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Voorwoord  

Doel en verloop van de stage tijdens de lerarenopleiding 

 

Binnen de lerarenopleiding verwerf je als aspirant-leerkracht de nodige competenties (kennis, 

vaardigheden en attitudes) op vakinhoudelijk, vakdidactisch, onderwijskundig en agogisch 

vlak. Dit gebeurt niet alleen via theoretische modules, ook via praktijk (stage). 

De stage/praktijkcomponent is gespreid over de volledige opleiding en bestaat uit 

Praktijk A, Praktijk B, Praktijk C en Praktijk Profileren.. Tijdens deze 

opleidingsonderdelen (OLOD’s) voer je telkens specifieke stageactiviteiten uit en volg 

je een aantal supervisiemomenten in het opleidingscentrum. 

Dit leerproces is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel jij, de mentor op je stageschool 

als de praktijkbegeleiders van de lerarenopleiding dragen hun steentje bij tot de realisatie.   

 

Hieronder volgt een korte toelichting van de verschillende praktijkcomponenten: 

 

Tijdens praktijk A kom je te weten hoe het er precies in een klas en op een school aan toe 

gaat. Je zal niet alleen een les leren analyseren vanuit een didactisch referentiekader maar 

je zal  ook kennismaken met de schoolbrede activiteiten die een leerkracht uitvoert. Tijdens 

de supervisies zal je stage-ervaringen uitwisselen en je bewust worden van je kwaliteiten en 

werkpunten als toekomstig leraar. Dit laatste zal de basis vormen voor het portfolio dat je 

doorheen de praktijkonderdelen opbouwt. 

 

In praktijk B mag je de eerst opgedane observaties verder omzetten in een meer actieve 

rol. In deze stage observeer je een klasgroep binnen het vak/de vakken die je zal geven. Je 

neemt na observatie een aantal lesfasen van je mentor over. Je werkt verder aan je portfolio 

door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.  

 

Tenslotte zal je in praktijk C zelf volledige lessen uitwerken en geven. Tijdens dit 

opleidingsonderdeel integreer je al je opgedane kennis en ervaring.  Je voert ook een aantal 

schoolbrede activiteiten uit in je stageschool zodat je inzicht in de ruime context van het 

leraarschap nog versterkt. Ook hier werk je verder aan je portfolio door middel van 

supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

 

In praktijk profileren geef je de stageperiode een persoonlijke toets door vanuit eigen 

interesse en/of leerbehoefte een praktijksituatie te kiezen waarin je aan de slag gaat als 

lesgever en/of begeleider. 

 

Als alles goed gaat, studeer je na al deze praktijkopdrachten af als startende leerkracht met 

een bagage aan boeiende en leerrijke ervaringen! We wensen je alvast heel veel succes in 

dit rijke leerproces van de stage! 

 

Een concrete uitwerking van de verschillende praktijkonderdelen kan je terugvinden in de 

ECTS-fiches en de opdrachtenbundels van deze OLOD’s (zie digitap).  

 

De te bereiken competenties en grondhoudingen van een leraar kan je terugvinden in het 

competentieprofiel (zie digitap). 
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1 TOELICHTING 

 

1.1 Praktijk A: observatiestage en supervisie 

 

In praktijk A voer je 2 opdrachten (zie digitap/opdrachten) uit die rechtstreeks gelinkt zijn aan 

het onderdeel stage, je maakt nl.: 
- een observatieverslag van de geobserveerde lessen 
- een verslag waarin je jezelf situeert als aspirant leraar binnen de schoolbrede of 

klasoverstijgende activiteiten die behoren tot het takenpakket van een leraar. 

 

Tijdens de supervisiemomenten reflecteer je over je kernkwaliteiten en hoe je deze kan 

inzetten als toekomstig leerkracht. Deze kernkwaliteiten vormen de basis voor het portfolio 

dat je doorheen de praktijkonderdelen opbouwt. 

 

Er zijn 2 supervisiemomenten van 2uur voorzien tijdens praktijk A, de EGRAD-studenten 

krijgen daar bovenop 1,5 uur extra begeleiding.  

 

De planning ziet er ongeveer als volgt uit: 

Supervisie 1:  Wat is supervisie? Wat is reflecteren? Hoe observeren op stage?  Hoe 

verslag uitbrengen van stage? Voorbereiding opdracht kernkwaliteiten. 

Supervisie 2:  Werken met de kwadranten van Ofman, link kernkwaliteiten 

competentieprofiel/portfolio, uitwisselen stage-ervaringen. 

 

 

De puntenverdeling ziet er als volgt uit: 
- observatieverslag          40 ptn 
- verslag schoolbrede activiteit  10 ptn 
- opdracht supervisie   50 ptn 

 

Alvast heel veel succes met praktijk A! 

Het team van praktijkbegeleiders. 
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1.2 Supervisie, reflectie en opstart portfolio  

 

 

Doelen supervisie reflectie en portfolio (OLR-leerdoelen) 
 

De student 

 bouwt een portfolio op volgens een bepaalde structuur 

 formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties 

 voert administratieve taken voor praktijk correct uit 

 leeft afspraken stipt en nauwkeurig na 

 

1.2.1 Supervisie 

 

Tijdens de supervisiemomenten zal je onder begeleiding van een praktijkbegeleider in 

kleine groepen reflecteren over je persoonlijke ontwikkeling in de didactische en 

agogische vaardigheden van de lespraktijk. De praktijkbegeleider en medestudenten 

coachen jouw leerproces. Deze coachende aanpak zal je ondersteunen én uitdagen. 

 

De bedoeling van de supervisie is om op regelmatige tijdstippen in de eerste plaats stage-

ervaringen uit te wisselen en op basis van reflectie persoonlijke groei te bevorderen. 

 

Op basis van je individuele ervaringen tijdens stage, kan je als voorbereiding op de 

supervisiemomenten leervragen formuleren.  

Er bestaan verschillende soorten leervragen: 
● didactische leervragen m.b.t. het didactisch referentiekader 

             (lesvoorbereidingen, assessments, media, …) 
● agogische leervragen m.b.t. omgang met leerlingen, klasmanagement, 

leerlingbegeleiding, een krachtige leeromgeving,… 
● leervragen m.b.t. je proces of praktisch b.v. je competenties, verslag stage,…  

 

In kleine groepjes kan er dan gereflecteerd worden over deze leervragen aan de hand van 

bepaalde reflectiemethodieken. 

 

Supervisie is een sociaal-constructivistisch proces. De reflectie gebeurt in sociale 

interactie, in communicatie met medestudenten en de praktijkbegeleider. 

 

Zoals je merkt staat reflectie centraal binnen supervisie. In het volgende punt staan we hier 

dan ook even bij stil. 
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1.2.2 Reflectie 

 

 

Reflecteren is een voorwaarde om een goede leraar te worden. Via reflectie blik je terug op 

je eigen handelen. Zo ontstaat een persoonlijk leerproces en kan je verder groeien als 

leraar. 

 

Reflectie is: 
- het menselijk vermogen om expliciet terug te blikken en na te denken over het eigen 

handelen als leerkracht 
- een vaardigheid; dit betekent dat het niet is aangeboren maar iets is dat geleerd kan 

worden 
- een attitude die pas mogelijk is als aan een aantal voorwaarden voldaan is, nl. 

o openheid 
o alertheid 
o nieuwsgierigheid 
o vragende houding 
o veiligheid 

 

Reflectie heeft als doel: 

- greep te krijgen op complexe onderwijssituaties  

- verbinding te maken tussen theorie en praktijk 

- handelen, denken en voelen met elkaar te verbinden 

- verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces 

 

Shön maakt een onderscheid tussen 3 vormen van reflectie: 

 
1. Impliciete kennis-in-actie: kennis op basis van routines en ‘normale 

omstandigheden’, opgebouwd uit ervaring.  

Bijvoorbeeld: bij het geven van een opdracht weet de leraar uit ervaring dat het best 

is om eerst de opdracht uit te leggen en dan pas het materiaal uit te delen. 
 

2. Reflectie-in-actie: reflectie en bijsturing tijdens het handelen zelf in complexe 
situaties. Het is een zeer snel lopend proces van observeren, interpreteren en 
reageren zonder dat het handelen wordt onderbroken.  

Bijvoorbeeld: de leraar legt de opdracht uit en deelt ondertussen het materiaal uit. 

De leraar merkt op dat de leerlingen niet meer luisteren. Hij wacht tot iedereen het 

materiaal heeft en gaat pas dan verder met het geven van uitleg. 

 
3. Reflectie-op-actie: de activiteitstroom wordt wel onderbroken en men staat expliciet 

stil bij het eigen handelen en de beroepssituatie.  

Bijvoorbeeld: de leraar heeft een opdracht gegeven en heeft gemerkt dat de 

leerlingen niet begrepen hebben wat de bedoeling was. Na de les overloopt hij het 

verloop van de les en gaat op zoek naar de redenen van de chaos. 

 

Met de supervisie wordt reflectie-op-actie nagestreefd. 
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1.2.3 Portfolio 

Doorheen de praktijkmodules zal je een portfolio opbouwen waarin je je leerproces vorm 

geeft. In praktijk A geven we een aanzet voor dit portfolio door je kernkwaliteiten te 

onderzoeken. Vanaf praktijk B wordt je portfolio echt vormgegeven. Hieronder een korte 

toelichting van de kenmerken van een portfolio, de soorten portfolio en de fasen van een 

portfolioproces. 

 

Kenmerken van een portfolio: 

 
- het is een instrument van de student (de student stelt zelf zijn portfolio samen), de 

praktijkbegeleider is coach 
- de student verantwoordt de inhoud van zijn portfolio 
- het is een persoonlijk dossier van de student waarmee hij bepaalde competenties 

kan aantonen of een beeld kan geven van bepaalde leerprocessen 
- het portfolio heeft in de eerste plaats een leerfunctie 

 

2 soorten portfolio: 

 
- productportfolio: om te bewijzen dat de vereiste competenties binnen een bepaald 

beroepsdomein bereikt zijn. De student toont bijvoorbeeld aan dat hij in staat is om 
goed les te geven. 
 

- procesportfolio: om te bewijzen dat een student in staat is zelfstandig te leren. Dit 
zijn leercompetenties zoals het kunnen maken van een sterkte-zwakte analyse, 
planvaardigheden en reflectievaardigheden. De beoordeling richt zich op de kwaliteit 
van het leerproces.  

 

Het portfolioproces heeft een aantal typische fasen: 

 
- formuleren van een concreet leerpunt  m.b.t. de onderwijspraktijk vertrekkende 

vanuit een persoonlijke sterkte-zwakte-analyse van het eigen functioneren. 
Bijvoorbeeld: student X heeft tijdens zijn observatiestage weinig variatie gezien aan 
werkvormen en heeft hiermee geen ervaring. 

- Een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen met leerdoelen en plan van aanpak 
(actieplan).  
Bijvoorbeeld: student X zal zich verdiepen in literatuur over actieve werkvormen en 
tijdens zijn stagelessen minstens 3 actieve werkvormen gebruiken. 

- Leeractiviteiten uitvoeren (realisaties - bewijsmateriaal voor in het portfolio). 
Bijvoorbeeld: student X voert zijn plan uit in de praktijk en brengt zijn/haar uitgewerkt 
lesmateriaal mee naar een supervisiebijeenkomst. 

- Reflecteren op de realisaties.  
Bijvoorbeeld: in een supervisiegroepje bespreekt student X zijn ervaringen met het 
gebruik van de actieve werkvormen. Wat verliep goed? Wat kon beter? 
 
 

 

1.2.4 Bronnen 

Wil Meeus en Linda van Looy, Portfolio zonder blozen: het instrument doorgelicht vanuit het 

perspectief van de lerarenopleiding, Garant, 2005. 

 

Portfolio en supervisie in de lerarenopleiding in Vlaanderen, september 2007, artikel 

geraadpleegd in 2019 op de site: 

https://www.researchgate.net/publication/226791935 

https://www.researchgate.net/publication/226791935
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Schön D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. London: 

Temple Smith. 

 

Jef Clement, Inspirerend coachen: de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren, 

Lanno, Tielt, 2015. 

 

ECT’S fiches praktijk A, B en C educatieve graduaats- en verkorte educatieve 

bacheloropleiding. 
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2 OPDRACHTEN OBSERVATIESTAGE 

 

2.1 Opdracht 1: Observatieverslag  

 
OLR – leerdoelen: 
 

De student 

 analyseert een les van uit een aangereikt didactisch referentiekader 

 hanteert een gepast taalgebruik tegen collega’s en leerlingen 

 participeert aan een onderwijsactiviteit met een beperkte groep leerlingen en 
evalueert en reflecteert over het proces en product  

 leeft afspraken stipt en nauwkeurig na  

 voert administratieve taken voor praktijk correct uit  
 

 

Omschrijving opdracht  

 

 Je observeert in totaal 6 lesuren van 50’. Daarbij houd je rekening met de volgende 

voorwaarden: 

 

 je observeert deze lessen binnen je eigen vakgebied 

 deze observaties gebeuren bij minstens 2 verschillende 

leerkrachten/mentoren 

 indien je een praktijkvak geeft, observeer je minstens één uur theorie 

 

 Na elke geobserveerde les vraag je de mentor om zijn handtekening te plaatsen. 

 Uit de 6 lesuren die binnen je eigen vakgebied geobserveerd hebt, kies je de meest 

interessante les uit om uitgebreid te bespreken in het observatieverslag. Duid deze 

les ook aan in onderstaande  tabel .  

 
            Opmerking: bij sommige vragen moet je ook de link leggen naar de andere    

            geobserveerde lesuren. 

 

 Je gebruikt voor je observatieverslag onderstaande reflectievragen. 
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Naam student: 

Diploma: 

Vakbevoegdheid: 

 
 

                                    GEOBSERVEERDE LESSEN 

LES 

1 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas+ richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp 

LES 

2 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas + richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp: 

LES 

3 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas + richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp: 

LES 

4 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas + richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp: 

LES 

5 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas + richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp: 

LES 

6 

School: 

Vak: 

Datum: 

Klas + richting: 

Vakleerkracht: 

Lesonderwerp: 
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Toelichting uitwerking observatieverslag 

 

Belangrijke aandachtspunten: 

 

- Je stelt een objectief observatieverslag op. “Objectief” betekent een weergave van 

de geobserveerde feiten zonder jouw interpretaties en meningen. 

In de voorziene kaders kan je je kritische bedenkingen en tips noteren. Onderbouw 

je mening steeds met goede argumenten (waarom vond je het goed/niet goed?). 

- Gebruik de termen uit het OLOD algemene didactiek correct. Als je twijfelt, neem 

dan de cursus algemene didactiek er opnieuw bij.  

- Als je onvoldoende geobserveerd hebt of je observaties voldoen niet aan de 

voorwaarden, kan je niet slagen voor deze opdracht.  

 
 
 
Leidraad voor het opstellen van je observatieverslag : 
 
 

1. Beginsituatie 
 

 
1.1 Welke objectieve informatie heb je verzameld in verband met de volgende 

leerlingenkenmerken: 
 
- Voorkennis: 
- Cognitieve vaardigheden: 
- Aanwezigheid van leerlingen met speciale zorgbehoeften (bijvoorbeeld  

leerlingen met dyslexie, ADHD, ASS, sociaal-emotionele problemen, ..): 
 
1.2 Welke objectieve informatie heb je verzameld in verband met de volgende 

situationele omstandigheden: 
 

- Kenmerken van de klasgroep: 
 homogene/heterogene klas 
 verhouding meisjes/jongens 
 zittenblijvers 
 gemiddelde leeftijd 
 groepsdynamische processen zoals kliekjesvorming, interacties tussen lln. 
 klasklimaat zoals sfeer veiligheid, motivatie, … 
 

- Omgevingskenmerken: 
 plaats en tijdstip van de les 
 ongewone omstandigheden (brandalarm, geurhinder, geluidshinder, 

staking,…) 
 sociaal-economische achtergrond van de lln.,… 
 

1.3 Kenmerken van de leerkracht  
 persoonlijkheid 
 leerkrachtstijl 
 vaardigheden als leerkracht 
 bijzonderheden (bv. gevoel voor humor) 
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1.4 Hoe houdt de leerkracht rekening met de beginsituatie van deze klas? Welke 

acties, beslissingen, uitspraken doet de leerkracht waaraan je merkt dat ze rekening 
houdt met elementen uit de beginsituatie bv. specifieke leerlingenkenmerken 
(dyslexie,..), omgevingskenmerken (het laatste lesuur vrijdag: geen moeilijke toets of 
zware theorieles). 

 
 

 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Heeft de leerkracht voldoende rekening gehouden met de beginsituatie van de klas? 
Waarom wel/niet? Geef tips en suggesties.  
 
 

 
 

2. Doelstellingen 
 

2.1 Informeer bij de leraar naar het leerplan dat van toepassing is op de door jou 
geobserveerde les en vermeld de betrokken leerplandoelstellingen. 

 
Leerplannummer: 
 
Formuleer de leerplandoelstellingen die van toepassing zijn op de geobserveerde les: 
 

nummer leerplandoelstelling 

  

  

  

  

  

  

 
2.2 Formuleer minstens 4 lesdoelstellingen (die kan je zelf vinden op basis van wat je 

gezien hebt tijdens de les) en classificeer deze doelen.  
K= Kennis 
V= Vaardigheden 
A=Attitudes 

 

nummer classificatie lesdoelstelling 

1   

2   

3   

4   

 
 
 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Lesdoelstellingen:  
Behalen de leerlingen de lesdoelstellingen op het einde van de les? Waarom wel/niet? 
 
Werkt de leerkracht doelgericht aan deze lesdoelstellingen? Waarom wel/niet?  
 
Andere opmerkingen:  
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3. Lesopbouw: 
 
Geef in enkele regels de opbouw van de les weer: 
 

- Lesonderwerp:  
 

- Lesinleiding/motivatiefase: 
 

- Lesmidden/leerfase: 
 verwerving: 
 verwerking: 

 
- Leseinde/controlefase:  

 
 
 
 
 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Was de opbouw logisch? Waarom wel/niet? Suggesties ter verbetering? 
 
 
Was er aandacht voor de motivatie- en de controlefase? Waarom wel/niet? Suggesties ter 
verbetering? 
 
 
Was er aandacht voor het verwerken van de leerstof? Waarom wel/niet? Suggesties ter 
verbetering? 

 
 
 

4. Didactische werkvormen:  
 
4.1 Beschrijf welke werkvormen de leerkracht gebruikt tijdens de les. Geef telkens een 
concrete omschrijving van de werkvorm (noteer bijvoorbeeld de vragen die de leerkracht 
stelt bij het onderwijsleergesprek, de verschillende fases bij een demonstratie, de instructies 
die hij/zij geeft bij een opdracht,…) 
 
Werkvormen:  

 
 
 
 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Waarom vond je de keuze van de werkvormen goed/minder goed?  
 
Was er voldoende afwisseling?  
 
Welk effect hebben de gekozen werkvormen op de leerlingen?  
 
Zou jij eerder andere werkvormen toepassen? Bespreek kort hoe je dat zou aanpakken.  
 

 
 
4.2 Bespreek in enkele regels welke werkvormen aan bod kwamen tijdens de andere 
geobserveerde lesuren? 
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4.3 In welke mate werden de leerlingen in de bijgewoonde lessen aangezet tot 
zelfstandige verwerving en verwerking van de leerstof. 
 
 
 

5. Media en didactisch materiaal:  
 

 
5.1 Welke media en didactische materialen gebruiken de leerkracht en de leerlingen 
ter ondersteuning van de les? Geef telkens een concrete omschrijving. Bv. 
bordschema (noteer ook hoe de opbouw van het bordschema was), cursus, enz. 
 
 
 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Waren de media en het didactisch materiaal voldoende uitgewerkt? Bv. bordschema, 
cursus,..? Wat was goed/wat kon er beter? 
 
Dragen de media didactisch materiaal bij tot het bereiken van de lesdoelstellingen? M.a.w.: 
zijn ze nuttig voor deze les? 
 
Zou jij dezelfde/andere keuzes maken? Bespreek kort hoe je dat zou aanpakken. 
 

 
5.2 Op welke manier ging(en) de leerkracht(en) en de leerlingen van de andere 
geobserveerde lesuren aan de slag met media/didactisch materiaal? 
 
 

6. Didactische principes 
 
6.1 Bespreek alle didactische principes die aan bod kwamen in de les. Leg uit met 

duidelijke voorbeelden. 
 
Mogelijke didactische principes zijn: 
 
- het motivatieprincipe of belangstellingsprincipe 

- het aanschouwelijkheidsprincipe  
- het activiteitprincipe  
- het integratieprincipe  
- het herhalingsprincipe  
- het beperkingsprincipe  
- het geleidelijkheidsprincipe 

- het individualisatie- en zorgverbredingsprincipe 

 
 

PERSOONLIJKE REFLECTIE:  
 
Welke didactische principes kwamen niet of onvoldoende aan bod tijdens de les? 
 
 Heb je suggesties hoe de leerkracht ze toch zou kunnen integreren in de les? 
 

  

bookmark://_Toc18271025/
bookmark://_Toc18271026/
bookmark://_Toc18271027/
bookmark://_Toc18271028/
bookmark://_Toc18271029/
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7. Evaluatie 
 

7.1 Wanneer en hoe evalueerde de mentor de leerlingen tijdens deze les?   
7.2 Geef enkele concrete voorbeelden van feedback die de leerkracht gaf aan de 

leerlingen tijdens de les 
7.3 Werd er aandacht besteed aan een alternatieve evaluatievorm (zelfevaluatie, 

peerevaluatie, portfolio…)? 
7.4 Hoe evalueerde(n) de andere leerkracht(en) die je geobserveerd hebt? 
             
 

 
PERSOONLIJKE REFLECTIE: 
 
Denk je dat de leerlingen na deze les weten wat ze moeten kennen/kunnen over deze les?  
Weten de leerlingen waarop en hoe zij beoordeeld zullen worden? Wanneer werd dit 
duidelijk (bij aanvang van de les, tijdens de les, tijdens de nabespreking…)? Geef concrete 
voorbeelden.   
 
Kritische bedenkingen? 
 

 
 
 

8. Houding van de leerkracht en omgang met de leerlingen 
 
8.1 Bespreek de omgang/interactiestijl van de mentor(en) met zijn/hun leerlingen. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Besluit 
 
 

9.1 Noteer in enkele regels waarom je de les geslaagd of minder geslaagd vond.   
 
9.2 De student kan op basis van zijn observatie minstens 5 concrete voornemens voor 
de eigen stagelessen: 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 
 
 
 
 

PERSOONLIJK REFLECTIE 

 

In hoeverre herken je jezelf in de geobserveerde omgangsstijl(en)? 

 

Wat heb je geleerd over de omgang met de leerlingen? Wat werkt? Wat niet? 
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Bijlage 1: evaluatiecriteria observatie-opdracht 
 

Beoordelingsformulier Observatiestage 

Naam student:          

   

Datum: 

Uitstekend (+80%) De student beheerst alle leerdoelen zeer goed (+)   

Zeer goed (71%-80%)  De student beheerst de meeste leerdoelen zeer goed (+)  

Goed (61%-70%)     De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-)  

Voldoende (50%-60%)  De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-) maar 

beheerst sommige leerdoelen onvoldoende (-).  

Onvoldoende (-50%)     De student beheerst de meeste leerdoelen niet of 

onvoldoende.   

Niet van toepassing (NVT) Als een criterium niet aan bod komt 

 

De student beheerst de competenties die met deze opdracht geëvalueerd worden: 
Uitstekend Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 

Feedback: 

 

TOTAAL: 

 

De student kan een beginsituatie omschrijven op basis van een reële observatie.  - +/- + NVT 

Beschrijving van de verschillende onderdelen (correct gebruik termen – volledig)     

Hoe houdt de leerkracht rekening met de beginsituatie van deze klas/klasgroep?     

Kritische ingesteldheid     

Feedback: 

 

 

 

De student kan de lesdoelen van een geobserveerde les formuleren op basis 

van geselecteerde leerplandoelen. 
- +/- + NVT 

Leerplannummer – leerplandoelen vermelden     

Lesdoelstellingen: classificatie – formulering      

Kritische ingesteldheid     

Feedback: 

 

 

De studenten kan de opbouw en de structuur van de les kritisch 

analyseren. 
- +/- + NVT 

3 lesfases onderscheiden (motivatiefase – leerfase – controlefase)     

Onderscheid tussen verwerven en verwerken     

Kritische ingesteldheid     

Feedback: 
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De student kan de geobserveerde werkvormen kritisch analyseren. - +/- + NVT 

Benoemen en uitwerken van de geobserveerde werkvormen     

Kritische bedenkingen bij de geobserveerde werkvormen     

Feedback: 

 

 

De studenten kan de geobserveerde media/didactisch materiaal kritisch 

analyseren. 
- +/- + NVT 

Benoemen en uitwerken van de geobserveerde media/didactisch materiaal     

Kritische bedenkingen bij media/didactisch materiaal     

Feedback: 

 

 

De student kan alle didactische principes kritisch analyseren aan de hand van 

een geobserveerde les. 
- +/- + NVT 

Opsomming van de didactische principes uit de geobserveerde les     

Concrete voorbeelden van de didactische principes uit de geobserveerde les     

Kritische bedenkingen over de didactische principes uit de geobserveerde les     

Concrete voorstellen voor niet-geobserveerde didactische principes     

Feedback: 

 

 

De student kan de geobserveerde (proces en product) evaluatie kritisch 

analyseren. 
- +/- + NVT 

Beschrijven op welke manier de leerkracht evalueert tijdens de les     

Beschrijven op welke manier de leerkracht feedback geeft tijdens de les     

Kritische bedenkingen bij de evaluatie tijdens de geobserveerde les     

Feedback: 

 

 

De student kan de houding van de leerkracht en de omgang met de leerlingen 

duiden. 
- +/- + NVT 

Beschrijven van de omgang/interactiestijl van de leerkracht met de leerlingen     

Feedback: 

 

 

De student kan op basis van zijn observatie minstens 5 concrete voornemens 

voor de eigen stage formuleren 
- +/- + NVT 

Feedback: 

 

 

 

Legende:  

- De student doet onvoldoende inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen.  

De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen maar slaagt hier niet in. 

+/-  De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen en slaagt hier gedeeltelijk in. Er s nog 

groei mogelijk. 

+     De student beheerst de competentie/vaardigheid en kan die inzetten in een nieuwe situatie.  
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Bijlage 2  (Dit document kan je ook op digitap vinden.) 
 

Planning Observatie stage Praktijk A 

 School Klas Datum Uur Vak +Lesonderwerp Naam 

Mentor 

Handtekening mentor 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  
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2.2 Opdracht 2: schoolbrede activiteiten van de leerkracht 

 

OLR – leerdoelen: 
 

De student  

 analyseert meerdere schoolsituaties op meso-, micro- of nanoniveau. 

 hanteert een gepast taalgebruik tegen collega’s en leerlingen 

 leeft afspraken stipt en nauwkeurig na  

 voert administratieve taken voor praktijk correct uit  

 situeert zichzelf als aspirant leraar, rekening houdend met de                           
verschillende leraarsrollen  
 

 

Omschrijving opdracht:  
 

Als leraren-in-wording bekwamen jullie je tijdens stages in het lesgeven. Maar leerkrachten 

doen meer dan lesgeven alleen. Bij de opdracht van een leraar behoren ook schoolbrede of 

klasoverstijgende activiteiten zoals een personeelsvergadering bijwonen, een schoolreis 

organiseren, met ouders spreken, toezicht houden op de speelplaats, ... We willen jullie 

tijdens de stage laten kennis maken met dit bredere schoolgebeuren. 

 

Op de site https://sites.google.com/site/schoolbredeactiviteiten/materialen-

tools/inspiratiefiches-baso kan je inspiratiefiches terugvinden van schoolbrede activiteiten 

binnen het secundair onderwijs. Je kan een overzicht van de verschillende activiteiten en 

inspiratiefiches ook terugvinden in bijlage bij deze opdracht. 

 
Hoe ga je te werk? 
 

1. Kies minstens 2 schoolbrede activiteiten uit 2 verschillende rubrieken (van het 
overzicht in bijlage) die je kan observeren op stage.  

2. Volg je mentor(en) op stage bij deze activiteiten. 
3. Bespreek deze activiteit(en) aan de hand van de volgende vragen: 

 
a. Omschrijving van de activiteit:  

- Waaruit bestaat de activiteit?  
- Welke taken horen bij deze activiteit? 
- Welke competenties heeft de leerkracht nodig om deze activiteit te 

kunnen uitvoeren? 
 

b. Aandeel van deze activiteiten binnen de opdracht van de leerkracht: 
- Wanneer voert de leerkracht deze activiteiten uit? 
- Hoeveel tijd besteedt de leerkracht hieraan? 
- Welk voorbereidend werk komt hieraan te pas? 

 
c. Reflectie: 

- Hoe heb je deze activiteiten ervaren?  
- Hoe ervaart de mentor deze activiteiten? 
- Vind je het logisch dat deze activiteiten deel uitmaken van het 

takenpakket van leerkrachten, waarom wel/niet?  
- Wat vond je positief of minder positief aan de manier waarop je 

mentor de activiteiten uitvoert?  
- Zou je de activiteiten zelf anders aanpakken?  
- Waarin zou jij je nog moeten bekwamen om deze activiteiten te 

kunnen uitvoeren? 
- …. 

https://sites.google.com/site/schoolbredeactiviteiten/materialen-tools/inspiratiefiches-baso
https://sites.google.com/site/schoolbredeactiviteiten/materialen-tools/inspiratiefiches-baso
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Evaluatiecriteria:  - +/- + NVT 

Observeert minstens 2 activiteit(en) uit 2 verschillende rubrieken.     

Geeft een duidelijke omschrijving van elke activiteit.     

Kan het aandeel van elke activiteit situeren binnen het totale 

takenpakket van de leerkracht. 

    

Reflecteert grondig over elke geobserveerde activiteit.     
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Bijlage 3: keuzeraster schoolbrede activiteiten 

 

1. Volledig schoolteam 

1.1 Kennismaken met / vergezellen van een andere vakleraar  

1.2 Kennismaken met / vergezellen van een ict-coördinator, opvoeder, medewerker 

secretariaat ...  

1.3 Actieve participatie / co-teaching bij een andere (vak)leraar  

1.4 Actieve participatie bij een ict-coördinator, opvoeder, medewerker secretariaat ...   

 

2. Verhoogde zorg 

2.1 Kennismaken met / vergezellen van een leerlingenbegeleider en/of het zorgteam  

2.2 Kennismaken met / vergezellen van een ondersteuner  

2.3 Kennismaken met een okan-klas  

2.4 Actieve participatie bij een leerlingenbegeleider en/of het zorgteam  

2.5 Actieve participatie bij een ondersteuner  

2.6 Actieve participatie in een okan-klas  

 

3. Opdracht van de leraar buiten de klas 

3.1 Kennismaken met personeelsvergadering of pedagogische studiedag  

3.2 Kennismaken met klassenraad of multidisciplinair overleg  

3.3 Kennismaken met (vak)werkgroepen  

3.4 Kennismaken met begeleiding van een GIP  

3.5 Kennismaken met schoolbeleid (kwaliteitszorgsysteem, beleidsvoering van de school, 

identiteit van de school ...)   

3.6 Kennismaken met externen (aanbieders van nascholingen, partnerorganisaties ...)   

3.7 Actieve participatie aan personeelsvergadering of pedagogische studiedag  

3.8 Actieve participatie aan klassenraad of multidisciplinair overleg  

3.9 Actieve participatie aan (vak)werkgroepen  

3.10 Actieve participatie aan begeleiding van een GIP  

3.11 Actieve participatie aan toezichten (examen, speelplaats, studie)   

 

4. Communicatie met ouders 

4.1 Kennismaking met een aan- of opmerking in de agenda  

4.2 Kennismaken met de ontvangst van ouders en/of een infosessie voor ouders  

4.3 Kennismaken met oudergesprekken (adviesgesprek, oudercontact …)  

4.4 Kennismaken met (sessies rond) conflicthantering en/of slechtnieuwsgesprekken  

4.5 Een aan- of opmerking noteren in de agenda  

4.6 Actieve participatie aan infosessies voor ouders en/of ontvangst van ouders verzorgen  

4.7 Actieve participatie aan oudergesprekken  

 

5. (Extra muros) activiteiten 

5.1 Participeren aan activiteiten (bezinning, sportdag, ontbijt, schoolreis …)  

5.2 (Mee-)organiseren van activiteiten (bezinning, sportdag, ontbijt, schoolreis …)  

 

6. Samen ontwikkelen / innoveren 

6.1 Actieve participatie aan het uitwerken van schoolproject, taalbeleid/talenbeleid …  

6.2 Actieve participatie aan het uitwerken van duurzame materialen, (nascholingen geven 

over) vernieuwende werkvormen, nieuwe cursussen …  

 

7. Studie-/huiswerkbegeleiding op school 

7.1 Actieve participatie aan studie- en/of huiswerkbegeleiding  
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3 OPDRACHT SUPERVISIE – OPSTART PORTFOLIO 

 

3.1 Doelen (OLR-leerdoelen) 

De student  
 

- formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties 
- voert administratieve taken voor praktijk correct uit 
- leeft afspraken stipt en nauwkeurig na 

 

3.2 Theoretisch kader:  de kernkwadranten van Ofman 

Wie? 

Daniel Ofman studeerde in 1973 af als bedrijfskundige aan de TU in Eindhoven. Zijn 

belangstelling voor nieuwe vormen van bedrijfsvoering leidde ertoe dat hij eind zeventiger 

jaren voor drie jaar naar de Findhorn Foundation te Schotland vertrok waar hij diverse 

functies bekleedde, van loodgieter tot manager van de Business Division.   

Het is dus een technisch geschoold iemand die zich omwille van groei in het bedrijf ook voor 

personeelszaken moest inwerken.  Hij is op zoek gegaan naar een model dat visueel 

voldoende sterk is om technisch geschoolde mensen ook een meer mensgerichte kijk te 

geven.  Een model dat de focus legt op ieder zijn sterktes en groeikansen.   

 

Basisidee 

Elk persoon heeft een 5- tal kwaliteiten die hij doorheen zijn ganse loopbaan, leven, … 

gebruikt.  Elk van deze kwaliteiten heeft zijn sterktes maar als we erin overdrijven worden 

het onze valkuilen.  Zo kan ik b.v. ontzettend goed zorgen voor anderen, op het moment dat 

ik daarin overdrijf word ik bemoeizuchtig en hebben die anderen niet het gevoel zichzelf te 

kunnen zijn.   

Elke persoon heeft ook een aantal allergieën op menselijk gedrag.  Dit wil zeggen dat als 

mensen zich zo gedragen, je haren rechtop gaan staan, je tenen krullen en je een heel 

vervelend gevoel krijgt.  Dit gedrag heeft echter ook zijn sterktes en daar zou je als 

allergische persoon wel iets van kunnen leren.  Dat wordt dan je uitdaging.  Zo kan ik 

bijvoorbeeld niet tegen mensen die heel passief reageren op situaties.  Die de zaken 

ondergaan.  Ik ben daar allergisch aan.  In een situatie waar je niets aan kan veranderen, is 

zo een houding wel gepast en kan die veel rust brengen.  Ik kan dus iets leren van de 

menselijke gedragingen waar ik allergisch aan ben.   

Wat Ofman daar ook mee wil benadrukken is dat geen enkel gedrag in essentie slecht is en 

dat je reactie op dat gedrag te maken heeft met je eigen kwaliteiten en valkuilen.   
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Schematische voorstelling 

 

 

 

Van het ene stukje naar het andere 

Kernkwaliteit valkuil: 

Oefening: Benoem 1 kernkwaliteit van jezelf.  Schrijf deze op in het vakje “kernkwaliteit”.  Overdrijf nu 

deze kwaliteit.  Je doet het de ganse tijd en je stopt niet.  Dat gedrag schrijf je in het vakje “valkuil”. 

Bv  Zorgzaam  bemoeien 

 Daadkracht  drammerig 

 Eigen mening  koppig volhardend 

Valkuil uitdaging 

Benoem het positief tegenovergestelde van je valkuil.  Dit schrijf je in het vakje “uitdaging”. 

Bv.  Bemoeien  ieder mag eigen weg gaan 

 Drammerig  geduldig zijn 

 Koppig volhardend flexibel nadenken over alternatieve ideeën 

Uitdaging  allergie 

Nu overdrijf, vergroot je uit, zet je in een ruimer perspectief het gedrag dat je in de “uitdaging” hebt 

benoemd.  Zo bekom je de allergie.   

Bv.  Ieder mag zijn eigen weg gaan  onverschilligheid ten opzichte van anderen, afstandelijkheid 
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 Geduldig zijn passiviteit 

 Flexibel nadenken de menigte volgen zonder nadenken 

Besluit: Ik kan dus wel wat leren van het menselijke waar ik een allergie aan heb, want als ik de allergie 

verklein en positief benoem, dan is dat mijn uitdaging.   

 

 

3.4 Opdracht: omschrijving 

 

Stap 1 

Ga op zoek naar je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.  Probeer dit te doen vanuit 

je rol als leerkracht.  Je somt 3 kernkwaliteiten op.  Je vraagt aan minstens 3 belangrijke anderen voor jou 

(partner, mentor op school, goede vriend, …) wat zij zien als jouw kernkwaliteiten. 

IK Belangrijke andere 1 Belangrijke andere 2 Belangrijke andere 3 

    

    

    

 

Vanuit dit overzicht haal je 3 gezamenlijke kernkwaliteiten en je somt die op. 

1. 

2. 

3. 

 

Stap 2 

Voor elk van die 3 kwaliteiten probeer je een kwadrant op te stellen.  Geef in enkele zinnen 

uitleg bij de vier aspecten van het kwadrant.  

 

Stap 3 

Bespreek hoe je jouw kernkwaliteiten kan inzetten als toekomstig leerkracht. Bespreek ook 

aan welke valkuilen/uitdagingen je vooral zal moeten werken om als leerkracht optimaal te 

kunnen functioneren. Je kan hierbij het competentieprofiel in bijlage gebruiken. Leg duidelijk 

uit welke concrete acties je zal ondernemen om aan de slag te gaan met deze 

valkuilen/uitdagingen.  
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Bijlage 4: invulblad kernkwadranten 
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Vragen om kernkwaliteiten te achterhalen 

· Anderen waarderen mij om… 

· Ik vind het heel gewoon om… 

· Anderen moedig ik aan om… 

· Van anderen eis ik dat… 

· In anderen stimuleer ik… 

Vragen om valkuilen te achterhalen 

· Wat ik bij anderen relativeer is… 

· Anderen verwijten mij dat ik… 

· Ik rechtvaardig mijzelf in… 

· Ik krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd… 

· Onder druk verval ik soms in… 

Vragen om uitdagingen te achterhalen 

· Ik mis in mijzelf… 

· Anderen wensen mij toe dat ik… 

· In anderen bewonder ik… 

· Ik ben wel eens jaloers (geweest) op… 

· Wat ik nodig heb om als mens meer compleet te zijn is… 

· Wat ik nodig heb om als mens meer in harmonie te zijn met mijzelf is… 
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Vragen om allergieën te achterhalen 

· In anderen minacht ik/ kan ik niet tegen dat … 

· Anderen vinden dat ik relatiever moet aankijken tegen… 

· Ik word moedeloos van… 

· Ik word woedend om… 

· Ik zou mezelf verafschuwen als ik… 
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Bijlage 5: Ofman 

Kwaliteit Valkuil  Uitdaging  Allergie  

daadkracht drammerigheid  geduld  passiviteit  

behulpzaamheid bemoeizucht  zelfstandigheid  afstandelijkheid  

relativeringsvermogen lichtzinnigheid  serieus zijn  zwaarmoedigheid  

spontaniteit wispelturigheid  consequent zijn  rechtlijnigheid  

flexibiliteit met alle winden meewaaien  standvastigheid  starheid  

accuratesse pietluttigheid  creativiteit  warrigheid  

durf overmoedigheid  voorzichtigheid  geremdheid  

service-gericht grenzeloos  grens stellen  hard en star  

consensus-gericht egocentrisch  gezagsgetrouw  dwang  

optimistisch naïef  alert  pessimisme  

beheerst onpersoonlijk  empathisch  onbereikbaar  

stabiel traag  experimenteel  onbezonnen  

efficiënt statisch  creatief  chaotisch  

empathisch sentimenteel  beschouwend  afstandelijk  

betrokken dwepend  beschouwend  onverschillig  

realistisch cynisch  idealistisch  zweverig  

profilerend arrogant  bescheiden  onzichtbaar  

gedisciplineerd dwang-neurotisch  los laten  ongedisciplineerd  

innovatief zwevend  efficiënt  statisch en star  

kritisch rebels  respectvol  ja-knikken  

flexibel wispelturig  ordenend  star  

daadkrachtig drammerig  geduldig  passief  

geduldig passief  daadkrachtig  drammerig  

beschouwend afstandelijk  empathisch  sentimenteel  

zelfverzekerd arrogant  bescheiden  middelmatig  

bescheiden onzichtbaar  profilerend  arrogant  

autonoom dwars  meegaand  onderdanig  

besluitvaardig forcerend  ontvankelijk  besluiteloos  

ingetogen passief  initiatiefrijk  opdringerig  

rust(ig) afwachtend  initiatiefrijk  opdringerig  

gezagsgetrouw ja-knikken  consensus  anarchistisch  

volgzaam onderdanig  initiatiefrijk  eigengereid  

gehoorzaam slaafs  autonoom  eigenzinnig  

loyaal gezag onderdanig  kritisch  ongehoorzaam  

behulpzaam bemoeizuchtig  los laten  onverschillig  
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toegewijd fanatiek  hulpvaardig  laissez-faire  

relativerend onzichtbaar  overtuigd  opgeblazen  

overtuigd fanatiek  relativerend  meningloos  

moed(ig) roekeloos  bedachtzaam  aarzelend  

bedachtzaam beducht  moedig  roekeloos  

meegaand onzichtbaar  autonoom  eigengereid  

wederkerig gelijkvormig  fair  eenzijdig  

idealistisch zweverig  realistisch  cynisch  

harmonisch toedekken  direct  conflict  

gestructureerd bureaucratisch  aanpassing  inconsistent  

ordenend star  flexibel  wispelturig  

rationeel afstandelijk  betrokken  willekeur  

betrouwbaar saai  innovatief  arbitrair  

 

  



 

© AP Hogeschool – Praktijk A  p 30 / 35 

Bijlage 5: competentiemodel van een leraar 

Het competentiemodel van een leraar bestaat uit 8 grondhoudingen en 3 competentiedomeinen. Elk 

competentiedomein wordt opgesplitst in een aantal deelcompetenties.  

Grondhoudingen 

Perspectiefneming, verbeeldingskracht, respectvolle, open houding, authenticiteit, goesting, 

engagement, moed.  

 
COMPETENTIEDOMEINEN   

leerbevordering: leerkracht als vakexpert  

interactie: leerkracht als verbindend communicator  

zelfontwikkeling: leerkracht als regisseur  

 

A. Competentiedomein LEERBEVORDERING  

 

DE LEERKRACHT ALS VAKEXPERT 

 
 
LEERBEVORDERING: BEVORDEREN VAN EEN 
RIJKE, GEDIFFERENTIEERDE ONDERWIJS- EN 
LEEROMGEVING OM HET HOOGST MOGELIJK 
RENDEMENT VOOR ALLE LEERLINGEN TE 
REALISEREN 

 

 De beginsituatie bepalen 
Selecteert relevante elementen uit de beginsituatie die het leerproces beïnvloeden ten einde 
een krachtige leeromgeving te creëren die tegemoet komt aan ieders leer- of 
ontwikkelingsbehoefte. 

 Doelgericht werken  
Bepaalt en formuleert te bereiken doelen en attitudes op korte en lange termijn i.f.v. de 
beginsituatie van de leerling, aansluitend op de arbeidsmarkt en voorbereidend op 
maatschappelijke participatie.  

 Talentgericht differentiëren  
Stimuleert talent door gevarieerde, activerende werk- en groeperingsvormen, didactische 
principes en geschikte media te hanteren i.f.v. de vooropgestelde doelen en de diverse 
beginsituatie; kan hierbij gebruik maken van de leervragen van leerlingen. 

 Geschikte leerinhouden hanteren 
Biedt domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis en vaardigheden aan i.f.v. de doelen en 
de beginsituatie en maakt hierbij gebruik van zijn praktijkervaring. 

 Gevarieerd evalueren 
Hanteert adequate en gevarieerde beoordelingsinstrumenten om het leerproces en –resultaat 
te evalueren i.f.v. de doelen. Stuurt aan de hand van evaluatie de beginsituatie bij. 

 (Internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren 
Integreert (internationale) kennis betreffende zijn vakgebied in de eigen onderwijspraktijk. 

 

 



 

© AP Hogeschool – Praktijk A  p 31 / 35 

B. Competentiedomein INTERACTIE 

 

LEERKRACHT ALS VERBINDEND COMMUNICATOR 

   

 
INTERACTIE:  D.M.V. VERBINDENDE COMMUNICATIE EEN POSITIEF, 
EFFICIËNT EN STIMULEREND LEER- EN LEEFKLIMAAT CREËREN 
 

 Taal ontwikkelen  
Stimuleert de taalontwikkeling van leerlingen; hanteert een heldere, correcte geschreven 
en gesproken taal met alle betrokkenen. 

 Welbevinden en betrokkenheid verhogen 
Hanteert een interactie- en begeleidingsstijl die het welbevinden en de betrokkenheid van 
alle leerlingen bevordert. 

 De klas managen 
Creëert een gestructureerd leer- en leefklimaat door middel van   een afgestemde 
klasorganisatie. 

 Constructief samenwerken 
Past communicatieve basisvaardigheden constructief toe in overleg met collega’s, directie, 
ouders en externen. 

 Diversiteit hanteren 
Hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid garandeert, hoe groot de verschillen ook 
mogen zijn. 

 Inspirerend coachen 
Hanteert vanuit een oordeel vrije houding een coachingstijl die leerlingen motiveert en 
uitdaagt tot ontwikkeling, heeft hierbij gericht aandacht voor keuzeprocessen. 
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C. Competentiedomein ZELFONTWIKKELING 

 

DE LEERKRACHT ALS REGISSEUR 

 
 
 
ZELFONTWIKKELING: MET KRITISCHE EN OPEN GEEST 
ONDERWIJSKUNDIGE EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN IN HET 
ALGEMEEN EN HET EIGEN FUNCTIONEREN IN HET BIJZONDER IN VRAAG 
DURVEN STELLEN 
 

 Kritisch reflecteren 
Stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren en collegiale consultatie. Gaat in 
gesprek over zijn beroep en de plaats van onderwijs in de samenleving en maakt hierbij gebruik 
van reflectievaardigheden.   

 Veerkrachtig handelen 
Speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen, rekening houdend met eigen 
grenzen. 

 Planmatig handelen 
Voert op basis van kritische reflectie een planning op korte en langere termijn uit. 

 Onderzoekend handelen 
Transfereert kennis en wendt strategieën flexibel aan om vanuit een open en alerte houding 
leervragen te beantwoorden. Heeft aandacht voor blijvende, vakgerichte, professionalisering.  
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Bijlage 6:  format opstart portfolio (optioneel) 

 

Competentiedomein 

 

 

(eventueel deelcompetenties 

en grondhoudingen) 

Voornemens vanuit 

de observatiestage 

 

(‘dat kan/wil ik zeker ook’ 

of ‘dat kan/wil ik zeker 

anders doen’) 

Kernkwaliteiten, 

valkuilen en 

uitdagingen  

(deel 1 van de opdracht 

kernkwadranten Ofman) 

Concrete acties om 

je kwaliteiten ten 

volle in te zetten en 

aan je uitdaging in 

je rol als leerkracht 

te werken 

Leerbevordering 

- 

- 

… 

   

Interactie 

- 

- 

… 

   

Zelfontwikkeling 

- 

- 

… 
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3.5 Leerdoelen en evaluatiecriteria supervisie praktijk A 

 

Uitstekend (+80%) De student beheerst alle leerdoelen zeer goed (+)   

Zeer goed (71%-80%)  De student beheerst de meeste leerdoelen zeer goed (+)  

Goed (61%-70%)     De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-)  

Voldoende (50%-60%)  De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-) maar 

beheerst sommige leerdoelen onvoldoende (-) 

Onvoldoende (-50%)     De student beheerst de meeste leerdoelen niet of 

onvoldoende.   

Niet van toepassing (NVT) Als een criterium niet aan bod komt 

 

De student beheerst de competenties die met supervisie praktijk A geëvalueerd worden: 

Uitstekend Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 

Feedback: 

 

TOTAAL: 

 

Leerdoelen en Evaluatiecriteria: 

 

Leerdoelen:  

- kritisch reflecteren: formuleert voor zichzelf groeipunten en 

koppelt hieraan realistische acties 

- planmatig handelen: bouwt een portfolio op volgens een 

bepaalde structuur 

- +/- + NVT 

 

Brengt de eigen kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in kaart aan 

de hand van het kernkwadrantenmodel van Ofman. 

 

    

 

Kan eigen kernkwaliteiten in verband brengen met het toekomstig 

functioneren als leerkracht. 

 

    

 

Kan valkuilen en uitdagingen in verband brengen met het toekomstig 

functioneren als leerkracht. 

 

    

 

Kan concrete acties formuleren om aan uitdagingen/valkuilen die goed 

functioneren als leerkracht in de weg staan, te werken. 

 

    

Feedback: 
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Leerdoelen:  

Planmatig handelen:  

- leeft afspraken stipt en nauwkeurig na 

- voert administratieve taken voor praktijk correct uit 

- +/- + NVT 

Brengt de nodige documenten mee naar plenaire bijeenkomsten. 

 

    

Is stipt in het indienen van opdrachten.     

Komt op tijd naar de bijeenkomsten.     

Verwittigt docent tijdig van afwezigheid.     

Doet inspanningen om feedback te geven  aan medestudenten, 

docent en anderen. 

    

Staat open voor feedback,  voor andere visies en ideeën.     

Kan fouten toegeven.     

Feedback: 

 

 

 

Legende:  

- De student doet onvoldoende inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen.  

De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen maar slaagt hier niet in. 

+/-    De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen en slaagt hier gedeeltelijk      

        in. Er is nog groei mogelijk. 

+     De student beheerst de competentie/vaardigheid en kan die inzetten in een nieuwe situatie.  

 

 
 

 


