerd in
termen van concreet waarneembaar gedrag, in samenhang met elkaar, en later in je studie, hoe je ontwerpt in
leerdoelen, hoe ze samenhangen met doelen van hogere-ordedenken en attitudeontwikkeling, en hoe je erin
differentieert.
Taakanalyse:
Bij de taakanalyse gaat het erom dat je de opdracht of taak analyseert in termen van denkstappen en/of
handelingen die de leerlingen moeten uitvoeren om een bepaalde taak naar behoren te volbrengen. Natuurlijk
moet je bij die analyse rekening houden met de beginsituatie en het niveau van je leerlingen, en met de uit de
literatuur bekende (vakspecifieke) leerproblemen. Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld: Wat moet een
leerling in huis hebben (de voorwaardelijke declaratieve, procedurele en metacognitieve kennis) om deze taak
naar behoren uit te voeren? Welke denkstappen zijn er nodig om de taak naar behoren uit te kunnen voeren?
Hierbij dien je ook te betrekken wat voor hulpvragen je stelt, en hoe je taken aansluiten bij de beginsituatie.
Andere vragen zijn: Wat is de aard van de taak/opdracht? Is het een reproductieopdracht, een
toepassingsopdracht, een creatieve opdracht, een meningsvormende opdracht, of een taaltoetsende of
taalontwikkelende opdracht?
In de niveaubeschrijving zie je dat er eerst van je wordt verwacht dat je de taakanalyse beschrijft, en relateert
aan te verwachten belemmerende en bevorderende factoren (wat kunnen je leerlingen), en later dat je je
ontwerp verantwoordt aan de hand hiervan, en van daaruit differentiatie toepast.
Werkvormen en leermiddelen:
Bij het criterium werkvormen en leermiddelen gaat het om het kiezen en verantwoorden van (ICT) werkvormen,
leeractiviteiten of werkwijzen, die gericht zijn op: het behalen van de door jouw opgestelde cognitieve,
affectieve/attitude of metacognitieve leerdoelen door de leerlingen. Bij het kiezen is het belangrijk dat je je
afvraagt welke vorm past bij je eigen visie op het leren (van het schoolvak) van leerlingen, en bij je analyse van
beginsituatie, inhoud, leerdoelen en taken (zie de voorgaande criteria). Het kan daarbij gaan om vijf soorten
werkvormen: instructievormen, interactievormen, opdrachtvormen, samenwerkingsvormen en spelvormen.
De niveaubeschrijvingen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van beschrijven via verantwoorden tot ontwerpen
vanuit de geschiktheid van de werkvormen, op de samenhang met de inhoudsanalyse, en op eventuele
gedifferentieerdheid.
Doceeractiviteiten:
Bij het criterium doceeractiviteiten gaat het om de taak van de docent. Die komt erop neer dat je een
leeromgeving vormgeeft die leerlingen aanzet tot de selectie en uitvoering van de gepaste leeractiviteiten. De
literatuur onderscheidt drie instructiestrategieën op basis van het element sturing:
• Strakke externe sturing: de docent neemt sterke leiding (of: is dominant) in het leren van de leerlingen,
en neemt vooral een docerende rol in.
• Gedeelde sturing: docent en leerling zijn samen verantwoordelijk om bepaalde leeractiviteiten te stellen
en neemt afwisselend een docerende, een begeleidende of een coachende rol in.
• Losse sturing: de docent gaat ervan uit dat leerlingen in staat zijn om zelfstandig de gepaste
leeractiviteiten te selecteren en uit te voeren en neemt vooral een coachende rol in
De keuze van de instructiestrategie moet overeenkomen met je analyse van beginsituatie, inhoud, leerdoelen,
taken en werkvormen.
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Voorbeelden van instructieactiviteiten zijn: verbanden uitleggen, analogieën leggen, overzichten geven,
samenvatten of schema's aanbieden of laten maken, stap voor stap uitleggen, werken met bronnen (grafieken,
tabellen, teksten, cartoons, tekeningen, foto's, film, muziek), relaties met de praktijk aangeven, interpretaties
van actuele gebeurtenissen in termen van de leerstof presenteren, herhalen, voor- en tegenargumenten
presenteren, hoofd- en bijzaken aangeven, en markeren van kernbegrippen.
Niveaubeschrijving loopt weer van beschrijven tot afleiden, en is gebaseerd op samenhang en (als
excellentieniveau) differentiatie.
Formatieve toetsing (assessment for learning):
Bij het criterium formatieve toetsing gaat het om het doorlopende proces van informatie verzamelen over de
leerresultaten van je leerlingen, hoe je vaststelt waar leerlingen zich bevinden in relatie tot je leerdoelen, en hoe
je inzicht verkrijgt over sterke en zwakke punten van leerlingen. Deze informatie kun je gebruiken om je didactiek
aan te passen, om meer differentiatie aan te brengen om te voldoen aan persoonlijke leerbehoeften van
leerlingen, en om aangepaste of nieuwe interventies te ontwikkelen om het leren te stimuleren of te begeleiden.
Voorbeelden van assessment for learning komen naar voren in de lesfasen Ebbens: controle op kernbegrippen
(sleutelbegrippen: individuele aanspreekbaarheid en zichtbaarheid van leren),
bijvoorbeeld door
(deel)opdrachten tijdens de les, tussentijdse oefeningen, interacties tussen docent en een of enkele leerlingen,
nabespreking (debriefing), maar ook meer formele vormen zoals proeftentamens en diagnostische toetsen.
De niveaubeschrijving bij dit criterium zijn gebaseerd op de volledigheid van je beschrijving en het ontwerpen
van (innovatieve) formatieve toetsingen. In het tentamen Ontwerp en Onderzoek (niet in Lessenreeks) komt daar
ook de evaluatie van de uitvoering van deze toetsen bij.
Summatieve toetsing (assessment of learning):
Het criterium summatieve toetsing hoeft niet per se te worden ingevuld, maar is indien mogelijk, wel wenselijk.
Het kan zijn dat je op basis van je PTA geen gelegenheid hebt om een summatieve toets in te plannen of uit te
voeren; in dat geval kun je daar ook niet op beoordeeld te worden.
Bij summatieve toetsen gaat het erom dat je de leerprestaties van een leerling beoordeelt om een beslissing te
nemen met betrekking tot selectie, classificatie, plaatsing of certificering. Summatieve toetsing dient valide en
betrouwbare informatie op te leveren over het niveau dat je leerlingen bereikt hebben. In het Nederlandse
systeem wordt hier vaak een cijfer tussen 0 en 10 aan gehangen.
De niveaus bij dit criterium sluiten aan bij de niveaus voor formatieve toetsing.
Evaluatie van de uitvoering van het educatieve ontwerp:
Let op: het criterium Evaluatie van de uitvoering van het educatieve ontwerp wordt alleen ingevuld bij het
tentamen Ontwerp en Onderzoek (niet bij Lessenreeks). Bij dit criterium gaat het erom welke conclusies je trekt
over sterke en zwakke punten van je ontwerp, en verbetersuggesties die je daaruit afleidt.
Er zijn vier kwaliteitscriteria die je hierbij kunt betrekken:
• De verwachte bruikbaarheid: je oordeel of je mag verwachten dat het ontwerp bruikbaar is voor de
situatie waarvoor het is bedoeld.
• De verwachte effectiviteit: je oordeel of je mag verwachten dat werken met het ontwerp tot gewenste
resultaten leidt.
• De werkelijke bruikbaarheid: je oordeel of het ontwerp inderdaad bruikbaar is voor de situatie waarvoor
het is bedoeld.
• De werkelijke effectiviteit: je oordeel of het werken met het ontwerp inderdaad leidt tot gewenste
resultaten.
Je oordeel over de verwachte bruikbaarheid en effectiviteit kun je onderbouwen met het oordeel van (andere)
docenten over het materiaal. De werkelijke bruikbaarheid en effectiviteit leid je af uit de observaties of
bevragingen van docenten en leerlingen die er daadwerkelijk mee gewerkt hebben.
De kwaliteitscriteria bouwen min of meer op elkaar voort. Immers, of een les(senreeks) effectief is, zal mede
afhangen van de bruikbaarheid (is de les(senreeks) wel uitvoerbaar in de klas?) en van de relevantie en
consistentie van de gestelde doelen en aangeboden inhouden. Het ene kwaliteitscriterium roept het andere als
het ware op. Dat is de gebruikelijke gang van zaken bij een ontwikkeltraject.
De niveaubeschrijving sluit aan bij de manier waarop je het ontwerp evalueert, sterke en zwakke kanten
consequent beschrijft en verbetersuggesties doet, en hoe je deze relateert aan de uitvoering, de context en de
relevante literatuur.
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Tentamen Zelfevaluatie 1 en Zelfevaluatie 2
Code: RDA-ZE1
RDA-ZE2
10 EC
5 EC
Doel
Tijdens de opleiding ontwikkel je behalve kennis en vaardigheden ook je professionele identiteit als leraar en een
eigen visie op onderwijs en leraar zijn. Vanuit deze veelzijdige basis probeer je keuzes te maken in het beroep en
geef je vorm en inhoud aan je ontwikkeling tot leraar. In de tentamens Zelfevaluatie 1 (ZEV1) en Zelfevaluatie 2
(ZEV2) laat je zien hoe deze basis zich ontwikkelt en hoe deze jouw ontwikkeling als leraar en collega stuurt.
Gedurende de opleiding gaan we er van uit dat je vanuit een steeds rijkere, bredere en meer doordachte en
doorleefde basis keuzes maakt en je ontwikkeling vormgeeft.
Productspecificatie
Het tentamen ZEV1 is een schriftelijk tentamen. Je levert hiervoor een zelfevaluatieverslag aan van maximaal
4000 woorden, en een portfolio dat aan de portfolio eisen voldoet (zie p. 11).
Het tentamen ZEV2 bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel. Het schriftelijk deel bestaat uit een
zelfevaluatieverslag van maximaal 2000 woorden (ook wel startdocument genoemd) en een portfolio dat aan de
portfolio eisen voldoet (zie p. 11/12). Het verslag en het portfolio vormen de basis voor het mondelinge deel: het
Zelfevaluatiegesprek.
Het zelfevaluatieverslag schrijf je als een gestructureerde tekst waarin je laat zien hoe je aan je ontwikkeling
gewerkt hebt tijdens de stage en wat het resultaat daarvan is geweest en hoe je verder gaat. In ZEV1 is dat je
ontwikkeling in de begeleide stage, in ZEV2 je ontwikkeling in de zelfstandige stage. Op p. 13 zie je onderaan in
de figuur ‘Evaluatie en Conclusie: hoe ontwikkel ik mij als docent’. De pijl wijst van daaruit naar het leerproces.
Je zelfevaluatieverslag correspondeert met deze positie; het is een beschrijving van het resultaat van een
helicopterview op jouw leerproces over een langere tijd. Hoe verliep dit, waar was je vooral mee bezig, hoe gaf
je hier sturing aan, wat veranderde er misschien en hoe ga je verder?
Je beschrijft, typeert, analyseert en evalueert het werken aan je ontwikkeling en het resultaat daarvan door te
laten zien:
• welke doelen je hebt gesteld, hoe je daaraan hebt gewerkt en wat het resultaat daarvan is;
• welke kwaliteiten en uitdagingen zichtbaar geworden zijn;
• vanuit welke principes, visies, waarden en opvattingen je hebt geprobeerd keuzes te maken en te
handelen, en welke dilemma’s en spanningen je daarbij hebt ervaren;
• welke belangrijke doelen of uitdagingen je hieruit afleidt voor het vervolg van je ontwikkeling . In ZEV1
voor de zelfstandige stage, in ZEV2 voor je start in het beroep;
• welke concrete situaties en ervaringen je hebt meegemaakt waarin bovenstaande herkenbaar is, en in
welke portfolio bronnen bovenstaande herkenbaar is. Je illustreert je ontwikkeling dus met voorbeelden
in het verslag en/of door te verwijzen naar de verschillende bronnen in je portfolio;
• welke literatuurbronnen hierin een rol hebben gespeeld. Je verwijst in je verslag en portfolio naar
bronnen, en achterin het verslag neem je een bronnenlijst op, met de literatuur waar je naar verwezen
hebt (deze telt niet mee voor de woordlimiet van het verslag).
Voor het structureren van je verslag kies je een indeling waarmee je bovenstaande elementen op een
samenhangende manier kunt beschrijven. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van centrale leerdoelen of
ontwikkelthema’s in de afgelopen tijd, elementen uit je visie die je hebt geprobeerd te realiseren, fasen in je
ontwikkeling die je herkent, of de drie rollen. Essentieel is: in de beperking toont zich de meester(es)! We
verwachten zeker niet dat je compleet bent, je kunt niet alles vertellen; kies zorgvuldig enkele kenmerkende
en/of voor jou cruciale leermomenten/ uitdagende situaties uit die je diep en vanuit meerdere perspectieven
bespreekt. Zie hiervoor ook de rubrics in de tentamenhandleiding. Het verslag lever je in als tekstbestand
(doc/pdf) met de bestandsnaam: ZEVx_jouwnaam_datum.
Hoe kom je tot de gevraagde producten
Bij het leraar worden leer je een heleboel door gewoon lessen te geven. Maar omdat je met alleen lessen geven
snel een leerplafond bereikt en dus niet veel nieuws meer leert, misschien zelfs helemaal vastloopt, is het
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belangrijk om daarnaast ook doelgericht je leerproces te sturen. Dit doe je door (met anderen) doelen te stellen
(dit leer je in de opleiding) en hier bewust aan te werken door terug te kijken, te analyseren, feedback te vragen
en conclusies te trekken voor het vervolg.
Het tentamen zelfevaluatie in combinatie met het portfolio (zie p. 11/12) is een tentamen waarbij je dit werken
aan je ontwikkeling laat zien. Voor dit tentamen is het dus belangrijk dat je probeert vanaf het begin van de
opleiding bewust bezig te zijn met je eigen ontwikkeling, door je leerproces op een eigen wijze te sturen en door
dit regelmatig te documenteren. Je leert in de opleiding hoe je dit kunt doen, met name in de colleges PPL. Je
kunt bijvoorbeeld reflecties schrijven over gegeven lessen, videopnames maken van jezelf of anderen, feedback
van leerlingen vragen, toetsresultaten van leerlingen analyseren, etc.
Het verzamelen van informatie op zich is niet het doel; we kijken hoe jij nadenkt over en iets doet met wat je
hebt meegemaakt en verzameld. Je portfolio opbouwen gaat dus niet primair om het ‘netjes’ verzamelen van
bronnen, maar vooral ook om het bewust betekenis geven aan wat die bronnen jou aan informatie geven
(analyse en reflectie). We willen graag zien en horen hoe jij daarnaar kijkt en waarom op die manier. Hoe meer
je dit af en toe ook cyclisch doet (reflecteren, vertalen naar inzichten en ontwikkelpunten, uitproberen, evalueren
en nieuwe inzichten formuleren) tijdens het leren, hoe beter je in het tentamen ZEV in je zelfevaluatieverslag
zult kunnen verwoorden hoe je aan je ontwikkeling gewerkt hebt. Hoe meer je daarbij ook geregeld stilstaat bij
je visie, waarden, kwaliteiten etc., en daarbij perspectieven vanuit theorie, begeleiders, leerlingen etc. betrekt,
hoe beter en met meer diepgang je die zult kunnen verwoorden.
In je portfolio kun je zeker ook het resultaat van activiteiten in colleges en begeleiding inzetten, mits je dat
documenteert. Het is dus handig om een manier te vinden waarmee je je ontwikkeling bijhoudt. De PPL colleges
bieden hierin ondersteuning in en gaandeweg de opleiding wordt hierin meer zelfstandigheid van je verwacht.
Tentamenvorm
Bij ZEV1 beoordeelt een opleider het tentamen op basis van het zelfevaluatieverslag en het bijbehorende
portfolio. Je ontvangt hiervan een schriftelijke beoordeling.
Bij ZEV2 beoordelen twee beoordelaars het tentamen op basis van het zelfevaluatieverslag, het bijbehorende
portfolio en het Zelfevaluatie gesprek dat ze op basis hiervan met jou voeren. In dat gesprek krijg je de
gelegenheid om je ontwikkeling en je visie verder toe te lichten. Je mag daartoe in je verslag of in het gesprek
onderwerpen aanwijzen als gespreksthema. De opleiders zullen aan de hand van je verslag en portfolio vragen
stellen over je ontwikkeling en visie. In het gesprek zal je ook de gelegenheid krijgen eventuele geconstateerde
hiaten alsnog te laten zien; de beoordelaars zullen hun vragen hier dan deels op richten.
Beoordelingscriteria
De criteria voor beoordeling staan in de rubric bij het tentamen Zelfevaluatie 1 en 2 (bijlage 1). De beoordelaars
gebruiken deze criteria in onderlinge samenhang bij het beoordelen van het tentamen, niet als apart af te vinken
elementen.
Visie - Bij dit onderdeel wordt beoordeeld in hoeverre in je tentamen zichtbaar is dat je een steeds bredere, meer
doordacht/doorleefde en meer consistente visie aan het ontwikkelen bent. Breed (reikwijdte) wil zeggen dat je
laat zien dat je steeds meer voorbij je eigen ervaringen als docent kunt kijken en je handelen spiegelt aan een
steeds breder perspectief. Dus gekoppeld aan ideeën over een goed klimaat in de klas, het leren in jouw vak, de
plaats van het schoolvak in het VO curriculum, de rol van jongeren in het onderwijs en de taak van leraren daarin,
de cultuur in een schoolorganisatie, de rol van de ‘beroepsgroep leraren’ in onze samenleving en de doelen en
functies van onderwijs in brede maatschappelijke zin. Doordacht en doorleefd (ervaringsbronnen verbinden) wil
zeggen dat je laat zien dat je hierbij allerlei bronnen gebruikt en aan elkaar relateert, zowel bronnen buiten jezelf
(leerlingen, boeken, docenten, begeleiders, praktijkervaringen) als interne bronnen (lichaamsgewaarwordingen,
emoties, gedachten, eigen geschiedenis). Consistent wil zeggen dat je visie niet impliciet is in je handelen en
inhoudelijk niet losstaat van je handelen: je kunt je handelen en je visie steeds meer expliciet met elkaar in
overeenstemming brengen. Nadrukkelijk staat hier: ‘steeds meer’, want na een jaar opleiding zullen hier ook nog
wel inconsistenties in zijn en dat is geen probleem. Belangrijk is dat je je er voldoende bewust van bent.
Reflectie - Bij dit onderdeel wordt beoordeeld in hoeverre in je tentamen zichtbaar is dat je vanuit een steeds
bredere visie en met steeds meer diepgang reflecteert op je handelen en je leerproces en hieruit
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ontwikkelpunten afleidt en deze oppakt. Breed wil hierbij zeggen dat je 1) steeds meer gericht bent op je taak
als leraar, het leren van de leerlingen en hoe onderwijs functioneert in de context van de school en maatschappij,
2) steeds meer zelf ontwikkelvragen formuleert en verschillende perspectieven van anderen hierin meeneemt,
en 3) steeds meer vanuit overzicht over je leerproces en een onderzoekende houding leert. Diepgang wil hierbij
zeggen dat je een steeds rijkere kennisbasis inzet: van praktische inzichten die je in de stage opdoet tot
overwegingen over professionele bekwaamheid en meer fundamentele inzichten over onderwijs en leren uit
vak/wetenschappelijke literatuur (theorie). En dat je eigen opvattingen, normen, waarden en drijfveren hier
steeds explicieter een rol in spelen.
Herkansing
Bij een onvoldoende voor het tentamen ZEV1 bepaalt de beoordelaar wat je moet herkansen: het verslag, het
portfolio of beide. Bij een onvoldoende voor het tentamen ZEV2 bepalen de twee beoordelaars wat je moet
herkansen: het schriftelijke deel (verslag en/of portfolio), het mondelinge deel, of beide. Bij de herkansing wordt
verwacht dat je de beoordeling en de bijbehorende feedback verwerkt in je herziening.
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Bijlage 1

Beoordelingsformulieren

Op de volgende pagina’s staan de beoordelingsformulieren die voor ieder tentamen worden gebruikt. 5
De berekening gebeurt op de volgende wijze 6:
• De meeste tentamens kennen een aantal voorwaardelijke criteria. Als hieraan niet voldaan is (dat wil zeggen,
als de criteria niet afgevinkt zijn of je scoort een onvoldoende), dan wordt er geen cijfer berekend;
• Elk tentamen heeft een streefniveau. Het streefniveau is uitgangspunt voor de berekening. Per
beoordelingsmoment wordt er een verschillend streefniveau gehanteerd. Het streefniveau van de
tentamens van de tweede helft van de opleiding is hoger dan het streefniveau van de tentamens in de eerste
helft van de opleiding.
• De meeste tentamens zijn georganiseerd in componenten. Per component krijg je een deelcijfer, en de
weging van de deelcijfers staat in het overzicht op de verzamelstaat. Een onvoldoende voor een van de
componenten leidt tot een onvoldoende voor het hele tentamen (cijfer 5);
o Het deelcijfer per component gaat uit van het streefniveau. Scoor je alles op streefniveau, dan is
het eindcijfer 8.
o Meer dan de helft van het aantal criteria per component onder het streefniveau is onvoldoende
(deelcijfer 5), maar je kunt compenseren met criteria in diezelfde component boven streefniveau.
o Alle criteria geheel rechts is eindcijfer 10.
• Bij alle tentamens (behalve de stagetentamens) geldt: van de onvoldoendegrens tot het streefniveau, en
van streefniveau tot het maximum, wordt het eindcijfer berekend volgens twee curves, waardoor je vanaf
onvoldoende snel stijgt maar naar het streefniveau toe minder snel, en je vanaf het streefniveau naar boven
ook snel stijgt en minder snel naar de 10 toe.

Formulier tentamen Begeleide Stage en Zelfstandige Stage
Het formulier dat gebruikt wordt voor de beoordeling van de stage is beschikbaar via Brightspace en de
website van de RDA (https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatievemaster/belangrijke-documenten/).

5

Het beoordelingsformulier voor Professioneel Spreken is ook toegevoegd aan deze handleiding.
Bovenstaande informatie over de berekeningen geldt alleen voor de beoordelingsformulieren van tentamens.
6 Bovenstaande informatie over de berekeningen geldt niet voor de beoordelingsformulieren van Begeleide en
Zelfstandige Stage. Informatie over de berekening van deze tentamens vind je achteraan het
beoordelingsformulier.
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Voorwaardelijke eisen Ontwerp
Het lesontwerp is compleet en overdraagbaar
Het lesontwerp is goed gestructureerd, de informatie is goed vindbaar
Het taalgebruik is verzorgd en bevat nauwelijks spel- en stijlfouten
In geval van tentamen lessenreeks: Het verslag van het ontwerp bevat (exclusief bijlagen) niet meer dan 6000 woorden
In geval van tentamen ontwerp en onderzoek: De schriftelijke toets van O&O bevat (exclusief referenties, inhoudsopgave,
tabellen/figuren, noten en bijlagen) niet meer dan 8000 woorden.

Bonuspunten Ontwerp (0,5 extra voor ontwerp)
Beoordelingsformulier
Lessenreeks
Het ontwerp als geheel is bijzonder innovatief en origineel, of zeer aansprekend uitgewerkt

Criteria Lessenreeksontwerp
Onvoldoende

In ontwikkeling

Elementair

1. Visie: in hoeverre sluit
het lesontwerp aan op een
vakdidactische visie op het
schoolvak?

Beschrijft de vakdidactische
visie van de gebruikte
lesmethode in het ontwerp
niet of nauwelijks.

Beschrijft de vakdidactische
visie van de lesmethode in het
ontwerp, maar zonder
voldoende samenhang.

Legt de vakdidactische visie van
de lesmethode in het ontwerp in
voldoende samenhang uit.

2. Analyse beginsituatie:
welke aspecten van de
beginsituatie zijn relevant
voor het
lessenreeksontwerp?

Beschrijft de beginsituatie op
klasniveau niet.

Beschrijft de beginsituatie op
klasniveau en legt hier en daar
een relatie met het
lessenreeksontwerp.

Legt een relevante relatie tussen
de beginsituatie op klasniveau en
de keuzes die gemaakt zijn in het
lessenreeksontwerp, vanuit het
perspectief van effectief leren.

3. Inhoudsanalyse: Hoe zit
de lessenreeks inhoudelijk
en conceptueel in elkaar?

Beschrijft summier of
onvolledig enkele concepten
en/of strategieën,
leerstofordening en de
vakinhoudelijke complexiteit
(bijvoorbeeld abstractiegraad,
conceptuele complexiteit,
preconcepten, misconcepten,
taalregisters, genres).

4. Leerdoelen: Wat moeten
leerlingen bereiken?

Leerdoelen voor de
afzonderlijke lessen en voor
de reeks als geheel zijn vaag,
incompleet en/of vertonen
niet of nauwelijks interne
samenhang.

Beschrijft wel concepten en/of
strategieën, leerstofordening
en de vakinhoudelijke
complexiteit (bijvoorbeeld
abstractiegraad, conceptuele
complexiteit, preconcepten,
misconcepten, taalregisters,
genres), maar zonder
voldoende relatie met
didactische samenhang en
opbouw.
Beschrijft leerdoelen en
reeksdoelen zonder voldoende
samenhang of relatie met
concreet waarneembaar
gedrag.

Beschrijft de didactische
samenhang en opbouw van de
leerstof (uit de lesmethode)
vanuit de literatuur over
concepten en/of strategieën,
leerstofordening en de
vakinhoudelijke complexiteit
(bijvoorbeeld abstractiegraad,
conceptuele complexiteit,
preconcepten, misconcepten,
taalregisters, genres).
Beschrijft de aard (het niveau) en
samenhang van de leerdoelen en
reeksdoelen van de lessenreeks
in termen van concreet
waarneembaar gedrag.
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Adequaat

Excellent

Legt uit hoe het lesmateriaal
ontworpen is vanuit de eigen
vakdidactische visie.

Legt uit hoe het lesmateriaal
ontworpen is vanuit verschillende
relevante perspectieven (zoals
eigen vakdidactische visie,
schoolvisie, maatschappelijk
debat).
Legt uit hoe het lesmateriaal
Legt uit hoe het lesmateriaal dat
ontworpen is vanuit een analyse
ontworpen is vanuit verschillende
van verschillende relevante
relevante perspectieven op de
perspectieven op de beginsituatie beginsituatie leidt tot een
(zoals voorkennis, misconcepties, gedifferentieerd onderwijspakket
leerklimaat, waardering of
voor verschillende doelgroepen in
motivatie vakonderdeel,
de klas.
individuele leerling).
Verantwoordt de didactische
Verantwoordt een innovatieve
samenhang en opbouw op basis didactische samenhang en opbouw
van een analyse van
op basis van een grondige analyse
vakinhoudelijke complexiteit
van vakinhoudelijke complexiteit.
(bijvoorbeeld abstractiegraad,
conceptuele complexiteit,
preconcepten, misconcepten,
taalregisters, genres).

Ontwerpt de lessenreeks met
samenhangende leerdoelen en
reeksdoelen in termen van
concreet waarneembaar gedrag
en/of doelen van hogereordedenken en
attitudeontwikkeling.

Ontwerpt de lessenreeks met
samenhangende leerdoelen en
reeksdoelen in termen van
concreet waarneembaar gedrag,
en/of doelen van hogereordedenken en
attitudeontwikkeling,
gedifferentieerd naar (groepen)
leerlingen.

Onvoldoende

In ontwikkeling

Elementair

Adequaat

Excellent

5. Taakanalyse:
Beschrijft summier of
Beschrijft de aard en
leerlingactiviteiten,
onvolledig deOntwerp
aard en
opeenvolging van de taken die
Beoordelingsformulier
en Onderzoek
opeenvolging van de taken
de leerlingen moeten uitvoeren
belemmerende en
die de leerlingen moeten
(onder andere
bevorderende factoren
zelfwerkzaamheid van de
(o.a. leermoeilijkheden) bij uitvoeren (onder andere
zelfwerkzaamheid van de
leerlingen, doelgerichtheid van
een taak (vraag, opgave,
leerlingen, doelgerichtheid
de opdrachten), maar legt
etc.)
van de opdrachten), en legt
onvoldoende relatie met de te
onvoldoende relatie met de te verwachten belemmerende en
bevorderende factoren daarbij.
verwachten belemmerende
en bevorderende factoren
daarbij.
6. Werkvormen en
Beschrijft werkvormen en
Beschrijft globaal de
leermiddelen
(technologische)
werkvormen en
leermiddelen summier of
(technologische) leermiddelen,
onvolledig, of deze passen
en deze passen grotendeels bij
niet bij de totale analyse van de totale analyse van
beginsituatie, inhoud,
beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken.
leerdoelen en taken.

Beschrijft de aard en
opeenvolging van de taken die
de leerlingen moeten uitvoeren
(onder andere
zelfwerkzaamheid van de
leerlingen, doelgerichtheid van
de opdrachten), en de te
verwachten belemmerende en
bevorderende factoren daarbij.

Geeft een uitgebreide
verantwoording van het ontwerp
van de opdrachten en de
opeenvolging van doelgerichte
(deel)taken, en de te verwachten
belemmerende en bevorderende
factoren.

Geeft een uitgebreide
verantwoording van het ontwerp
van de opdrachten en de
opeenvolging van doelgerichte
(deel)taken, en de te verwachten
belemmerende en bevorderende
factoren, en betrekt hierin de
differentiatie naar (groepen)
leerlingen.

Verantwoordt de keuze van de
werkvormen en
(technologische) leermiddelen
op basis van de totale analyse
van beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken.

Ontwerpt werkvormen en
(technologische) leermiddelen op
basis van de totale analyse van
beginsituatie, inhoud, leerdoelen en
taken.

Ontwerpt werkvormen en
(technologische) leermiddelen op
basis van de totale analyse van
beginsituatie, inhoud, leerdoelen
en taken, gedifferentieerd naar
(groepen) leerlingen.

7. Didactiek:
doceeractiviteiten: Wat doe
je als docent om het leren
te ondersteunen?

8.Formatieve evaluatie
(toetsing, evaluatie en
beoordeling)

9. Summatieve evaluatie
(toetsing, evaluatie en
beoordeling)

Niet invullen indien niet
van toepassing
10. Evaluatie van de
uitvoering van het
educatieve ontwerp

Alleen invullen in geval
van Ontwerp en
Onderzoek

Geeft een summiere of
onvolledige beschrijving van
de doceeractiviteiten, zonder
voldoende samenhang met
de analyse van beginsituatie,
inhoud, leerdoelen en taken.
Beschrijft summier of
onvolledig te nemen
maatregelen om tussentijds
vast te stellen hoe de doelen
effectief bereikt worden
(bijvoorbeeld formatieve
toetsmomenten die door de
methode aangereikt worden).

Geeft een globale beschrijving
van de doceeractiviteiten, maar
zonder voldoende samenhang
met de analyse van
beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken.
Beschrijft globaal enkele te
nemen maatregelen om
tussentijds vast te stellen hoe
de doelen effectief bereikt
worden (bijvoorbeeld
formatieve toetsmomenten die
door de methode aangereikt
worden).

Beschrijft de doceeractiviteiten
in samenhang met de analyse
van beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken.

Leidt de doceeractiviteiten af uit de
analyse van beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken.

Leidt de doceeractiviteiten af uit de
analyse van beginsituatie, inhoud,
leerdoelen en taken,
gedifferentieerd naar (groepen)
leerlingen.

Beschrijft volledig de te nemen
maatregelen om tussentijds
vast te stellen hoe de doelen
effectief bereikt worden
(bijvoorbeeld formatieve
toetsmomenten die door de
methode aangereikt worden).

Ontwerpt zelf effectieve
maatregelen om tussentijds vast te
stellen hoe de doelen bereikt
worden (en in geval van O&O:
evalueert de tussenresultaten in
relatie tot de doelen en
uitgangspunten van het ontwerp).

Ontwerpt innovatieve effectieve
maatregelen om tussentijds vast te
stellen hoe de doelen bereikt
worden (en in geval van O&O:
evalueert de tussenresultaten in
relatie tot de doelen en
uitgangspunten van het ontwerp).

Beschrijft en onderbouwt
summier of onvolledig de
keuze voor een (bestaande)
toets om vast te stellen in
hoeverre de doelen bereikt
worden.

Beschrijft en onderbouwt
globaal de keuze voor een
(bestaande) toets om vast te
stellen in hoeverre de doelen
bereikt worden.

Beschrijft en onderbouwt
volledig de keuze voor een
(bestaande) toets om vast te
stellen in hoeverre de doelen
bereikt worden.

Ontwerpt zelf een toets om vast te
stellen in hoeverre de doelen
bereikt worden (en in geval van
O&O: evalueert de opbrengsten in
relatie tot de doelen en
uitgangspunten van het ontwerp).

Evalueert het ontwerp niet of
nauwelijks, of niet voldoende
gerelateerd aan gegevens
verzameld tijdens de
uitvoering.

Beschrijft sterke en zwakke
kanten van het ontwerp aan de
hand van een aantal aspecten
van de uitvoering, en noemt
enkele suggesties voor
verbetering, maar deze volgen
niet logisch uit elkaar.

Onderbouwt de sterke en
zwakke kanten van het ontwerp
op basis van de uitvoering, en
leidt hier enkele suggesties
voor verbetering af.

Onderbouwt consequent de sterke
en zwakke kanten van het ontwerp
en de daaruit volgende
verbetervoorstellen op basis van de
uitvoering en gerapporteerde
ervaringen van leerlingen,
werkplekbegeleiders en
uitvoerders.

Ontwerpt een innovatieve toets om
vast te stellen in hoeverre de
doelen bereikt worden (en ingeval
van O&O: maakt een grondige
analyse van de opbrengsten in
relatie tot de doelen en
uitgangspunten van het ontwerp).
Onderbouwt consequent de sterke
en zwakke kanten van het ontwerp
en de daaruit volgende
verbetervoorstellen op basis van
de uitvoering en gerapporteerde
ervaringen van leerlingen,
werkplekbegeleiders en
uitvoerders, en relateert dit aan de
wetenschappelijke
(vak)didactische literatuur.
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Beoordelingsformulier Lessenreeks / Ontwerp & Onderzoek

Criteria Lessenreeksontwerp (vervolg)

De schriftelijke toets van O&O is goed gestructureerd, de informatie is goed vindbaar
Het taalgebruik is verzorgd en bevat nauwelijks spel- of stijlfouten
Er is een adequate posterpresentatie verzorgd op school of op het O&O-festival
De schriftelijke toets van O&O bevat (exclusief referenties, inhoudsopgave, tabellen/figuren, noten en bijlagen) niet meer dan
8000 woorden.

Criteria Onderzoeksdeel
1. Probleemanalyse:
logische opbouw
2. Probleemanalyse:
wetenschappelijke
onderbouwing

3. Vraagstelling

Onvoldoende
De probleemanalyse is afwezig, te
oppervlakkig of niet onderbouwd.

Matig
De probleemanalyse heeft een beperkte
diepgang of is mager onderbouwd.

Adequaat
De probleemanalyse is adequaat en
goed onderbouwd.

Excellent
De probleemanalyse is diepgaand en sterk
onderbouwd.

De beschreven theorieën en
concepten zijn niet relevant en/of te
beperkt om het onderzoek te kunnen
plaatsen, het ontbreekt aan
bronverwijzingen of relevante
literatuur.
De onderzoeksvraag is afwezig of
onduidelijk.

Het onderzoek is geplaatst binnen een
theoretisch kader dat bestaat uit een of
twee gedegen bronnen.

Het onderzoek is geplaatst binnen een
theoretisch kader dat bestaat uit een
goede selectie en bespreking van
relevante bronnen uit de vakliteratuur.

Het onderzoek is ingebed in een rijk
wetenschappelijk kader, eigen keuzes worden
afgezet tegen verschillende bestaande
stromingen of inzichten.

De onderzoeksvraag is niet goed
afgeleid uit de probleemanalyse, of
eventuele deelvragen hangen niet
voldoende samen met de
onderzoeksvraag.
Het belang van het onderzoek voor de
praktijk wordt in algemene termen
beschreven, niet herkenbaar of niet
ondersteund met praktijkvoorbeelden.
De gekozen opzet en instrumenten zijn
redelijk geschikt voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag, maar worden
niet (volledig) beargumenteerd.

De onderzoeksvraag is goed afgeleid uit
de probleemanalyse, en de eventuele
deelvragen vormen een samenhangend
geheel met de onderzoeksvraag.

De onderzoeksvraag is goed afgeleid uit de
probleemanalyse, en vormt, in samenhang
met de eventuele deelvragen, een originele
bijdrage aan de wetenschappelijke discussie.

Het belang van het onderzoek voor de
praktijk is helder en herkenbaar
beschreven en wordt ondersteund door
praktijkvoorbeelden.
De gekozen opzet sluit aan op de
onderzoeksvraag, is beargumenteerd en
levert een volledig antwoord op de
onderzoeksvraag, er duidelijk aandacht
voor de validiteit en betrouwbaarheid
van de instrumenten.
De methode voor data-analyse is
systematisch beschreven en gerelateerd
aan het theoretisch kader, en is geschikt
voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. De data-analyse is
inzichtelijk in de bijlage.

Het belang van het onderzoek voor de praktijk
is helder en herkenbaar beschreven, en
ondersteund met praktijkvoorbeelden en
vakliteratuur.
De gekozen opzet is nauwgezet beschreven
en verantwoord, de betrouwbaarheid en
validiteit van de gebruikte instrumenten is
actief geborgd.

4. Verankering in de
praktijk

Het belang van het onderzoek voor
de praktijk is niet aangetoond.

5. Methode:
dataverzameling

De gekozen opzet en instrumenten
zijn niet geschikt voor het
beantwoorden van de
onderzoeksvraag.

6. Methode: data-analyse

Er is niet of nauwelijks beschreven
hoe de data geanalyseerd worden.

De methode voor data-analyse is
beschreven per onderzoeksinstrument,
beperkt gerelateerd aan theorie en aan
de onderzoeksvraag.
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De methode voor data-analyse is
systematisch beschreven en consistent met
de onderzoeksvraag en er wordt
wetenschappelijk gereflecteerd op de sterke
en zwakke punten van de methode.

Beoordelingsformulier Ontwerp en Onderzoek

Voorwaardelijke eisen Onderzoek

Onvoldoende
(niet reflectief)

In ontwikkeling
(begeleid, gereserveerd)

Elementair
(begeleid, instrumenteel)

Adequaat
(zelfstandig, dialogisch)
Visie op de rol en taak van de
docent in de school en de eigen
manier van leren en ontwikkelen
als docent, gerelateerd aan het
leren en de ontwikkeling van de
leerlingen, het eigen schoolvak, de
maatschappelijke context en
persoonlijke drijfveren en
kenmerken.

Welke reikwijdte heeft
de visie van de
student?

Visie bevat geen afstand tot het
beroep.

Visie omvat enkele
basisaspecten van
pedagogisch- en
(vak)didactisch handelen in het
primaire proces.

Visie op de rol en taak van de
docent, beperkt tot het
pedagogisch- en
(vak)didactisch handelen in het
primaire proces. + het begin
van een vakvisie.

In welke mate
verbindt de student
informatie van
verschillende
(ervarings)bronnen
met elkaar?

Visie bestaat uit oppervlakkige
meningen, geen verwijzing naar
bronnen anders dan eigen
ervaring als leraar of (voorheen)
als leerling.

Visie bestaat uit ideeën die
zonder bronvermelding of
zonder verbinding met eigen
ervaringen uit de literatuur zijn
overgenomen.

Visie legt een expliciet verband
tussen eigen ervaringen,
kenmerken van de
schoolcontext en
(vak)wetenschappelijke
literatuur.

In welke mate is er
sprake van
inhoudelijke
consistentie in de
visie van de student?

Visie-elementen vertonen geen
inhoudelijke consistentie.

Visie-elementen vertonen
nauwelijks inhoudelijke
consistentie.

Visie-elementen zijn
grotendeels inhoudelijk
consistent; zowel onderling als
bij het laveren tussen
algemene uitspraken en
concretisering naar de praktijk.

Beoordelingsformulier Zelfevaluatie 1 en 2
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Excellent
(zelfstandig, transformatief)

Genuanceerde visie op de
toekomst van het onderwijs en de
rol van leerlingen en leraren
daarin, op minimaal micro- en
mesoniveau, vanuit een analyse
van de maatschappelijke context
en persoonlijke drijfveren en
opvattingen. Tevens een visie op
de eigen verdere professionele
ontwikkeling.
Visie is gebaseerd op analyse van Visie is het resultaat van een
relevante eigen ervaringen,
genuanceerde afweging van alle
kernmerken van de schoolcontext, onder 'adequaat' genoemde
(vak)wetenschappelijke literatuur,
bronnen en actuele kennis over
beleidsdocumenten en persoonlijke ontwikkelingen in onderwijs en
kenmerken. De visie bevat reflectie samenleving. Eigen ervaringen;
over onzekerheden en
onzekerheden en
tegenstrijdigheden, mogelijk met
tegenstrijdigheden worden vanuit
open einde.
meerdere perspectieven
afgewogen.
Visie-elementen zijn inhoudelijk
Er is sprake van een buitengewoon
consistent; zowel onderling als bij
genuanceerde, inhoudelijk
het laveren tussen algemene
consistente visie waarbij de
uitspraken en concretisering naar
student soepel laveert tussen
de praktijk. De student laat
concreet en abstract.
bewustzijn zien van eventuele
Spanningsvelden hierin worden
inconsistenties of
met dezelfde nuance besproken,
spanningsvelden.
ook richting de toekomst.

Beoordelingsformulier Zelfevaluatie 1 en 2

Visie

Wat is de reikwijdte
van de reflectie op de
eigen praktijk?

Onvoldoende
(niet reflectief)
Geen reflectie: benoemt of
bespreekt terugkijkend nauwelijks
voorbeelden die verband houden
met het functioneren in de praktijk.

In ontwikkeling
(begeleid, gereserveerd)
Overwegend gericht op eigen
belang: benoemt en bespreekt
voornamelijk zaken die
verband houden met het eigen
belang, zoals werkdruk,
klassenmanagement,
erkenning (eigen beoordeling),
en neemt niet of nauwelijks
verantwoordelijkheid voor
eigen handelen.
Relateert geen voorbeelden aan in Legt enkele eenvoudige
de praktijk vereiste theoretische
verbanden met in de praktijk
inzichten.
vereiste theoretische inzichten.

Elementair
(begeleid, instrumenteel)
Overwegend gericht op de taak
als leraar: benoemt en
bespreekt zaken die verband
houden met het primaire
proces, maar evalueert deze
niet in relatie tot het leren van
de individuele leerlingen.

Adequaat
(zelfstandig, dialogisch)
Overwegend gericht op de leerling:
benoemt en bespreekt
pedagogisch-didactische kwesties
die verband houden met het leren
van individuele leerlingen, en
gebruikt deze om het eigen
handelen te evalueren.

Excellent
(zelfstandig, transformatief)
Overwegend gericht op
verandering: benoemt en
bespreekt persoonlijke
betrokkenheid bij fundamentele
pedagogische, ethische, morele,
culturele of historische kwesties,
en het effect daarvan op leerlingen
en anderen.

Legt verbanden met in de
praktijk vereiste theoretische
inzichten en beroepseisen.

Legt zelfstandig verbanden met
theorie, beroepseisen en
maatschappelijke context.

Overziet en analyseert zelfstandig
verbanden met de theorie,
beroepseisen en maatschappelijke
context.

Heeft moeite met het
herkennen en/of erkennen van
ontwikkelpunten, wijt
problemen aan anderen of aan
omstandigheden (zoals
tijdsdruk), komt wel tot kritische
zelfanalyse, maar beperkt deze
tot reactie op kritiek door
anderen, analyse blijft
oppervlakkig.
Leidt ontwikkelpunten af uit in
de praktijk vereiste
theoretische inzichten.

Is gericht op het oplossen van
incidenten: stelt zichzelf vragen
naar aanleiding van specifieke
situaties, frustrerende of
spannende resultaten, of de
vaststelling dat zaken complex
zijn. Ontwikkelpunten blijven
beperkt tot de oplossing van
deze incidenten.

Gebruikt het oplossen van
incidenten voor het stellen van
nieuwe vragen. Staat open voor
nieuwe ideeën, overweegt
meerdere perspectieven, zoals het
perspectief van de leerling, van
collega's en anderen.

Is betrokken op de eigen
persoonlijke en professionele
ontwikkeling in relatie tot
begeleiders, critical friends,
leerlingen, en durft daarbij
persoonlijke overtuigingen ter
discussie te stellen.

Leidt ontwikkelpunten af uit in
de praktijk vereiste
theoretische inzichten en
beroepseisen.
Trekt conclusies over het
vervolg van het eigen
leerproces op basis van
reflectie op praktijkervaring,
actief verkregen feedback, en
theoretische inzichten.

Gebruikt inzichten uit de theorie,
beroepseisen en maatschappelijke
context om eigen ontwikkelpunten
af te leiden.
Trekt systematisch conclusies over
het vervolg van het eigen
leerproces op basis van eigen
ervaring, feedback uit
verschillende bronnen en
theoretische inzichten.

Overziet en analyseert zelfstandig
eigen ontwikkelpunten vanuit de
theorie, beroepseisen en
maatschappelijke context.
Heeft de regie over het eigen
leerproces en gebruikt daarvoor op
onderzoekende wijze eigen
ervaring, feedback van
verschillende bronnen, en theorie.

Expliciteert opvattingen die ten
grondslag liggen aan het eigen
handelen en is bereid deze ter
discussie te stellen.

Expliciteert zowel opvattingen als
normen en waarden die ten
grondslag liggen aan het eigen
handelen en is bereid deze ter
discussie te stellen.

Expliciteert zowel opvattingen als
normen en waarden, als diepere
drijfveren die ten grondslag liggen
aan het eigen handelen en
heroriënteert zich daarop.

Hoe rijk zijn de
verschillende
bronnen die de
student bij de reflectie
op de eigen praktijk
gebruikt, en in welke
mate wordt
daartussen de
verbinding gelegd?
Hoe leidt de student
Niet gericht op verandering:
ontwikkelpunten af?
benoemt en bespreekt nauwelijks
ontwikkelpunten.

Welke diepgang heeft
de reflectie op de
eigen praktijk?

Relateert geen ontwikkelpunten
aan in de praktijk vereiste
theoretische inzichten.

In hoeverre neemt de
student bewust de
regie over het eigen
leerproces en worden
daarbij meer en
rijkere bronnen
gebruikt?
In hoeverre worden
eigen dieper liggende
normen, waarden en
drijfveren expliciet
betrokken in de
reflectie op het eigen
leerproces?

Kan het eigen leerproces niet
onder woorden brengen.

Verwoordt elementen van het
eigen leerproces naar
aanleiding van reflectie op
praktijkervaring en incidentele
feedback.

Benadert het eigen handelen als
een gegeven.

Beschouwt het eigen handelen
kritisch en zoekt naar
alternatieve
handelingsmogelijkheden.
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Beoordelingsformulier Zelfevaluatie 1 en 2

Reflectie

Beoordelingsformulier opdrachten Professioneel Spreken
Naam student:

Studentnummer:

Docent:

Datum:

Voorwaardelijke eisen
Opdrachten Professioneel Spreken zijn naar behoren
uitgevoerd

Onvoldoende

Voldoende

Beoordeling spreektechniek, presentatie & expressie
Lichaamshouding

Adem

+

+

±

-

Stemgeluid

±

-

+

Articulatie

±

-

+

Spreektempo

±

-

+

±

-

Beweging & gebaren

Oogcontact/
gezichtsexpressie

Ruimtegebruik

Stemmelodie &
stemdynamiek

Spreekpauzes

+

+

+

+

+

±

-

±

-

±

Toelichting

Opdrachten professioneel spreken afgerond: ja / nee
Datum:
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-

±

-

±

-

Bijlage 2

Belangrijke namen en mailadressen

Vragen over inschrijving, Osiris, Brightspace, Studentadministratie etc.:
studentenadministratie@docentenacademie.ru.nl
Vragen over organisatie en programma van het onderwijs:
Opleidingscoördinator Educatieve Master
Jolanda Suijker
jolanda.suijker@ru.nl
Vragen rondom studievoortgang (zie website voor mogelijkheden om een (telefonische) afspraak te maken):
Studieadviseur
studieadviseur@docentenacademie.ru.nl
Vragen over studievertraging, uitstel voor tentamens etc. (zie website voor digitaal formulier):
Examencommissie
Examencommissie@docentenacademie.ru.nl
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