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Inleiding 
 
Voor je ligt de tentamenhandleiding van de educatieve minor/module van de Radboud Docenten Academie. 
Samen met de studiegids (via de website: www.ru.nl/studiegids/docentenacademie) en de stagewijzer 
(digitaal beschikbaar via Brightspace) geeft dit document belangrijke informatie over je opleiding.  
 
De tentamens van de educatieve minor/module zijn niet, zoals de meeste tentamens bij de reguliere 
opleidingen, de afsluiting van één bepaalde collegereeks. Tentamens van de educatieve minor/module zijn 
geïntegreerde opdrachten waarbij verschillende onderdelen van je opleiding samen worden getoetst. Deze 
integratie is op twee manieren bedoeld. Ten eerste bestaan 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. 
Om je leerproces te ondersteunen en je de kans te geven jouw leren zichtbaar te maken werk je gedurende de 
opleiding aan een portfolio. 
 
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 in de Algemene en Grade Center Course, 
onder het menu tentameninformatie. 
 
Succes met doorlopen van de educatieve minor/module! 
 
Namens alle opleiders van de Radboud Docenten Academie, 
 
Lieke Jager  
Opleidingscoördinator Educatieve Minor / Educatieve Module  

http://www.ru.nl/studiegids/docentenacademie
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Hoofdstuk 1: Algemeen 

De basis voor de tentamens: de drie rollen van de docent 

De educatieve minor/module is een academische opleiding die je voorbereidt op het beroep van docent in de 
onderbouw van vmbo-t, havo en vwo. Als docent moet je volgens de wet aan bepaalde bekwaamheidseisen 
voldoen, die te maken hebben met drie rollen die je binnen het docentenberoep vervult: 

Docent 

Vakdidactisch specialist Pedagoog Professional 

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 terug in de 
onderwijslijn vakdidactiek (VD). 

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). 

Je bent een werknemer die kan 
functioneren in een team. Dat 
team omvat niet alleen de 
collega-docenten 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 centraal in de onderwijslijn 
persoonlijke en professionele 
ontwikkeling (PPO). 

De educatieve minor/module geeft je een basis om deze rollen in je verdere carrière ten volle te kunnen 
ontplooien. Vanuit een begeleide stage ontwikkel je jezelf in de loop van de minor/module tot een 
basiszelfstandigheid op alle drie de genoemde gebieden. Van belang is dat je van tevoren goed beseft in welke 
opzichten de educatieve minor/module verschilt van de vakinhoudelijke bacheloropleiding die je volgt:  

• Je vakinhoudelijke kennis is gegarandeerd door de toelatingsvoorwaarden tot de educatieve minor/module.
Er komt in de educatieve minor/module zelf dus geen vakinhoud meer bij.

• Je wordt in de educatieve minor/module niet zozeer beoordeeld op de vakinhoudelijke kennis die je opdoet
in het onderwijs, maar meer op de ontwikkeling van je competenties. 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.

Zowel de colleges als de stage staan in functie van je ontwikkeling in de richting van het docentschap. De 
tentamens en de opdrachten in de colleges geven je wel een houvast bij deze ontwikkeling, maar ze zijn zo 
opgezet dat je je eigen leerproces in belangrijke mate kunt sturen.  
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Anders dan bij veel andere opleidingen vormen de tentamens dus geen afsluiting van een collegereeks. Dat wil 
echter niet zeggen dat ze geen relatie met het onderwijs hebben. Die relatie is als volgt: er zijn vier lijnen van 
onderwijs in de educatieve minor/module: 
 

1. De collegereeks vakdidactiek 

2. De collegereeks algemene didactiek 

3. De collegereeks persoonlijke en professionele ontwikkeling 

4. Je stageactiviteiten 

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. Deze 
startbekwaamheid toon je aan door vijf tentamens te behalen. 

De tentamens van de minor/module 

 

• In totaal zijn er vijf tentamens waarop je beoordeeld wordt: 

o Tentamen Stage a: waarin je beginnend handelen en leerbaarheid als docent het onderwerp is. 

Samen met de beoordeling van de stage lever je een portfolio en bronnenlijst in. 

o Tentamen Lessenreeks: waarin je de opzet en uitvoering van een lessenreeks verantwoordt. 

o Tentamen Zelfevaluatie a: waarin je laat zien dat je kritisch kunt nadenken over de uitvoering van 

je lessenreeks. 

o Tentamen zelfevaluatie b: waarin je je eigen ontwikkeling met bewijzen onderbouwt, en laat zien 

dat je daar in je beroepspraktijk op kunt voortbouwen. Samen met het startdocument voor 

zelfevaluatie b lever je een portfolio en bronnenlijst in. 

o Tentamen Stage b: waarin je functioneren als docent in het hele semester het onderwerp is.  

• De tentamens worden ondersteund door zogeheten verplichte formatieve opdrachten. Bij de formatieve 

opdrachten krijg je geen beoordeling, alleen feedback. Er zijn twee verplichte formatieve opdrachten. Bij 

deze opdrachten krijg je geen beoordeling, alleen feedback:  

o Directie Instructie: voorbereiden en verantwoorden van een les. Deze opdracht wordt vanuit de 

colleges vakdidactiek en algemene didactiek aangestuurd. 

o Professioneel Spreken: houding en stemgebruik voor de klas. Uitwerking van deze opdracht krijg je 

via Brightspace uitgereikt. 

• Op de helft van het semester krijg je een (niet-bindend) studieadvies. Dit is onder meer gebaseerd op je 

beoordeling voor het tentamen Stage a, de opdracht Directe Instructie en je bijdrage in de colleges. 

In alle tentamens maak je gebruik van informatie uit de onderwijslijnen. Voor het tentamen Lessenreeks 
bijvoorbeeld maak je gebruik van vakdidactische inzichten, maar je put ook uit de colleges algemene didactiek 
en de colleges persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteindelijk voer je de lessenreeks ook daadwerkelijk 
tijdens je stage uit en reflecteer je daarop in het tentamen Zelfevaluatie a. 
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In schema ziet de educatieve minor/module er zo uit: 

 
In deze tentamenhandleiding vind je de informatie die je nodig hebt om bovenstaande tentamens met succes af 
te ronden. Per tentamen vind je een instructie waarin staat wat het doel van het tentamen is en welke 
onderdelen het bevat. 
 
Daarnaast bevat deze handleiding voor ieder tentamen een beoordelingsformulier (zie bijlage 1). Deze 
beoordelingsformulieren zijn in eerste instantie bedoeld voor de beoordelaar. Dit kan een werkplekbegeleider 
of een opleider op de academie zijn. De formulieren kunnen jou als student echter ook helpen om inzicht te 
krijgen in de aspecten waarop je wordt beoordeeld. 

Studieadvies 
 
Het beroep van docent is niet voor iedereen weggelegd. Soms blijkt uit de tentamenresultaten dat een student 
ondanks de nodige inspanningen niet het niveau haalt dat op een bepaald moment vereist is.  
 
Het eerste tentamen lever je pas in november in. Voor die tijd hebben je opleiders op de academie en je 
werkplekbegeleider jouw inzet, kwaliteiten en ontwikkeling ook al nauwgezet in de gaten gehouden. In de eerste 
twee maanden kijken opleiders of je je begeleidbaar opstelt, of je openstaat om te leren, of je contact maakt 
met je leerlingen en of je je afspraken nakomt. Op basis daarvan krijg je half november een studieadvies. Een 
positief studieadvies betekent dat de opleiders er vertrouwen in hebben 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 minor/module te stoppen. Bij twijfel of bij een negatief studieadvies krijg je altijd een gesprek met de 
studieadviseur.  

Tijdspad Ontwikkelingsfase 
student 

Onderwijs Toetsing en beoordeling 

  Stage Instituutsonderwijs Gedurende het semester: 
werken aan portfolio en 

bronnenlijst 

september-

oktober  

Beginnend Kennismaken 

docentschap & 

(deel)lessen 

VD: Vakspecifiek 

leren v/d leerling 

AD: Algemeen leren 

v/d leerling 

PPO: Professioneel 

leren en 

leiderschap 

 
formatieve opdracht 

Directe Instructie 

november-

december 

Verregaande 

zelfstandigheid 

Lessenreeks & 

routine 

ontwikkelen voor 

de klas 

 
Tentamen Stage a/ 

portfolio 
 

Studieadvies  (niet-bindend) 
 

formatieve opdracht  
 

Professioneel Spreken 
 

Tentamen Lessenreeks 
januari Startbekwaam Docent als: vakdidactisch specialist, 

pedagoog, professional 

 
Tentamen Zelfevaluatie a  
 
Tentamen Zelfevaluatie b/ 
portfolio en bronnenlijst 
 
Tentamen Stage b 
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Hoofdstuk 2: Praktische informatie 

Examinatoren en beoordelaars 
 
Per tentamen wordt een examinator aangewezen die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling van je 
tentamens. 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 (Stage A en Stage B) 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. 

Beoordeling van de tentamens 
 
Bij elk tentamen is in deze handleiding het formulier opgenomen dat de beoordelaar gebruikt om jou te 
beoordelen. Deze beoordelingsformulieren hebben de vorm van een ‘rubric’; een tabel met rijen en kolommen. 
Op de rijen staan de deelvaardigheden of deelproducten (items) waarop je beoordeeld wordt. De kolommen 
beschrijven een aantal oplopende niveaus van vaardigheid. Per tentamen is aangegeven wat het beoogde niveau 
is, met andere woorden, in welke kolom de prestaties staan beschreven die je op dat moment geacht wordt te 
kunnen leveren. Bij de geschreven producten is altijd de derde kolom het uitgangspunt: het niveau ‘adequaat’. 
Bij de stagebeoordelingen daarentegen wordt telkens dezelfde rubric gebruikt, maar bij iedere beoordeling 
wordt een hoger niveau vereist.  
 
Bij een aantal tentamens zijn de items in de rubric gegroepeerd in een paar onderdelen. Per onderdeel wordt 
een cijfer vastgesteld. Ieder tentamen heeft een streefniveau. Als je op alle items in het betreffende onderdeel 
op het beoogde niveau scoort, krijg je een 7 of 8 (afhankelijk van het tentamen). Scoor je op items onder of boven 
dat niveau, dan wordt het cijfer naar beneden of naar boven bijgesteld. Vervolgens worden de cijfers voor alle 
onderdelen bij elkaar opgeteld en gemiddeld. Op basis daarvan wordt het totale cijfer bepaald.  
 
De tentamens Lessenreeks en Zelfevaluatie a worden door de vakdidacticus van jouw vak beoordeeld. Het 
tentamen Zelfevaluatie b wordt beoordeeld door twee opleiders (PPL, AD of VD). In geval van twijfel of een 
onvoldoende resultaat kan bij elk tentamen een extra beoordelaar worden ingeschakeld.  
Voor de tentamens Stage a en Stage b ontvang je een beoordelingsadvies  van je werkplekbegeleider en een 
tweede beoordelaar op de stageschool. Op basis van dit beoordelingsadvies en het door jou ingeleverde portfolio 
stelt een beoordelaar van de docentenacademie het uiteindelijke cijfer vast. 

Planning en organisatie van tentamens 
 
Op de docentenacademie krijg je handvatten aangereikt om je tentamens zo goed mogelijk te kunnen maken, 
maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige planning en organisatie van de activiteiten die je 
voor ieder tentamen moet uitvoeren. Het is sterk aan te raden om zo te plannen dat niet alleen opleiders op de 
academie, maar ook je stagebegeleider(s) en – indien van toepassing – je stagepartner mee kunnen lezen en 
feedback kunnen geven op je schriftelijke producten voordat je deze als tentamenstuk inlevert. Zij zijn immers 
goed op de hoogte van jouw functioneren in de praktijk. 
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Herkansingen 
 
Als een tentamen als onvoldoende wordt beoordeeld of je de deadline niet haalt, krijg je één gelegenheid tot 
herkansing. Als ook deze herkansing onvoldoende of te laat ingeleverd is, betekent dit in principe dat je moet 
stoppen met de educatieve minor/module. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan uitstel worden verleend voor een tentamen. Hiervoor moet je altijd een 
gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie van de Radboud Docenten Academie. 
Hiervoor kun je het formulier gebruiken op de website van de docentenacademie. 
 
Als het tentamen Stage a of b met een onvoldoende wordt beoordeeld, kan je stage eenmalig worden verlengd 

zodat je kunt werken aan concrete verbeterpunten waarmee je alsnog aan de tentameneisen kunt voldoen.  

Inschrijven voor tentamens en herkansingen 
 
Voor de eerste gelegenheid van ieder tentamen wordt je automatisch ingeschreven.  Voor de herkansing van 
een tentamen schrijf je je in met behulp van het studentregistratiesysteem Osiris. Om in te kunnen schrijven heb 
je de code nodig die bij het tentamen staat aangegeven in de handleiding. Inschrijven kan tot uiterlijk één week 
voor de herkansingsdeadline van het betreffende tentamen. Let op: met name 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 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.  

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. 

Tentamenrooster 
 
Per tentamen is in het schema op de volgende pagina te zien wat de inleverdeadline is voor zowel de schriftelijke 
producten als voor de stagebeoordelingen door de werkplekbegeleider. Deze inleverdeadline geldt tevens als de 
officiële tentamendatum. In de tabel staan ook de formatieve opdrachten met hun inleverdeadlines 
aangegeven. Deze formatieve opdrachten worden opgenomen in de beoordeling van de genoemde tentamens. 
Voor de tentamens die beoordeeld worden aan de hand van een schriftelijk product geldt een correctietermijn 
van vijftien werkdagen. De uitslag wordt dus uiterlijk drie werkweken na de inleverdeadline bekend gemaakt.  
 
De data van de tentamens zijn zorgvuldig gepland om de werkdruk van studenten en docenten binnen de perken 
te houden. Daarbij wordt wel van je verwacht dat je gedurende de hele minor/module aan je portfolio werkt en 
niet pas tegen de deadline. 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. 
 

  

mailto:studentenadministratie@docentenacademie.ru.nl
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Tentamenrooster 2022-2023 
 

Oktober 

Formatieve opdrachten   

Opdracht Directe Instructie 10-10-2022 Directe Instructie is een voorwaardelijk onderdeel van 
het tentamen Lessenreeks. Het verslag kun je ook 
opnemen in je portfolio.  
 

 

 
Tentamen 

Eerste kans Tweede kans 

Inlever-
deadline 

Correctie-
deadline 

Inschrijf-
deadline  

Inlever-
deadline  

Correctie-deadline 

Stage a met 
portfolio  

03-11-2022 24-11-2022 Week voor de 
vastgestelde 
herkansings-
datum 

Herkansing is individueel in overleg 
met de werkplekbegeleider en 
docentenacademie 

 

December 

 
Tentamen 

Eerste kans Tweede kans 

Inlever-
deadline 

Correctie-
deadline 

Inschrijf-
deadline  

Inlever-
deadline  

Correctie-deadline 

Lessenreeks 

• Lesplan 
2 weken voor 
inleveren 
verslag of 
uitvoeren 
lessen 

Nvt nvt 2 weken voor 
inleveren 
verslag of 
uitvoeren 
lessen 

nvt 

Lessenreeks 

• Verslag 
02-12-2022 23-12-2022 20-1-2023 27-1-2023 17-2-2023 

 

Januari 

 
Tentamen 

Eerste kans Tweede kans 

Inlever-
deadline 

Correctie-
deadline 

Inschrijf-
deadline  

Inlever-
deadline  

Correctie-deadline 

Zelfevaluatie a 12-1-2023 02-02-2023 16-2-2023 23-2-2023 16-3-2023 

Stage b met 
portfolio 

26-1-2023 16-2-2023 Week voor de 
vastgestelde 
herkansings-
datum 

Herkansing is individueel in overleg 
met de werkplekbegeleider en 
docentenacademie 

Zelfevaluatie b1 
-Startdocument 
-portfolio en 
bronnenlijst 

 
 
 
 
16-1-2023 
 

 
 
 
 
n.v.t. 

Week voor de 
vastgestelde 
herkansings-
datum 

i.o.m. 
opleiders 

 

 

i.o.m. opleiders 

 

 

 

Professioneel Spreken  

 Professioneel Spreken moet eind januari 2023 afgerond zijn.  
 

1De gesprekken voor zelfevaluatie b vinden plaats in de periode van 21 januari t/m 30 januari 2023. Let op: dit 

mondeling tentamen kan ook op een stagedag gepland worden. Er wordt hierover tijdig gecommuniceerd. Het 

cijfer wordt pas vastgesteld als Professioneel Spreken is afgerond. 
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Hoofdstuk 3: De tentamens en verplichte opdrachten 
 
Gedurende de minor/module zul je aan twee producten continu aandacht besteden; je portfolio en je 
bronnenlijst. Deze producten heb je nodig voor verschillende tentamens. Het portfolio wordt twee keer 
ingeleverd, halverwege en aan het einde van de minor/module. De bronnenlijst wordt alleen aan het einde van 
de minor/module ingeleverd. 

Portfolio 
 
Met een portfolio geef je jezelf en anderen een beeld van jouw niveau van denken en werken als beginnende 
leraar. Maar ook van de manier waarop 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. Deze materialen kun je ook als bewijsstuk inzetten bij de tentamens ‘stage’ en 
de tentamens ‘zelfevaluatie’. We maken gebruik van het e-portfolio dat 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 portfolio-onderdelen1, namelijk ontwikkelingsonderdelen en 
assessmentonderdelen. 

 
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 werken aan 
je functioneren wel. Daarvoor is het nodig om op verschillende tijdstippen gegevens te verzamelen zodat je jouw 
ontwikkeling in beeld kunt brengen. Dit past bij het tentamen zelfevaluatie b, waar het gaat over je reflectieve 
vaardigheden. Maar ook in je portfolio bij stage a wordt zo een product gevraagd. Daarbij kan het nuttig zijn dat 
je kunt reflecteren op aspecten van je ontwikkeling die nog niet voltooid zijn, of waar verbetering mogelijk is.  
 
Assessmentproducten: producten die een beeld geven van je eindcompetenties. Doel hiervan is te laten zien op 
welk niveau jij competenties beheerst. Aan de hand van deze producten én je stagebeoordeling 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 stage a en stage b.  
 
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. Zorg voor variatie in de geselecteerde materialen. 
2. Zorg ervoor dat de materialen voldoende in de tijd gespreid zijn om een ontwikkeling te kunnen laten 

zien. 
3. Zorg ervoor dat er verschillende perspectieven aan bod komen (leerlingen, collega’s, medestudenten, 

opleiders, …). 
4. Zorg dat het materiaal in je showcase portfolio relevant is voor jouw ontwikkeling en functioneren als 

docent/collega en dus ook voor je betoog in het startdocument. 
5. 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. 
 

 
 

 
1 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een ontwikkelportfolio en assessmentportfolio. Wij laten je één 

portfolio maken waarin uit beide typen portfolio’s stukken kunnen worden opgenomen.  
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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 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. De categorieën en voorbeelden zie je op de volgende pagina. Dit is geen uitputtende 
lijst, je kunt hierin zelf keuzes maken. Om je te helpen je portfolio goed vorm te geven, hebben we een aantal 
richtlijnen waaraan het portfolio minimaal moet voldoen bij de twee inlevermomenten. Deze onderdelen zijn 
verplicht.  
 
 
1. Halverwege de minor/module (voor stage a) 

Het portfolio bevat minimaal de volgende onderdelen: 
1. Een document waarin je een beeld schetst van jouw ontwikkeling tot nu toe, je belangrijkste leerdoelen en 

waarin je duidelijk maakt waar je nu staat en wat je wil ontwikkelen. Beschrijf per rol (vakdidactisch 

specialist, pedagoog en professional) minimaal één sterk punt én één verbeterpunt. Geef het belang van 

deze punten aan door gebruik te maken van gekregen feedback, literatuur en/of eigen ervaringen. Verwijs 

waar mogelijk naar andere portfoliobronnen. (NB. je hoeft niet ieder punt vanuit alle perspectieven te 

onderbouwen). Richtlijn maximaal 1500 woorden.  

2. Een voorbeeld van een lesvoorbereiding en analyse van de uitvoering aan de hand van vak(didactische) 

concepten. Bijvoorbeeld de formatieve opdracht Directe Instructie. 

3. Product waarin de aandacht is gericht  op (individuele ) leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachten als 

interview van een leerling, leerling portret,  een dag volgen van een leerling etc. 

4. Product waarin je laat zien hoe je feedback  van je werkplekbegeleider op een les verwerkt en toepast in een 

andere situatie. 

5. Product waarin je laat zien hoe je de afgelopen periode aan je ontwikkeling gewerkt hebt. Bijvoorbeeld je 

stageplan.  

6. Verslag  van het stagebezoek door de instituutsopleider/schoolopleider, goedgekeurd door de betreffende 

opleider. 

 
2. Einde van de minor/module (voor zelfevaluatie b en stage b) 

Het portfolio bevat minimaal de volgende onderdelen: 
1. Stageplan. Met aandacht voor aanpassen van doelstellingen n.a.v. beoordeling Stage a en bewijsstukken 

voor hoe je hebt gewerkt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. 

2. Gerichte en grondige feedback van leerlingen, bijvoorbeeld aan de hand van de Vragenlijst Interactief 

Lerarengedrag (VIL) incl. eigen analyse en reflectie. 

3. Gerichte en grondige feedback van een ervaren docent (je werkplekbegeleider of een andere docent) op 

school.  

4. Feedback op de uitvoering van de lessenreeks, zowel van werkplekbegeleider als van leerlingen. 

5. Verslag van het stagebezoek door de vakdidacticus, goedgekeurd door de betreffende opleider.  

6. Een geanalyseerd video-  of audiofragment;  in de analyse benoem je expliciet welke vaardigheden je in het 

fragment laat zien en evalueer je in hoeverre je die goed uitvoert.  Het videofragment dient specifiek te zijn 

(maximaal 5 minuten) en is niet hetzelfde als de opdracht Professioneel Spreken. 
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7. Een analyse van een product van een leerling, dat tijdens of door bovengenoemde lessen tot stand is 

gekomen zoals door leerling gemaakte opdrachten, toetsen en toetsresultaten. Onder meer aandacht voor 

de eigen rol in het leerproces van de leerlingen.  

 
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 

- Observatieverslag(en) van je werkplekbegeleider, 
schoolopleider of andere (ervaren) docent 

- Feedback Video Analyse 
- Feedback op uitvoering lessenreeks 
- Feedback op jouw rol binnen de sectie  

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

- Verslag van het lesbezoek door de instituutsopleider 
of vakdidacticus, goedgekeurd door de betreffende 
opleider  

- Feedback van opleiders op lesvoorbereidingen etc. 
- Feedback van opleiders op (stage)opdrachten 

Doen en 
uitproberen 

Analyses van de uitvoering 
van lessen en jouw reflectie 
daarop. 
 

- N.a.v. je uitgevoerde Lessenreeks (ZEVA) 
- 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 dit is niet hetzelfde als de opdracht 

Professioneel Spreken  
- Een opgenomen lesfragment 
- Een stagebezoek vervangende video opname  
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Bronnenlijst 

 
Jouw bronnenlijst geeft een overzicht van de bronnen die je gedurende je opleiding hebt geraadpleegd en 
bestudeerd om je kennis op te bouwen. In eerste instantie betreft dit de verplichte literatuur die in de colleges 
genoemd 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.  
 
Bij ieder tentamen zal worden aangegeven welke literatuur in het product verwerkt moet zijn.  
De bronnenlijst bevat in ieder geval de volgende literatuur: 
 

1. Geerts, W.M. & Kralingen van, R. (2020). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (3e druk) ISBN: 
9789046907221.  

2. Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving (Eerste druk). 
Amsterdam: Amsterdam University Press. 
ISBN: 978 94 629 874 70 

3. 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 
 
De bedoeling is dat het portfolio laat zien waar je staat en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt, en dat de 
bronnenlijst een indicatie is van de theorieën die je je 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. Zowel portfolio als boekenplank zijn niet bedoeld als “afvinklijstjes.” Let daarnaast goed op 
onderstaand m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. 

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 

 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. 

- 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.)  
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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 Canisius College 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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Formatieve opdracht Directe Instructie 

In deze opdracht laat je zien dat je een volledige les, van ‘bel tot bel’, volgens model Directe Instructie kunt 
voorbereiden en deze voorbereiding kunt verantwoorden aan de hand van bronnen, waaronder 
(vak)didactische literatuur. Daarnaast laat je zien dat je de uitvoering van de les kunt evalueren en 
verbeterpunten kunt noemen. De opdracht is een voorbereiding op het tentamen Lessenreeks. De 
opdracht heeft de vorm van een verslag. De opdracht is verplicht onderdeel van de opleiding, Je kunt deze 
opdracht gebruiken voor je portfolio. 

 
Leerdoelen 
Opdracht Directe Instructie bevat de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een vakles die je van ‘bel 
tot bel’ verzorgt. Je neemt hierbij de basisprincipes van het model Directe Instructie als uitgangspunt. Je 
laat zien dat je een les kunt voorbereiden, vervolgens ook kunt uitvoeren, kunt evalueren en 
verbeterpunten kunt vaststellen. Je laat zien dat je onderscheid kunt maken tussen beschrijving, analyse 
en conclusie. Je gebruikt hierbij de vakmethode zoals deze op je stageschool gehanteerd wordt. 

 

Belangrijk 
Bij het voorbereiden en ontwerpen van een les moet je allerlei keuzes maken. Onderbouw de keuzes die 
voor jou het belangrijkst zijn. Beperk je dus tot een aantal belangrijke aspecten. Maak daarbij duidelijk 
vanuit welk (vak)didactisch (en eventueel pedagogisch) perspectief je tot deze keuzes bent gekomen. 
Verwijs daarbij (indien van toepassing) naar relevante bronnen.  
In de analyse en evaluatie van de les richt je je aandacht vooral op deze belangrijke aspecten uit de  
voorbereiding. 

 
Feedback 
Het verslag wordt van feedback voorzien door een opleider aan de hand van het beoordelingsformulier, 
zie p. 37. In dit formulier zijn een aantal criteria uit de rubric van tentamen Lessenreeks gebruikt, maar dan 
toegepast op de ene les volgens model Directe Instructie, zie bijlage 1. De uitleg van de criteria (en 
onderdelen bij A) vind je verderop in deze tentamenhandleiding bij de beschrijving van tentamen 
Lessenreeks, zie p 20/21. Gebruik de feedback op deze opdracht om je tentamen Lessenreeks beter te 
kunnen voorbereiden. 

 
Productspecificatie 
Het verslag heeft een omvang van maximaal 3000 woorden (exclusief bijlagen) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

 

Onderdeel A: Voorbereiding en verantwoording van de les: 
0. Inleiding: Hierin beschrijf je onder andere op welke belangrijke (vak)didactische en/of pedagogische 

aspecten je jezelf wil richten in deze opdracht.  

1. Beginsituatie: Welke aspecten van de beginsituatie zijn relevant voor de les? 

2. Inhoudsanalyse: Welke onderwerpen en inhouden komen in de les aan bod? 
3. Leerdoelen: Wat moeten leerlingen bereiken? 

4. Taakanalyse: Welke taken laat je leerlingen uitvoeren om de leerdoelen te behalen? Welke 

belemmerende en bevorderende factoren verwacht je daarbij? 

5. Werkvormen en leermiddelen: Welke werkvormen en leermiddelen zet je in? 
6. Didactiek: Wat doe je als docent om het leren te ondersteunen? 

 
Onderdeel B: Uitvoering en evaluatie van de les 
1. Beschrijving lesverloop: Een korte beschrijving van het daadwerkelijke verloop van de les (half A4) 

en het benoemen van de voor jou belangrijke aspecten van de les. 

2. Analyse lesverloop: Vergelijk en analyseer voornemens (voorbereiding) en uitvoering van de voor 

jou belangrijke aspecten. Dit betreft in ieder geval de aspecten die je in de inleiding hebt beschreven 

en kun je aanvullen met overige zaken die tijdens de les zijn voorgevallen.    

3. Conclusie: Noem minimaal één verbeterpunt dat je uit de les meeneemt en minimaal één punt waar je 
tevreden over bent. 
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Bijlagen 

• Lesplan (schematisch overzicht van de les) 

• Leerlingmateriaal (powerpoint, werkbladen etc.) 

• (Eventueel: video-opname van de les) 
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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 p. 38) met  feedback en tips van de opleider/logopedist, waarmee het onderdeel 

Professioneel Spreken is afgerond. 

 

Verdieping en oefening 

Na het inleveren van de opdrachten 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 uiterlijk eind januari 2023 afgerond zijn. Daarnaast wordt het cijfer voor het 

tentamen Zelfevaluatie b pas vastgesteld als Professioneel Spreken is afgesloten.  
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Tentamen Stage a          

Tentamencode:  RDA-STA-MI 

7 EC     

Doel 
Dit tentamen bestaat uit een beoordeling van jouw handelen in de praktijk. De prestaties die je voor dit tentamen 
levert vinden dus uitsluitend plaats op je stageschool. Je  laat zien dat je de basistechnieken van het lesgeven in 
aanzet beheerst zodat er een positieve ontwikkeling zichtbaar is.  Daarbij wek je het vertrouwen dat deze 
ontwikkeling doorgroeit tot uiteindelijk (aan het eind van periode II) een startbekwame docent. 
 

Beschrijving 
De eerste stageperiode (1 september – 4 november) staat in het teken van kennismaking en kent drie 
hoofdthema’s: 

- Oriënteren op schoolomgeving, schooltype, schoolvak, en het beroep van docent. 

- Het verzorgen van een aantal deellessen en van ongeveer 20 volledige lessen.  

- Gerichtheid op het leren en begeleiden van de (individuele) leerling. 

 
In het begin van deze periode ligt de nadruk op oriënteren en observeren. Je loopt mee met verschillende leraren 
en verschillende klassen, hiervoor staat een groot aantal observatieopdrachten tot je beschikking. Ook krijg je 
zicht op het schoolvak door het gericht observeren van je vakbegeleider(s), het bespreken van hun lessen en het 
bestuderen van het lesmateriaal. Na enkele weken begin je met het geven van (deel)lessen. 
In het begin van de stage neem je doorgaans delen van de les over (één of meerdere lesfasen), later verzorg je 
hele lessen. Een mogelijke aanpak (zie formatieve opdracht Directe Instructie) is het starten met een deel van 
een les; bijvoorbeeld eerst instructie en begeleiden, dan uitleg, dan eind van de les en dan pas de start van de 
les.  
 
Richt je in de gesprekken met je werkplekbegeleider ook op het voorbereiden van lessen; bespreek jouw 
lesopzet, ga na of je planning reëel is en bespreek waar voor leerlingen meestal de knelpunten in de lesstof 
optreden. Geef voorafgaand aan de lessen specifiek aan waar je feedback op wilt, en formuleer concrete 
leerdoelen voor jezelf. Gebruik bijvoorbeeld het Formulier voor Ontwerp en Evaluatie Onderwijsactiviteiten 
(https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-
documenten/) 
 
Stage a wordt afgesloten met een stagebeoordeling. Met deze beoordeling wordt aangegeven waar je staat 
m.b.t. je functioneren binnen je stage.  Je wordt beoordeeld op je grondhouding én op je functioneren binnen 
de drie centrale rollen van de opleiding; de professional, pedagoog en vakdidactisch specialist. Zie voor een 
volledig overzicht van alle criteria het stagebeoordelingsformulier op 
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-
documenten/.  
 
Beoordeling 

Voor Stage a 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, en dat plaats je op Brightspace (zie hiervoor ook de stagewijzer). 

Op basis van dit 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. 
 

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten/
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten/
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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 Stage a met een voldoende is 
afgesloten kun je aan Stage b beginnen.  
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Tentamen Lessenreeks         

Tentamencode: RDA-LR-MI 
5 EC 
 
Beschrijving 
 
In de educatieve minor/module leer je om lessen voor te bereiden, te plannen en de geboekte resultaten te 
toetsen. Deze lessen staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel. In dit tentamen laat je zien dat je een 
dergelijke lessenreeks kunt ontwerpen op een weldoordachte, onderbouwde en bij de doelgroep passende 
manier. Dit laat je zien door een lesplan te presenteren met daarbij een verantwoording hoe het ontwerp tot 
stand is gekomen. Dit tentamen gaat dus over de voorbereiding en onderbouwing van een reeks lessen. 
Uitvoering, analyse en evaluatie van de uitgevoerde lessen komen aan bod in tentamen Zelfevaluatie a. 
 
Concreet bereid je een reeks van minimaal vier samenhangende lessen voor. De samenhang in je lessenreeks 
komt zowel tot uiting in de inhoud – de leerdoelen – als in de didactiek: de leeractiviteiten en 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, mits je in je verantwoording goed uitlegt waarom je dit 
doet.  
 
De lessenreeks wordt ontworpen voor en uitgevoerd in de onderbouw vmbo-t, havo of vwo, tenzij in overleg  
met de beoordelaar anders is afgesproken. 
 
Voordat je de lessenreeks gaat uitvoeren krijg je feedback van je werkplekbegeleider en je vakdidacticus. 
Hiervoor lever je tijdig een lesplan in bij je werkplekbegeleider en je vakdidacticus. 
De feedback gebruik je om waar nodig het lesplan aan te passen. De feedback van je werkplekbegeleider wordt 
voor je vastgelegd in een groenlicht-formulier. Dit formulier is een onderdeel van je verslag Tentamen 
Lessenreeks. 
 
Productspecificatie 
 
Voor dit tentamen lever je een verslag in met de volgende onderdelen (een uitleg volgt op de volgende pagina’s: 

 
1. Voorbereiding en verantwoording 

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

 
2. Lesplan 

a. Leerdoelen  
b. Werkvormen en leermiddelen  
c. Formatieve toetsing 
d. Summatieve toetsing  
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Bijlagen 

• 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. 

• ‘groen licht-formulier’, met feedback en handtekening van je werkplekbegeleider. 
 
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.  
 
Een redelijke omvang voor je verslag is rond de 5000 woorden. 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. De 
absolute bovengrens voor het verslag is 6000 woorden (exclusief bijlagen). Een verslag met meer dan 6000 
woorden wordt niet beoordeeld. 
Sla dit verslag op onder de volgende documentnaam: Lessenreeks_jouwnaam_datum.doc 
 
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. In elk geval zal je 
bronnenlijst de volgende onderdelen moeten tonen: 

• Literatuur over de sleutelbegrippen en basisbehoeften voor effectief leren (handboek) 

• Literatuur over directe instructie (handboek) 

• Literatuur over activerende didactiek (handboek) 

• Een toepasselijke selectie uit de aangeboden vakdidactische literatuur in de colleges 
 

De  bronnenlijst is aan het einde van je verslag is opgenomen. Tip: het kan nuttig zijn om je werkplekbegeleider 
en/of de mentor van de betreffende klas te interviewen als voorbereiding op dit onderdeel. 
 
Beoordeling 
 
Het tentamen Lessenreeks wordt beoordeeld door een opleider van de docentenacademie. Hiervoor wordt een 
beoordelingsformulier gebruikt, zie bijlagen. Van je werkplekbegeleider heb je feedback en goedkeuring  
gekregen middels het ‘groen-licht formulier’. Als je het tentamen Lessenreeks inlevert, voeg je een scan van dit 
formulieren toe als bijlage bij je verslag. De aanwezigheid van deze feedback op je lesplan is een voorwaarde 
voor verdere beoordeling van dit tentamen. 
 
Toelichting op de beoordelingscriteria bij het tentamen Lessenreeks 
 
In het tentamen Lessenreeks word je op een aantal criteria beoordeeld.  Hieronder 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 van je lessen 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?  
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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, 
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.  
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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. 
 
Docentactiviteiten 
Bij het criterium docentactiviteiten 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. 
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 zijn bijvoorbeeld: 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.  
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De niveaubeschrijving bij dit criterium zijn gebaseerd op de volledigheid van je beschrijving en het ontwerpen 
van (innovatieve) formatieve toetsingen.  
 
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 of andere sectie-afspraken 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. 
 
Vervolg 
 
In tentamen Zelfevaluatie a doe je verslag van de uitvoering van en reflectie op jouw lessenreeks. 
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Formulier “Groen licht” Tentamen Lessenreeks 
Educatieve minor/module 
Radboud Docenten Academie 
2022-2023 
 

Naam student: 
 

 
 

Ik heb het lesplan van de student bekeken en vind het verantwoord dat de student dit lesplan uitvoert gezien het niveau en de aard van de doelgroep: JA / NEE  
(schrappen wat niet past) 
 
Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum:   
    
Naam werkplekbegeleider:  
 
Handtekening: 
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Tentamen Zelfevaluatie a         

Tentamencode: RDA-ZEA-MI 
5 EC 
  
Doel 
In het tentamen Lessenreeks heb je laten zien dat je een samenhangende serie lessen kunt ontwerpen en dat je 
dat ontwerp kunt verantwoorden vanuit de onderwijskundige en vakdidactische literatuur die je is aangereikt in 
de opleiding. In tentamen Zelfevaluatie a laat je zien dat je een samenhangende lessenreeks kunt uitvoeren en 
erop kunt reflecteren, en dat je aanbevelingen ter verbetering van je ontwerp kunt doen. De uitvoering van alle 
lessen van de Lessenreeks berust bij jou, waarbij jouw werkplekbegeleider geregeld als observator de lessen zal 
bijwonen. Jij bent daarnaast verantwoordelijk voor het tijdpad en de organisatie van de lessenreeks. 
Het tentamen heeft de vorm van een verslag. 
 
Je voert jouw samenhangende lessenreeks uit, zoals je die hebt ontworpen voor tentamen Lessenreeks.  
In de stagepraktijk zal het in een aantal gevallen om een lessenreeks van meer dan vier lessen gaan. In dat geval 
hoeven voor het tentamen Zelfevaluatie a slechts vier lessen in detail behandeld te worden. 
 
 
Inhoudelijke productspecificatie 
Schrijf een kernachtig en samenhangend verslag waarin minimaal de hieronder aangegeven onderdelen zijn 
verwerkt. De volgorde die hier staat aangegeven is een richtlijn, maar is niet verplicht.  
 
Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
0. Inleiding: achtergrond, vooruitblik, leeswijzer 
 
1. Beschrijving van de uitvoering 

o Beschrijving van het lesverloop (zo objectief mogelijk, dus zowel eigen beleving als observaties van 
begeleider(s), leerlingen en medestudenten, video-opname(s) gewenst) 

o Beschrijving van de (formatieve) toetsresultaten 
 
2. Analyse van de uitvoering, met daarbij in ieder geval de volgende aspecten meegenomen: 

o Vergelijking voornemens – uitvoering 
o Aandacht voor klassenmanagement, inzet werkvorm(en) 
o Innovatieve elementen 
o Houding, stemtechniek en presentatie 
o Leerresultaat aan de hand van de toetsresultaten 

 
3. Evaluatie  

o Formuleer n.a.v. de analyse die je hebt gemaakt conclusies; wat zijn sterke punten van je 

lessenreeks? Wat zou je willen verbeteren aan de lessenreeks? Maak onderscheid tussen je 

lessenreeksontwerp en de uitvoering van je lessenreeks.  

 
4. Conclusie en reflectie  

o Beschrijf en verantwoord welke inzichten je hebt opgedaan t.a.v. van je eigen handelen en het leren 

van je leerlingen. 

o Beschrijf en verantwoord wat je van deze evaluatie meeneemt voor je eigen praktijk en toekomstig 

handelen als docent in concreet (operationeel/observeerbaar) docentgedrag 

 

Bijlagen 
o Je ontwerp Lessenreeks 
o Beschikbare producten behorende bij dit tentamen, waaronder in ieder geval de eigen materialen 

en de afgenomen toets, eventueel beeldmateriaal en eventueel observaties van je 
werkplekbegeleider. 
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Formele productspecificatie 
Een redelijke omvang voor je verslag is rond de 5000 woorden. 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. De 
absolute bovengrens voor het verslag is 6000 woorden (exclusief bijlagen). Een verslag met meer dan 6000 
woorden wordt niet beoordeeld. 
 
Sla dit verslag op onder de volgende documentnaam: ZEVA_jouwnaam_datum.doc 
 
Tentamenvorm 
Bij Zelfevaluatie a wordt het verslag beoordeeld door een opleider. Je ontvangt hiervan een schriftelijke 
beoordeling.  
 
Herkansing 
Bij een onvoldoende dient het verslag opnieuw te worden geschreven, waarbij de beoordeling en de 
bijbehorende feedback als input wordt meegenomen. 
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Tentamen Stage b        
Tentamencode: RDA-STB-MI 
8 EC 
     
Doel 
Dit tentamen bestaat uit een beoordeling van jouw handelen in de praktijk. De prestaties die je voor dit tentamen 
levert vinden dus uitsluitend plaats op je stageschool. Je  laat zien dat je over de kennis, vaardigheden en houding 
beschikt van een startbekwaam docent in het vmbo-t en de onderbouw havo/vwo.  
 

Beschrijving 
Je wordt in deze periode geacht om ongeveer 40 uur aan het geven van lessen te besteden (zie de beschrijving 
van tentamen Stage a). 

Je bent je steeds meer bewust van samenhang in de lesstof en over lessen heen, en ontwerpt lessen gericht op 
het leren van leerlingen.  Je laat zien dat je in de lessen de bestaande methode kunt hanteren maar ook jouw  
eigen accenten kunt aanbrengen. Je laat zien dat je op basis van academische vakinhoudelijke kennis, 
onderwijskundige en vakdidactische inzichten kunt vertalen in een praktische lesvoorbereiding en lesuitvoering. 
Je  beschikt over de methodieken om jouw  eigen lespraktijk te analyseren en evalueren. Ook zul je weer moeten 
laten zien dat je in staat bent om feedback van anderen te vragen en ontvangen en te gebruiken om jezelf verder 
te blijven ontwikkelen. 
Halverwege deze periode kun je lessen verzorgen zonder werkplekbegeleider in de klas. Dit om je voor te 
bereiden op het ‘zelfstandig lesgeven’ aan het einde van de periode.  Je  draait veel stage-uren. Uiteraard is een 
en ander afhankelijk van het niveau waar je je op dat moment bevindt, maar het streven is dat de je zo snel als 
mogelijk in deze periode zonder werkplekbegeleider, die achter in de klas aanwezig is, les geeft.  Veel scholen 
hanteren hier het LOLA-systeem: Leraar-Op-Loop-Afstand; jouw werkplekbegeleider is  in het schoolgebouw en 
op afroep beschikbaar. 
Hoewel de nadruk ligt op het verzorgen van onderwijs aan leerlingen, komen in deze periode ook andere 
activiteiten op school aan de orde: samenwerking met collega’s, samenwerking met omgeving (ouders). Het is 
belangrijk dat al deze aspecten een keer aan bod komen.  
 

Beoordeling 
Voor Stage b 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, en dat plaats je op Brightspace (zie hiervoor ook de stagewijzer). 

Op basis van dit 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 herkansing en verlenging van 
de stage. Deze worden vastgelegd in het formulier herkansing dat achterin het Stagebeoordelingsformulier is 
opgenomen.  
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Tentamen Zelfevaluatie b         

Tentamencode: RDA-ZEB-MI 
5 EC 

 
Doel 
In het tentamen Zelfevaluatie b laat je zien dat je een eigen visie hebt op de drie rollen van de docent (de vak-
didactische, pedagogische en professionele rol). Deze visie worden onderbouwd door het beschrijven van eigen 
(stage-)ervaringen, eigen normen en waarden, persoonseigenschappen, de (school/maatschappelijke-)context 
en wetenschappelijke literatuur.  
Daarbij laat je zien dat je beschikt over de reflectieve bekwaamheden die horen bij de academische leraar (zie 
het beroepsbeeld van de Radboud Docenten Academie). Je reflecteert op concrete situaties uit de praktijk met 
behulp van input uit de brede omgeving (werkplekbegeleider, leerlingen, collega’s, medestudenten, kerndoelen, 
media etc.), maar ook met behulp van zelfkennis, je eigen visie en theorie die is aangeboden gedurende je 
opleiding. Je laat tevens zien hoe jij jezelf hebt ontwikkeld, door aan te geven hoe bovenstaande ervaringen je 
eigen handelen en functioneren hebben beïnvloed, én door op een onderbouwde manier te beschrijven waar je 
je nog verder in zou moeten ontwikkelen.  
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.  
 
Formele productspecificatie 
Voor dit tentamen lever je de volgende producten in: 
 

1. Een startdocument zoals hieronder omschreven, van maximaal 4500 woorden; 
2. Een lijst met de elementen uit je portfolio waar je in het startdocument naar verwijst (telt niet mee in 

het aantal woorden); 
3. Een bronnenlijst met literatuur waar je in het startdocument naar verwijst (telt niet mee in het aantal 

woorden). 
Sla deze drie producten op als één verslag onder de volgende documentnaam: ZEVB_jouwnaam_datum.doc 
 
 
Inhoudelijke productspecificatie 
Voor dit tentamen lever je een startdocument aan met daarin een beschrijving van én reflectie op je eigen 
leerproces tijdens deze educatieve minor. Je laat zien hoe je aan je ontwikkeling gewerkt hebt en wat het 
resultaat daarvan is geweest. Daarnaast lever je je een portfolio in (Portfolio stage B) met daarin een bronnenlijst. 
Hierin staan producten en bronnen die jouw reflectie in het startdocument kunnen ondersteunen of 
onderbouwen. De minimale eisen voor het portfolio staan vermeld op blz. 10 van deze tentamenhandleiding.  
 
In het startdocument komen, per rol van de docent, de volgende aspecten terug: 

- De eigen visie (ofwel als aparte tekst, of geïntegreerd in het onderstaande) 
- Een beschrijving van je ontwikkeling (helikopter view), met daarin: 

o Aandacht voor doelen die je hebt gesteld, hoe je daaraan gewerkt hebt en wat het resultaat 
daarvan is;  

o Welke kwaliteiten en uitdagingen zichtbaar geworden zijn; 
o Reflecties op concrete situaties (sleutelmomenten) die kenmerkend zijn voor dit leerproces en 

die deze ontwikkeling kunnen illustreren (inzoomen). Denk daarbij aan de koppeling praktijk – 
theorie – persoon. 

o Een onderbouwing van je ontwikkelpunten voor de toekomst. 
 

We verwachten zeker niet dat je compleet bent, je kunt niet alles vertellen. Kies zorgvuldig enkele kenmerkende 
en/of voor jou cruciale leermomenten/uitdagende situatie uit die je diep en vanuit meerdere perspectieven 
analyseert. Als input voor het startdocument kun je stageplan versie 1 (ontwikkelpunten/leerdoelen tijdens stage 
B) en stageplan versie 2 (ontwikkelpunten voor de toekomst) gebruiken, net als sleutelmomenten die je tijdens 
PPL identificeert en reflecties die je eerder hebt geschreven.  
 
Bij het schrijven van je startdocument en de relatie met je portfolio houd je rekening met het volgende: 
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- Je laat zien dat je de begrippen, inzichten en theorieën uit de colleges van de minor (zowel van AD, VD 
als van PPL) kunt toepassen op je eigen situatie. 

- Je verwijst op een duidelijke en functionele manier naar het materiaal in je portfolio. 
- Één bewijsstuk (bijvoorbeeld een videofragment) mag voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 

Tijdens het lesgeven laat je immers vaak verschillende deelvaardigheden tegelijkertijd zien.   
- Je hoeft niet aan te tonen dat al jouw leerdoelen zijn behaald. Dat is voor dit tentamen niet relevant. 

Het gaat erom of je regie kunt nemen over je eigen leerproces.  
- Benoem leerervaringen (sleutelmomenten) die voor jou tijdens de minor het meest waardevol 

(bruikbaar, belangrijk, opmerkelijk, verrassend, ...) waren. Beschrijf liever een beperkt aantal 
leerervaringen uitgebreid, dan veel leerervaringen oppervlakkig. Maak je leerervaringen concreet aan 
de hand van verwijzingen naar je portfolio en geef ze diepgang door ze te koppelen aan theoretische 
inzichten uit je boekenplank.  

- Een redelijke omvang voor het startdocument is rond de 4000 woorden (exclusief portfolio). Kom je op 
meer uit, ga dan na of je niet te omslachtig hebt geformuleerd, of dat je delen met verwijzing kunt 
verplaatsen naar je portfolio. Is het minder, controleer dan of alle gevraagde onderdelen erin zitten. De 
absolute bovengrens voor het startdocument is 4500 woorden, een startdocument dat meer woorden 
bevat wordt niet beoordeeld.   

 
 
Tentamenvorm 
Op basis van het startdocument, je portfolio en je bronnenlijst wordt een gesprek gevoerd. Dit gesprek heeft de 
vorm van een criteriumgericht interview volgens de STARRT-methode. Het mondeling wordt afgenomen door 
twee opleiders van de Radboud Docenten Academie in een gesprek van max. 45 min.   
 
Herkansing 
Bij een onvoldoende wordt door de beoordelaars bepaald of het verslag, het gesprek of beide herkanst moeten 
worden. 
 
Beoordelingscriteria 
Je wordt beoordeeld op een aantal criteria. Deze vind je in de beoordelingsrubric in bijlage 1 van deze 
handleiding. De beoordelaars gebruiken deze criteria in onderlinge samenhang bij het beoordelen van het 
tentamen, niet als apart af te vinken elementen.   
 
De criteria beoordelen de kwaliteit van je visie en  je reflectie en hoe deze samen je functioneren en ontwikkeling 
vorm hebben gegeven:  
 

1. Visie 
Bij het onderdeel ‘visie’ gaat het om:  
• de reikwijdte van je visie 
• het gebruiken en verbinden van bronnen als basis voor je visie 
• de inhoudelijke consistentie en congruentie van je visie  

 
Het gaat dus om jouw opvattingen over het leren in jouw vak en de rol van de leraar en leerling daarin. 
Denk bijvoorbeeld aan je visie op de pedagogische rol van de leraar, het leren van een deelonderwerp 
binnen een vak, de plaats van het schoolvak in het VO curriculum, de rol van jongeren in het onderwijs, 
kwaliteit van interactie tussen leerlingen, professioneel leraarsgedrag, de rol van de ‘beroepsgroep 
leraren’ in onze samenleving, het cultiveren van creativiteit in het voortgezet onderwijs, etc.  
Jouw persoonlijke visie geeft richting aan je eigen ontwikkeling, en is in steeds grotere mate doordacht, 
genuanceerd, gefundeerd, toekomstbestendig en wendbaar. De visie is m.a.w. breder georiënteerd dan 
je eigen ervaringen als leerling of docent. Jouw visie wordt daarentegen ook gevoed door jouw eigen 
leerproces. Ervaringen die tijdens de stage/minor zijn opgedaan kunnen zo dus ook richting geven aan 
de visie.  

 
2. Reflectie 

Bij het onderdeel ‘reflectie’ gaat het om drie criteria, waarop je steeds in twee delen (reikwijdte en 
diepgang) beoordeeld wordt: 
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• Analytische reflectie op de eigen praktijk: In hoeverre ben je in staat om te reflecteren op de eigen 
praktijk? Dit gaat meer over retrospectieve reflectie (terugkijken), en over analyse van de praktijk. 
Daarbij gaat het om twee dimensies: 

o Hoe breed is je reflectie (reikwijdte)? Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin je 
reflectie behalve op het eigen belang een bredere context meeneemt, in eerste instantie 
de klassencontext, dan de individuele leerlingen, en dan de macrocontext. 

o In hoeverre bereikt je reflectie een theoretische diepgang? Dit gaat vooral over het 
relateren van je eigen professionele praktijk aan de aangeboden en de door jou zelf 
gevonden theoretische literatuur. 

• Afleiding van ontwikkelpunten: In hoeverre ben je in staat om eigen ontwikkelpunten af te leiden 
uit je reflectie? Dit gaat meer over prospectieve reflectie (vooruit kijken), en over het trekken van 
conclusies uit de analyse van de praktijk. Daarbij gaat het in principe om dezelfde twee dimensies:  

o Hoe breed is je reflectie (reikwijdte) waaruit ontwikkelpunten worden afgeleid?  
o In hoeverre is het afleiden van je ontwikkelpunten theoretisch gefundeerd en gericht op 

professionele bekwaamheden? 

• Reflectie op het eigen leerproces: In hoeverre ben je in staat tot metacognitieve reflectie op de 
sturing van je eigen leerproces?  

o Hoe breed zijn de bronnen die je gebruikt voor de sturing van je eigen leerproces? 
o In hoeverre ben je in staat en bereid om je opvattingen, normen en waarden opnieuw te 

bezien en te veranderen? 
Je wordt bij alle criteria binnen dit onderdeel Reflectie beoordeeld op je reflectie over je functioneren 
(in het primaire proces, met je leerlingen, en als collega in de school) en niet over het functioneren zelf. 
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Bijlage 1 Beoordelingsformulieren 
 
 
Op de volgende pagina’s staan de beoordelingsformulieren die voor iedere verplichte opdracht of tentamen 
worden gebruikt. Bij de beoordeling wordt een digitaal formulier ingevuld dat automatisch een cijfer berekent. 
Het stagebeoordelingsformulier behorende bij de tentamens stage A en stage B zijn niet toevoegd en digitiaal te 
vinden via: https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-
documenten. 2 
 
De berekening gebeurt op de volgende wijze: 
 

• 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 (dat is in het digitale beoordelingsformulier de kolom die groen is 

gemarkeerd). Het streefniveau is uitgangspunt voor de berekening. Het streefniveau voor de tentamens is 

Adequaat, behalve voor de stagetentamens. Bij Tentamen Stage a en Stage b wordt hetzelfde 

beoordelingsformulier gebruikt en verschillende streefniveaus gehanteerd. Het streefniveau voor stage b is 

hoger dan het streefniveau voor stage a. 

• 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); 

• Het deelcijfer per component gaat uit van het streefniveau. Scoor je alles op streefniveau, dan is het 

eindcijfer 8. 

• 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. 

• 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. 

 
  

 
2 Onderstaande informatie over de berekeningen geldt niet voor de beoordelingsformulieren van Stage A en 

Stage B.  

 

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten
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Beoordelingsformulier Stage a en Stage b 
 
Het formulier dat gebruikt wordt voor de beoordeling van de stage is beschikbaar via de website van de RDA 
(https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-
documenten/) 

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten/
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/educatieve-minor-module/belangrijke-documenten/
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Beoordelingsformulier Lessenreeks
Voorwaardelijke eisen Lessenreeks B
eoordelingsform

ulier Lessenreeks 

  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 

Bonuspunten lessenreeksontwerp 
  Het ontwerp als geheel is bijzonder innovatief en origineel, of zeer aansprekend uitgewerkt 

Criteria Lessenreeks 
  Onvoldoende In ontwikkeling Adequaat Excellent 

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. 

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

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. 

Legt uit hoe  het lesmateriaal ontworpen 
is vanuit een analyse van verschillende 
relevante perspectieven op de 
beginsituatie (zoals voorkennis, 
misconcepties, leerklimaat, waardering of 
motivatie vakonderdeel, individuele 
leerling). 

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

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

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

Beschrijft de didactische samenhang 
en opbouw van de leerstof (uit de 
lesmethode) vanuit de literatuur over 
concepten en/of strategieën, 
leerstoforderning  en de 
vakinhoudelijke complexiteit 
(bijvoorbeeld abstractiegraad, 
conceptuele complexiteit, 
preconcepten, misconcepten, 
taalregisters, genres).  

Verantwoordt de didactische samenhang 
en opbouw op basis van een analyse van 
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 leerdoelen en reeksdoelen 
zonder voldoende samenhang of 
relatie met concreet waarneembaar 
gedrag.  

Beschrijft de aard (het niveau) en 
samenhang van de leerdoelen en 
reeksdoelen  van de lessenreeks in 
termen van concreet waarneembaar 
gedrag. 

Ontwerpt de lessenreeks met 
samenhangende leerdoelen en 
reeksdoelen in termen van concreet 
waarneembaar gedrag en/of doelen van 
hogere-ordedenken en 
attitudeontwikkeling. 
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Criteria Lessenreeks (vervolg) 

 B
eoordelingsform

ulier Lessenreeks 

  Onvoldoende In ontwikkeling Adequaat Excellent 
5. Taakanalyse: 
leerlingactiviteiten, 
belemmerende en 
bevorderende 
factoren (o.a. 
leermoeilijkheden) 
bij een taak (vraag, 
opgave, etc.)  

Beschrijft summier of onvolledig de 
aard en opeenvolging van de taken 
die de leerlingen moeten uitvoeren 
(onder andere zelfwerkzaamheid 
van de leerlingen, doelgerichtheid 
van de opdrachten), en legt 
onvoldoende relatie met de te  
verwachten belemmerende en 
bevorderende factoren daarbij. 

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

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. 

6. Werkvormen en 
leermiddelen 

Beschrijft werkvormen en 
(technologische) leermiddelen 
summier of onvolledig, of deze 
passen niet bij de totale analyse van 
beginsituatie, inhoud, leerdoelen en 
taken. 

Beschrijft globaal de werkvormen en 
(technologische) leermiddelen, en 
deze passen grotendeels bij de  
totale analyse van beginsituatie, 
inhoud, leerdoelen en taken. 

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. 

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

Geeft een summiere of onvolledige 
beschrijving van de 
doceeractiviteiten, zonder 
voldoende samenhang met de 
analyse van beginsituatie, inhoud, 
leerdoelen en taken. 

Geeft een globale beschrijving van 
de doceeractiviteiten, maar zonder 
voldoende samenhang met de 
analyse van beginsituatie, inhoud, 
leerdoelen en taken. 

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. 

8.Formatieve 
evaluatie (toetsing, 
evaluatie en 
beoordeling) 

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). 

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 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). 

9. Summatieve 
evaluatie (toetsing, 
evaluatie en 
beoordeling) 
 
 
 

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). 

 

Niet invullen indien 
niet van toepassing 
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Beoordelingsformulier Zelfevaluatie a  

 
 

Uitvoering 
 B

eoordelingsform
ulier Zelfevaluatie  a 

 
Onvoldoende Matig Adequaat Excellent 

Beschrijving 
lesverloop 

Verslag van de bijeenkomsten 
summier of in subjectieve, 
interpreterende stijl. 

Beschrijving geeft een beeld van de 
bijeenkomsten. 

Er is een compleet beeld geschetst 
van de lesuitvoering waarin naar 
ondersteunend materiaal wordt 
verwezen. 

Er is een rijke hoeveelheid aspecten 
beschreven, met treffende 
observaties; er wordt naar 
ondersteunend audiovisueel materiaal 
verwezen. 

Beschrijving 
toetsresultaten 

Summier of in subjectieve, 
interpreterende stijl. 

Beschrijving geeft een beeld van de 
toetsresultaten. 

Er is een compleet beeld geschetst 
van de toetsresultaten waarin naar 
ondersteunend materiaal wordt 
verwezen. 

Gegevens uit meerdere bronnen 
worden consequent op elkaar 
betrokken; de volledigheid wordt 
kritisch geanalyseerd. 

Onderbouwing 
beschrijving 

Beschrijving gebaseerd op eigen 
observaties, oordelen en 
interpretaties. 

Gegevens uit meerdere bronnen 
vermeld bij de aspecten waarvoor dat 
passend is. 

Gegevens uit meerdere bronnen 
worden consequent op elkaar 
betrokken. 

Gegevens uit meerdere bronnen 
worden consequent op elkaar 
betrokken; de volledigheid wordt 
kritisch geanalyseerd. 

Analyse: volledigheid Er ontbreken essentiële aspecten of 
de analyse is summier. 

De analyse bestrijkt de aangegeven 
aspecten. 

Analyse is precies, volledig, helder 
verbonden met de beschrijving en 
voorbereiding van de lessenreeks. 

  

Analyse: formulering Volledig in termen uit het dagelijks 
taalgebruik. 

Soms, maar niet consequent 
geformuleerd in professionele termen. 

Geformuleerd in professionele 
termen. 

Rijke, correcte en vakdidactisch 
precieze analyse die de volle breedte 
van beschrijving en voorbereiding van 
de lessenreeks benut. 

Analyse: 
argumentatie 

Argumentatie onvolledig of onjuist. Argumentatie is op hoofdpunten 
inhoudelijk adequaat, consistent (niet 
strijdig) met de beschrijving, maar de 
redenering hapert hier en daar. 

Inhoudelijk en logisch adequate 
argumentatie. 

De argumentatie is adequaat; er zijn 
relativeringen toegevoegd aan de 
hand van discussie omtrent hiaten en 
onzekerheden. 

Literatuurverwijzingen 
en –verwerking 

Verwijst niet of nauwelijks naar 
gebruikte bronnen. 

Verwijst naar bronnen, 
literatuurverwijzingen zijn soms 
incorrect of onvolledig. 

Neemt correcte literatuurverwijzingen 
op naar gebruikte bronnen; verwerkt 
concepten uit de vakliteratuur in de 
redenering. 

Verwijst adequaat en parafraseert 
daarbij de inhoud van de bron. 
Verbindt relaties en patronen 
consequent met (vak)didactische 
principes, modellen en theorieën. 

Evaluatie en Reflectie 
Conclusie: helderheid Conclusies onvolledig (summier of 

een van beide aspecten ontbreekt). 
Er zijn conclusies geformuleerd, maar 
die zijn niet eenduidig te 
operationaliseren naar toekomstige 
lessituaties. 

Heldere conclusies die geschikt zijn 
als aanknopingspunt voor 
toekomstige lessituaties. 

Heldere conclusies, informatierijk, 
overdraagbaar. 

Conclusie: 
consistentie 

Argumentatie onvolledig of onjuist. Conclusies consistent (niet strijdig) 
met de analyse, maar de redenering 
hapert hier en daar. 

Conclusies worden ondersteund door 
inhoudelijk en logisch adequate 
redenering, verbonden met de 
analyse. 

Conclusies worden ondersteund door 
inhoudelijk en logisch adequate 
redenering, verbonden met de 
analyse; de volle breedte van de 
analyse wordt benut. 

Reflectie: kwaliteit 
implicaties 

Summier.  Af en toe operationeel/observeerbaar 
geformuleerd; vertaalbaar naar de 
praktijk. 

Consequent 
operationeel/observeerbaar 
geformuleerd; implicaties voor de 
praktijk zijn helder 

Consequent 
operationeel/observeerbaar 
geformuleerd; gevarieerd ten opzichte 
van de docentrollen. 

Reflectie: consistentie 
implicaties 

Reflectie niet in lijn met de rest van 
het verslag. 

Reflectie consistent met de rest van 
het verslag. 

Reflectie verantwoord via 
verwijzingen naar (ervaringen in) de 
rest van het verslag. 

Reflectie verantwoord via verwijzingen 
naar (ervaringen in) de rest van het 
verslag en literatuur. 
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Beoordelingsformulier Zelfevaluatie b  Visie 
 B

eoordelingsform
ulier Zelfevaluatie  b 

 
Onvoldoende                                         
(niet reflectief) 

In ontwikkeling                             
(begeleid, gereserveerd) 

Adequaat                                           
(begeleid, instrumenteel) 

Excellent                                  
(zelfstandig, dialogisch) 

Welke reikwijdte heeft 
de visie van de 
student? 

Geen reflectie: benoemt of bespreekt 
terugkijkend nauwelijks voorbeelden 
die verband houden met het 
functioneren in de praktijk. 

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.  

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. 

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.   

Visie is gebaseerd op analyse van 
relevante eigen ervaringen, 
kernmerken van de schoolcontext, 
(vak)wetenschappelijke literatuur, 
beleidsdocumenten en persoonlijke 
kenmerken. De visie bevat reflectie 
over onzekerheden en 
tegenstrijdigheden, mogelijk met open 
einde. 

In welke mate is er 
sprake van 
inhoudeijke 
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.  

Visie-elementen zijn inhoudelijk 
consistent; zowel onderling als bij het 
laveren tussen algemene uitspraken 
en concretisering naar de praktijk. De 
student laat bewustzijn zien van 
eventuele inconsistenties of 
spanningsvelden.  
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Reflectie 
 B

eoordelingsform
ulier Zelfevaluatie  b 

 
Onvoldoende                                         
(niet reflectief) 

In ontwikkeling                             
(begeleid, gereserveerd) 

Adequaat                                           
(begeleid, instrumenteel) 

Excellent                                  
(zelfstandig, dialogisch) 

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

Geen reflectie: benoemt of 
bespreekt terugkijkend 
nauwelijks voorbeelden die 
verband houden met het 
functioneren in de praktijk. 

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. 

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. 

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. 

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? 

Relateert geen voorbeelden 
aan in de praktijk vereiste 
theoretische inzichten. 

Legt enkele eenvoudige verbanden met 
in de praktijk vereiste  theoretische 
inzichten. 

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

Legt zelfstandig verbanden met 
theorie, beroepseisen en 
maatschappelijke context. 

Hoe leidt de student 
ontwikkelpunten af? 

Niet gericht op verandering: 
benoemt en bespreekt 
nauwelijks ontwikkelpunten. 

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.  

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. 

Welke diepgang heeft de 
reflectie op de eigen 
praktijk? 

Relateert geen 
ontwikkelpunten aan in de 
praktijk vereiste theoretische 
inzichten. 

Leidt ontwikkelpunten af uit in de 
praktijk vereiste  theoretische inzichten. 

Leidt ontwikkelpunten af uit in de 
praktijk vereiste theoretische 
inzichten en beroepseisen. . 

Gebruikt inzichten uit de theorie, 
beroepseisen en maatschappelijke 
context om eigen ontwikkelpunten af 
te leiden. 

In hoeverre neemt de 
student bewust de regie 
over het eigen leerproces 
en worden daarbij meer en 
rijkere bronnen gebruikt? 

Kan het eigen leerproces niet 
onder woorden brengen. 

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

Trekt conclusies over het vervolg van 
het eigen leerproces op basis van 
reflectie op praktijkervaring, actief 
verkregen feedback, en theoretische 
inzichten.  

Trekt systematisch conclusies over 
het vervolg van het eigen leerproces 
op basis van eigen ervaring, feedback 
uit verschillende bronnen en 
theoretische inzichten. 

In hoeverre worden eigen 
dieper liggende normen, 
waarden en drijfveren 
expliciet betrokken in de 
reflectie op het eigen 
leerproces? 

Benadert het eigen handelen 
als een gegeven. 

Beschouwt het eigen handelen kritisch 
en zoekt naar alternatieve 
handelingsmogelijkheden. 

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  
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Feedbackformulier Directe Instructie 

 

Naam student: 
Naam opleider: 
Datum: 

 

A: Voorbereiding en verantwoording van de les 

 

 Onvoldoende In ontwikkeling Adequaat Excellent 
1. Analyse 
beginsituatie: welke 
aspecten van de 
beginsituatie zijn 
relevant voor de les? 

Beschrijft de beginsituatie op 
klasniveau niet. 

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

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

Legt uit hoe het lesmateriaal ontworpen is 
vanuit een analyse van verschillende 
relevante perspectieven op de 
beginsituatie (zoals voorkennis, 
misconcepties, leerklimaat, waardering of 
motivatie vakonderdeel, individuele 
leerling). 

2. Inhoudsanalyse: 
Welke onderwerpen 
en inhouden komen 
in de les aan bod? 

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

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 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). 

Verantwoordt de didactische samenhang 
en opbouw op basis van een analyse van 
vakinhoudelijke complexiteit (bijvoorbeeld 
abstractiegraad, conceptuele complexiteit, 
preconcepten, misconcepten, 
taalregisters, genres). 

3. Leerdoelen: Wat 
moeten leerlingen 
bereiken? 

Leerdoelen zijn vaag, incompleet 
en/of vertonen niet of nauwelijks 
interne samenhang. 

Beschrijft leerdoelen en lesdoelen 
zonder voldoende samenhang of 
relatie met concreet waarneembaar 
gedrag. 

Beschrijft de aard (het niveau) en 
samenhang van de leerdoelen en 
lesdoelen van de les in termen van 
concreet waarneembaar gedrag. 

Ontwerpt de les met samenhangende 
leerdoelen en lesdoelen in termen van 
concreet waarneembaar gedrag en/of 
doelen van hogere-ordedenken en 
attitudeontwikkeling. 

4. Taakanalyse: welke 
taken laat je leerlingen 
uitvoeren om de 
leerdoelen te behalen? 
Welke belemmerende en 
bevorderende factoren 
verwacht je daarbij? 

Beschrijft summier of onvolledig de 
aard en opeenvolging van de taken 
die de leerlingen moeten uitvoeren 
(onder andere zelfwerkzaamheid 
van de leerlingen, doelgerichtheid 
van de opdrachten), en legt 
onvoldoende relatie met de te 
verwachten belemmerende en 
bevorderende factoren daarbij. 

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

 

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. 
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5. Werkvormen en 
leermiddelen: welke 
werkvormen en 
leermiddelen zet je 
in? 

Beschrijft werkvormen en 
(technologische) leermiddelen 
summier of onvolledig, of deze 
passen niet bij de totale analyse van 
beginsituatie, inhoud, leerdoelen en 
taken. 

Beschrijft globaal de werkvormen en 
(technologische) leermiddelen, en 
deze passen grotendeels bij de totale 
analyse van beginsituatie, inhoud, 
leerdoelen en taken. 

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. 

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

Geeft een summiere of onvolledige 
beschrijving van de 
doceeractiviteiten, zonder 
voldoende samenhang met de 
analyse van beginsituatie, inhoud, 
leerdoelen en taken. 

Geeft een globale beschrijving van 
de doceeractiviteiten, maar zonder 
voldoende samenhang met de 
analyse van beginsituatie, inhoud, 
leerdoelen en taken. 

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. 

 

B: Uitvoering en evaluatie van de les 
 Onvoldoende In ontwikkeling Adequaat Excellent 
Beschrijving 
lesverloop 

Verslag van de les is summier of in 
subjectieve, interpreterende stijl. 

Beschrijving geeft een beeld van een 
aantal belangrijke aspecten van de 
les. 

Beschrijving geeft een compleet beeld 
van de lesuitvoering.  

Beschrijving geeft een compleet beeld 
van de lesuitvoering en de beschrijving 
wordt vanuit verschillende bronnen en 
perspectieven belicht. 

Analyse: 
vergelijk en 
analyseer 
voornemens 
(voorbereiding
) en uitvoering 

Er ontbreken essentiële aspecten of 
de analyse is summier. 

De analyse bestrijkt de aangegeven 
aspecten. 

Analyse is precies, volledig, helder 
verbonden met de beschrijving en 
voorbereiding van de les. 

Rijke, correcte en vakdidactisch precieze 
analyse die de volle breedte van 
beschrijving en voorbereiding van 
de les benut. 

Conclusie: helderheid Conclusies onvolledig  Er zijn conclusies geformuleerd, maar 
die zijn niet concreet genoeg om te 
kunnen vertalen naar een handeling. 

Heldere conclusies die geschikt zijn 
als aanknopingspunt voor toekomstige 
lessituaties. 

Heldere conclusies, informatierijk, 
overdraagbaar. 

Algemeen 
Verantwoording op 
basis van bronnen 
(waaronder literatuur) 

Verwijst in het gehele verslag niet of 
nauwelijks naar gebruikte bronnen 
(ervaringsbronnen en theorie). 

Verantwoordt in het gehele verslag 
wel op basis van bronnen (waaronder 
literatuur), maar literatuurverwijzingen 
zijn soms incorrect of onvolledig. 

Verantwoordt in het gehele verslag 
op basis van correcte 
literatuurverwijzingen naar bronnen; 
verwerkt met name concepten uit de 
vakliteratuur in de redenering. 

Verantwoordt in het gehele verslag 
adequaat en parafraseert daarbij de 
inhoud van de bron. Verbindt met name 
consequent relaties en patronen met 
(vak)didactische principes, modellen en 
theorieën. 

Taalgebruik Het taalgebruik is onverzorgd en/of 
bevat veel spel- en stijlfouten.  
 
Advies: ondersteuning vanuit Writing 
Lab bij schrijven van Lessenreeks. 
  

 Het taalgebruik is verzorgd en bevat 
nauwelijks spel- en stijlfouten.  
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Feedback op opdracht Directe Instructie 
Onderdeel A: Voorbereiding en verantwoording van de les 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel B: Uitvoering en evaluatie van de les 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen (Bij een onvoldoende beoordeling “Taalgebruik” hieronder graag omschrijving van de taalproblemen.) 
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Beoordelingsformulier 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:                    
 
 



Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
www.ru.nl/docentenacademie
E info@docentenacademie.ru.nl
T (024) 361 55 72


	Cover_Tentamenhandleiding_Educatieve MinorModule
	Tentamenhandleiding minor_module_2022-2023
	Back cover_Tentamenhandleiding

