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Inleiding 
 

Welkom bij (aspirant-) opleidingsschool Alium 

De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB), de Arentheem Scholengroep, de HAN Academie 
Educatie (AE) en de Radboud Docenten Academie hebben op basis van een gezamenlijk opgesteld 
ontwikkelplan in december 2019 subsidie toegekend gekregen om zich in de komende jaren te 
ontwikkelen van aspirant-opleidingsschool tot een volwaardige opleidingsschool. 
Een opleidingsschool is een partnerschap/samenwerkingsverband tussen een of meer scholen en een 
of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren voor een groot gedeelte van 
hun tijd op de werkplek opleiden. Binnen opleidingsscholen werken lerarenopleidingen en scholen 
intensief samen bij het opleiden van nieuwe leraren.  
De overheid subsidieert de opleidingsscholen vanuit de visie dat hierdoor de kwaliteit van de nieuwe 
leraren toeneemt en de uitval van startende leraren worden beperkt. 
 

Partnerschappen als Alium streven naar optimale afstemming van de opleiding van een student door 
te werken in de driehoek opleiding – school – student. Het opleidingsinstituut (HAN Academie 
Educatie) en de scholen hebben samen het eerstejaars curriculum voor onderwijskunde ontworpen 
waardoor opleiding en stage niet langer twee gescheiden werelden zijn. De bijeenkomsten 
onderwijskunde worden door docenten van de HAN en Alium docenten samen gegeven. Je krijgt les 
samen met alle eerstejaars die op Alium stagelopen, dus van verschillende vakken. De bijeenkomsten 
worden gegeven op de werkplek (=de locaties van de diverse scholen) zodat de lespraktijk altijd 
dichtbij is en kennis kan worden toegepast. 

In de propedeusefase staat de vraag centraal: Kan en wil ik leraar worden?  Tijdens de bijeenkomsten 
onderwijskunde op donderdagochtend maak je kennis met theorie op het gebied van lesgeven en 
betrekken we de lespraktijk. Op de zogenaamde stagedagen loop je met je werkplekbegeleider mee, 
maak je van dichtbij kennis met het beroep van leraar, ontwerp je je eerste lessen en voer je ze ook 
uit. Aan het eind kun je op basis van kennis en ervaring, samen met de beoordelaars de vraag ‘kan en 
wil ik leraar worden’ beantwoorden. 

Wij wensen jullie een goede en leerzame stageperiode toe. 

De ontwikkelgroep wpl1/Oriëntatie op Beroep 

Dominique Caniels, Peter Dik, Anne van Duuren, Laura van der Heijden, Steef van Grinsven, Bas 
Ruesink en Hanneke van Sas  
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Leeswijzer 
In de reader kun je de globale planning van de stagedagen en de bijeenkomsten onderwijskunde 
vinden. Lees de reader dan ook zorgvuldig door en zorg dat je de opzet van Oriëntatie op Beroep (zo 
heet het programma voor wpl 1) begrijpt.de eerstejaars studenten( voorheen WPL1))begrijpt. 
Uiteraard krijg je tijdens de colleges meer uitleg en staat ook je werkplekbegeleider (WPB) paraat om 
je te helpen. 

Tijdens de bijeenkomsten onderwijskunde (OWK) worden er diverse thema’s behandeld die jou 
helpen met het beantwoorden van de vraag: kan én wil ik leraar worden? Hierbij kan je o.a. denken 
aan het Directe Instructie model (DI-model), belonen en corrigeren en kwaliteiten van een docent. 

In deze reader is informatie te vinden over het groeidossier en Bulb. Dit is een website voor online 
portfolio’s waarin jij jouw vorderingen tijdens werkplekleren in de komende 4 jaren kan bijhouden, 
waarin je jezelf doelen stelt, waarin je reflecteert op je eigen leerproces en waarin je ook informatie 
kan delen met je begeleider(s). Op het einde van je stage geef je een presentatie over jouw 
vorderingen en heb je al een voorlopig antwoord op de vraag of je leraar kan en wil worden.  

Op de site van Alium ((Aspirant) opleidingsschool Alium (aliumopleidingsschool.nl) vind je alle 
formele documenten over je stage en beoordeling. Het beoordelingstraject van Oriëntatie op Beroep 
wordt in de reader bij het onderdeel gesprekscyclus nog verder toegelicht. 

Tijdens je stage moet je een aantal activiteiten doen, dit noemen wij de ontwikkeltaken. We willen 
graag dat je zelf de regie neemt over je leerproces en daarom is er veel keuzevrijheid in het doen van 
deze taken. Zorg wel altijd dat de je keuzes die je maakt, je leerproces op de 4 
bekwaamheidsgebieden goed in beeld brengt. Meer informatie over ontwikkeltaken vind je verderop 
in deze reader.  

Het is vooral belangrijk dat je zelf veel initiatief neemt tijdens de stage. Concreet betekent dit dat 
wanneer je iets niet begrijpt vragen stelt aan je begeleider(s) en je proactief opstelt. Spreek het uit 
als je behoefte hebt aan informatie of wanneer je graag iets in de school wil zien of ervaren. Een 
proactieve houding tonen is onderdeel van de bekwaamheidsgebieden. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

5 
 

Alium: Samen in verscheidenheid 

Binnen Alium willen wij, de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Arentheem Scholengroep, de 
HAN en de Radboud Docenten Academie, in gezamenlijkheid studenten opleiden tot het beroep van 
leraar. We willen een brug slaan tussen theorie en leren op de opleidingsinstituten en het leren 
binnen de diverse onderwijspraktijken op de scholen. We verbinden theorie en praktijk en scheppen 
betekenisvolle leersituaties voor studenten. Gezamenlijk leiden we zo de docenten van de toekomst 
op. De rode draden binnen ons opleidingsprogramma zijn: 

 Leren in de brede onderwijsketen 
 Regie leren nemen op eigen leren 
 Het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 

Beroepsbeeld van de Alium-leraar 
Het beroep van leraar is een dynamisch beroep binnen een veranderende maatschappij. Ons 
onderwijs verandert mee passend bij onze ambitie om leerlingen uitdagend en toekomstbestendig 
onderwijs te bieden. Werken binnen een van de scholen van Alium vraagt van leraren dat zij in staat 
zijn zich blijvend te ontwikkelen. Binnen de scholen van Alium werken leraren met: 

 Een professionele beroepshouding: 
 Passie voor alle leerlingen en passie voor het leren van leerlingen 
 Kennis van en enthousiasme over het te geven vak en de vaardigheid om dit aan 

leerlingen over te dragen 
 
Opleidingsschool Alium bestaat uit de volgende scholen: 
 
 

 
De scholengroep Over-en Midden-Betuwe bestaat uit 4 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 
school voor primair onderwijs. De scholengroep biedt ambitieus onderwijs dat eisen stelt en waar 
ieders talent (h)erkend wordt. De scholengroep biedt een zichtbare plek in binnen de samenleving en 
biedt leerlingen en medewerkers veiligheid. Zo wil de scholengroep de leerlingen eigentijds en 
wereldwijs onderwijs aanbieden. Vanuit een solide basis biedt de scholengroep een uitdagende en 
dynamische leeromgeving. (https://www.sgomb.nl) 
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Leerlingen kunnen bij de Arentheem Scholengroep alle opleidingen volgen, van praktijkschool tot 
gymnasium. En welke opleiding de leerlingen ook kiezen: we dagen elke leerling uit tot excellentie op 
zijn eigen niveau. De 3 scholen van de Arentheem Scholengroep bieden eigentijds en ambitieus 
onderwijs dat verder gaat dan een diploma. We bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs of 
op beroepsuitoefening en op hun (wereld)burgerschap. (https://arentheem.nl) 
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Schoolopleiders en instituutsopleiders binnen Alium: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

OBC Bemmel 
Rick Derksen 

OBC Elst 
Bas Ruesink 

OBC Huissen 
Dominique Caniels 

HPC Zetten 
Swen Hartman 

Leerpark Arnhem 
Joost van Casteren 

Thomas a Kempis 
College 

Peter Dik 

Titus Brandsma 
College 

Herminet Berends 

Instituutsopleider 
Arentheem 

Martin Keunen 

Instituutsopleider 
SgOMB 

Anne van Duuren 

Docent 
Onderwijskunde 
Hanneke van Sas 
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Praktische info  
 Adressen 

Alle adressen kan je vinden op de diverse websites van de scholen. Uiteraard dien je voor je 
eigen vervoer naar de scholen te zorgen. Elke school is met de bus en/of trein bereikbaar. Als 
je met de auto gaat is er ook ruim voldoende parkeergelegenheid bij de scholen.  
Op https://www.ns.nl/reisplanner/#/ of  
 https://9292.nl kan je makkelijk je reis plannen. 
 

 Belangrijke personen 
 
Martin Keunen   (instituutsopleider HAN, Arentheem)  martin.keunen@han.nl 
Anne van Duuren  (instituutsopleider HAN, SgOMB)  anne.vanduuren@han.nl 
Hanneke van Sas  (docent onderwijskunde HAN)   Hanneke.vanSas@han.nl 
 
Schoolopleiders Arentheem College 
Peter Dik   (Thomas a Kempis College)  P.Dik@thomasakempis-arnhem.nl  
Joost van Casteren  (Leerpark Arnhem)   j.vancasteren@leerpark-arnhem.nl  
Herminet Berends  (Titus Brandsma College)  h.berends@titusbrandsma-velp.nl  
 
 
Schoolopleiders SgOMB 
Dominique Caniels  (OBC Huissen)  can@obcnet.nl 
Rick Derksen   (OBC Bemmel)  der@obcnet.nl 
Swen Hartman   (HPC Zetten)  s.hartman@hpcnet.nl   
Bas Ruesink   (OBC Elst)  rub@obcnet.nl 
 

 We verwachten dat je op tijd aanwezig bent voor de bijeenkomsten onderwijskunde op 
donderdagochtend. Dit past bij een professionele houding.   

 Uiteraard verwachten we dat je aanwezig bent bij alle activiteiten van onderwijskunde. 
Mocht je toch een keer niet kunnen dan dien je jezelf uiteraard af te melden. Dit kan voor 
onderwijskunde (OWK) bij Hanneke van Sas. Als je geen stage kunt lopen dan meld je dat bij 
je WPB en je schoolopleider. 

 Praktische zaken zoals materiaal kopiëren voor een les of sleutels voor lokalen gaan via jouw 
werkplekbegeleider. 
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Belangrijke afkortingen 
In het onderwijs en op de opleiding krijg je te maken met vele afkortingen. Hieronder vind je een 
aantal nuttige afkortingen: 

Afkorting Betekenis Taak 
WPL Werkplekleren  De stage, leren op de werkplek, oriëntatie op beroep 
WPL1 Oriëntatie op Beroep Stage van jaar 1, oriëntatie op beroep 
WPB Werkplekbegeleider De directe stagebegeleider. Je loopt stage in zijn 

klassen. Hij begeleidt je dagelijks bij het leren in de 
praktijk. Hij beoordeelt werkplekleren 1 samen met de 
onderwijskundige, SO en IO. 

SO Schoolopleider Stagebegeleider vanuit de school. Verantwoordelijk 
voor begeleiding en beoordeling van alle studenten op 
een locatie. De SO is het aanspreekpunt voor wpb en 
student op de school. Samen met de 
instituutsopleiders is de SO eindverantwoordelijk voor 
alle studenten die stagelopen binnen Alium. 

IO Instituutsopleider Werknemer van HAN Academie Educatie.  
Samen met alle schoolopleiders eindverantwoordelijk 
voor alle studenten die stagelopen op Alium. 
Betrokken bij de begeleiding en beoordeling van 
studenten. Aanspreekpunt voor student, so, wpb en 
slb.  

OWK Onderwijskunde Onderwijskunde jaar 1 wordt gegeven op 
donderdagochtend door een docent van de HAN en 
twee docenten van Alium.  

OT Ontwikkeltaak Taken die je tijdens werkplekleren uitvoert om te 
leren  

Bureau Extern Stagebureau  Dit bureau regelt de plaatsing van alle studenten van 
de HAN op de scholen. Op de website vind je 
belangrijke informatie zoals beoordelingsformulieren, 
handleidingen voor Bulb, etc. 
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/  

Bulb Website  Bulb is een website waarbinnen je een eigen pagina 
aanmaakt. Deze pagina wordt je digitale portfolio 
waarin je bewijsstukken verzamelt uit de stage. Het is 
belangrijk dat je hierin alles plaatst waarmee je kunt 
laten zien hoe jij aan jouw ontwikkeling hebt gewerkt. 
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Oriëntatie op beroep en de bekwaamheidsgebieden  
 

Aan het eind van de propedeuse moet je de vraag ‘kan en wil ik leraar worden’ kunnen 
beantwoorden. Tijdens Oriëntatie op Beroep werk je tijdens stagedagen en tijdens de bijeenkomsten 
OWK aan de ontwikkeling van docentvaardigheden die bij Oriëntatie op Beroep horen. In vier 
bekwaamheidsgebieden is vastgelegd wat je aan het eind van het programma moet kunnen 
aantonen: de pedagogische bekwaamheid, de vakinhoudelijke bekwaamheid, vakdidactische 
bekwaamheid en de brede professionele basis.  

Iedere bekwaamheidseis kent een korte algemene omschrijving van de kennis en kunde die onder de 
bekwaamheid vallen. Daarnaast zijn er per bekwaamheidseis een aantal kernwoorden en 
voorbeelden van gedrag geformuleerd die specifiek zijn voor de verwachtingen van een student die 
stageloopt op Alium omdat ze aansluiten bij onze visie.  

Brede professionele basis 
De student werkt in de rol van beginnend leraar in opleiding samen met collega’s (in opleiding), is 
ondernemend en reflecteert op eigen gedrag. De student onderzoekt op systematische wijze 
situaties in de praktijk met behulp van eenvoudige onderzoeksmethode(n). De student gebruikt 
hierbij diverse bronnen die hij/zij beoordeelt op bruikbaarheid.    

Kernwaarden Alium: 
- Beroepshouding  
- Samenwerken  
- Onderzoekend  
- Ontwikkelingsgericht  
- Reflecteren  
- Proactief 

  

De student laat zien: 
 contact te maken en samen te werken met medestudenten, begeleiders 

en andere collega’s in een groot gedeelte van het tweedegraads veld.  
 feedback te vragen aan leerlingen, medestudenten en collega’s voor het 

verbeteren van zijn eigen professionele handelen. 
 interesse te tonen in algemene actuele ontwikkelingen in het voortgezet 

en middelbaar beroepsonderwijs.  
 nieuwsgierig te zijn naar o.a. de school, de leerlingen, het 

onderwijsconcept en collega’s.  
 zich te oriënteren op het niveau van het onderwijstype en 

onderwijsvernieuwingen in de eigen stagecontext.    
Toevoegingen vanuit Alium: 

 te beschikken over een professionele houding: op tijd aanwezig te zijn en 
tijdig af te melden bij afwezigheid c.q. bij onverhoopte ziekte en tijdig de 
tussen-en eindevaluatie te plannen met betrokkenen en daarin het 
initiatief te nemen. 

 professioneel om te gaan en samen te werken met medewerkers van de 
school 

 de eigen nieuwsgierigheid om te kunnen zetten in kleine te onderzoeken 
vragen en deze vragen systematisch te onderzoeken 

 te kunnen benoemen wat hem/haar aanspreekt in de verschillende 
onderwijstypen / visie van scholen 

 op basis van de weekreflecties leerdoelen te formuleren passend bij de 
eigen ontwikkeling, de context van de school/ groep en de 
bekwaamheden. 

 de eigen ontwikkeling te bevorderen door met behulp van begeleiders en 
opleiders passende leeractiviteiten te creëren waardoor onderwijskunde 
en stage elkaar versterken. 

 zich actief voor te bereiden en actief deel te nemen aan de diverse 
onderdelen van het programma, zoals het tijdig aanleveren van 
lesvoorbereidingen, weekreflecties, het startgesprek etc. 

 bereid te zijn deel te nemen en hulp aan te bieden bij diverse activiteiten 
binnen de school 
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Pedagogisch bekwaam 
De student maakt contact met leerlingen/studenten. De student levert een bijdrage aan het creëren 
van een veilige sfeer door gewenst gedrag en grenzen aan te geven, waarderend feedback te geven 
en oog te hebben voor de basisbehoeften en ontwikkeling van leerlingen/studenten. De student 
bespreekt zijn/haar aanpak met begeleiders.   

Kernwaarden Alium 
- Leiderschap  
- Oog voor verschillen  
- Kan gedrag leerlingen duiden  
- Effectieve communicatie  
- ARC-model 
- Bewust van de invloed van 

het eigen gedrag  
  

De student laat zien: 
 tijdens onderwijsactiviteiten de leiding te nemen en contact te maken 

met de leerlingen/studenten (formeel, informeel en persoonlijk). 
 leerlingen/studenten te observeren 
 actief te luisteren naar leerlingen/studenten.  
 de leerlingen aan te sturen middels positieve bekrachtiging, correcties 

en het aangeven van grenzen.  
 een passende omgang met leerlingen/studenten 
 de basisbehoeften van leerlingen/studenten te herkennen en daarop in 

te spelen.   
 zijn pedagogisch handelen in de voorbereiding van onderwijsactiviteiten 

en begeleiding toe te lichten en hier achteraf op te reflecteren.  
Toevoegingen vanuit Alium:  

 betrokken te zijn bij leerlingen en (non-verbaal) contact met leerlingen te 
maken (noemt leerlingen bij naam, maakt een praatjes, heeft 
oogcontact, observeert klassen) 

 zich te verdiepen in de regels/afspraken die binnen de school van 
toepassing zijn en in staat te zijn leerlingen hier op aan te spreken 

 de aandacht van leerlingen te krijgen, de regie te pakken 
 contact te maken  met leerlingen en aspecten van een veilige 

leeromgeving te herkennen 
 voor een groep durven te staan en indien nodig In te durven grijpen 
 zicht te krijgen op de basisbehoefte en de ontwikkeling van verschillende 

doelgroepen (schooltype, gedrag en cultuur) 

  

Vakdidactisch bekwaam 
De student bereidt met behulp van zijn begeleider(s) eenvoudige onderwijsactiviteiten voor, voert 
deze uit, evalueert de activiteit en stelt bij. In instructiemomenten expliciteert hij de doelen voor de 
leerlingen/studenten en gebruikt een passende instructiewijze. Hij ondersteunt kleine groepjes 
leerlingen tijdens onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun taken.   

Kernwaarden Alium 
- Passende 

onderwijsactiviteiten  
- ARC-model  
- Moderne didactiek  
- Betekenis geven aan lesstof  
- Effectieve instructie  

  

De student laat zien: 
 voorkennis van leerlingen/studenten te activeren en de keuze en 

uitvoering van onderwijsactiviteiten af te stemmen op de beginsituatie 
van de groep.   

 verschillende eenvoudige didactische werkvormen op een passende 
wijze in te zetten.   

 de kennis over algemeen didactische modellen, waaronder het directe 
instructiemodel, en de basisdidactieken vanuit het eigen vakgebied in te 
zetten.  

 een lesvoorbereiding voor een onderwijsactiviteit op te stellen met 
daarin een beschrijving van de beginsituatie, de doelen, de gekozen 
didactische aanpak, de organisatie van de onderwijsactiviteit en wijze 
van evalueren.   

 tijdens instructiemomenten de leerstof begrijpelijk en gestructureerd 
over te brengen. 

 ict op een eenvoudige wijze in te zetten, passend bij de context van de 
werkplek.   

Toevoegingen vanuit Alium:  
 zelf actief passende onderwijsactiviteiten te zoeken voor verschillende 

onderwijscontexten van Alium 
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Vakinhoudelijk bekwaam 
De student beheerst kennis van de inhoud die in zijn onderwijsactiviteiten behandeld wordt. De 
student is zich ervan bewust dat verschillende leeromgevingen binnen Alium andere vakkennis 
vragen van een docent.  

Kernwaarden Alium 
- Kennis van het eigen vak  
- Enthousiasme over het eigen 

vak  
- Begrijpelijke en foutloze 

instructie   

De student laat zien: 
 Je beheerst kennis van de inhoud die in je 

onderwijsactiviteiten behandeld wordt.   
Toevoegingen vanuit Alium:  

 tijdens instructiemomenten en bij vragen van leerlingen de leerstof 
begrijpelijk en foutloos over te brengen 
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Groeidossier + Bulb 
Tijdens Oriëntatie op beroep houd je je ontwikkeling bij in een zogenaamd ‘groeidossier’. Dit doe je 
door bewijsstukken te verzamelen van je ontwikkeling op het gebied van de vier bekwaamheden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan reflectieverslagen (over diverse bekwaamheden), een lesvoorbereiding 
(vakdidactische en vakinhoudelijke bekwaamheid), een lesobservatie door je WPB of SO (diverse 
bekwaamheden), een lesopname (diverse bekwaamheden) en de ontwikkeltaken (diverse 
bekwaamheden).  

Je plaatst deze bewijsstukken in Bulb. Dit digitale portfolio gebruik je de hele opleiding tijdens alle 
stages. Je geeft je werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider en docent onderwijskunde 
toegang tot Bulb zodat zij je ontwikkeling kunnen volgen. We verwachten dat je op een aantal 
bewijsstukken feedback vraagt. Een bewijsstuk dat voorzien is van feedback kan gelden als 
bewijsstuk voor de beoordeling van werkplekleren en de integrale toets 1. 

Voor de tussenevaluatie en de eindbeoordeling kies je een aantal bewijsstukken uit. Kies 
bewijsstukken uit die samen een goed overzicht geven van je ontwikkeling en waar je staat ten 
opzichte van je eigen leerdoelen en de leeruitkomsten. De gekozen verzameling uit het groeidossier 
noemen we het ‘presentatiedossier’. Je beoordelaars bestuderen dit dossier voorafgaand aan de 
tussenevaluatie of het eindbeoordelingsgesprek. 

In periode 1 heb je tijdens onderwijskunde al gewerkt met Bulb. Op de websites van Alium/Bureau 
Extern vind je uitleg en de handleiding voor het aanmaken van een groeidossier in Bulb:  

https://www.aliumopleidingsschool.nl/orientatie-op-beroep/: 

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/scholen/vernieuwing-werkplekleren/ 

Het is belangrijk dat je op de pagina een heldere structuur aanmaakt omdat het later vrijwel 
onmogelijk is om de structuur nog te wijzigen. Zorg dat je wekelijks bekijkt welke bewijsstukken je 
kunt plaatsen.  

Op de website van Alium vind je meer informatie over Bulb. 
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Ontwikkeltaken 
 

Om je te helpen gericht te werken aan de ontwikkeling van de bekwaamheidseisen die horen bij 
Oriëntatie op beroep zijn zogenaamde ontwikkeltaken (OT) ontworpen door ervaren docenten, 
werkplekbegeleiders en onderwijskundigen. Tijdens onderwijskunde en tijdens stagedagen ga je aan 
de slag met deze taken. Eén taak heet bijvoorbeeld ‘observeren van belonen en corrigeren’. Het doel 
is dat je gericht leert observeren en meer leert over het belang van corrigeren en belonen. Tijdens 
een bijeenkomst onderwijskunde krijg je eerst uitleg over de theoretische achtergronden van 
belonen en corrigeren van leerlingen door docenten. Er wordt besproken hoe corrigeren en belonen 
er uit kan zien in de praktijk en hoe je dat kunt onderzoeken. Vervolgens neem je deze kennis mee en 
ga je tijdens een stagedag een WPB-er of docent observeren op belonen en corrigeren. Je rondt de 
ontwikkeltaak uiteindelijk af met een kort verslag waarin je ingaat op de betekenis van het geleerde 
voor jezelf als toekomstig docent. De ontwikkeltaak kun je dan toevoegen aan je groeidossier en 
begeleiders kunnen op jouw verzoek in Bulb feedback geven op je ontwikkeltaak.  

Bij Alium hechten we veel waarde aan proactiviteit en keuzevrijheid (regie leren nemen op eigen 
leren) van onze studenten. Je krijgt veel vrijheid, maar Oriëntatie op Beroep is niet vrijblijvend. Aan 
het einde van de periode is het verplicht om aan te tonen dat je alle bekwaamheidseisen beheerst op 
het eindniveau van oriëntatie op beroep. Hiervoor heb je bewijsmateriaal, voorzien van feedback 
nodig. De ontwikkeltaak 'Lesvoorbereiding volgens het DI-model' en de eindopdracht waarbij je de 
keuze hebt tussen de ontwikkeltaken ‘De docent die ik wil zijn’ of ‘Mijn ideale school' zijn verplicht. 
Naast deze verplichte ontwikkeltaken voer je nog minimaal drie andere ontwikkeltaken uit. Lees de 
ontwikkeltaken goed door om te bepalen of deze aansluiten bij jouw leerdoelen. Zie hiervoor ook het 
schema bijlage 1. Overleg daarnaast met je WPB’er en eventueel met je docenten tijdens 
onderwijskunde welke ontwikkeltaken het meest geschikt zijn voor jou. Naast de ontwikkeltaken kun 
je andere bewijsmaterialen gebruiken om aan te tonen dat je aan het eindniveau voldoet. Hierbij kan 
gedacht worden aan tips en tops van leerlingen, feedback van je WPB-er en/of SO, filmfragmenten, 
uitgewerkte en uitgevoerde werkvormen, etc. Meer uitleg over de ontwikkeltaken en 
bewijsmaterialen krijg je tijdens de bijeenkomsten van onderwijskunde.  

De beschrijvingen van de ontwikkeltaken vind je op #OnderwijsOnline bij het vak onderwijskunde, en 
ook op de website van Alium onder het kopje ‘oriëntatie op het beroep’.   
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Programma onderwijskunde  
 

De wekelijkse bijeenkomsten OWK vinden de eerste 8 weken plaats op het Overbetuwe College in 
Bemmel, locatie de Heister, lokalen 194, 196 en 197. De tweede periode van 8 weken zijn de 
bijeenkomsten op het Leerpark Arnhem.  

Het programma Oriëntatie op Beroep bestaat uit bijeenkomsten onderwijskunde op locatie en 
stagedagen: 

 OWK wordt iedere donderdagochtend gegeven door een docent van de HAN en twee 
docenten van Alium. De bijeenkomsten zijn gezamenlijk voorbereid door onderwijskundigen, 
schoolopleiders en instituutsopleiders. De docenten OWK verzorgen een inhoudelijk 
programma en er is tijd voor stage gerelateerde vragen van studenten. We verwachten dat 
studenten zich proactief opstellen en bijdragen leveren aan de bijeenkomsten. 

 De andere drie dagdelen (donderdagmiddag, vrijdag de hele dag) zijn beschikbaar als 
stagedagen. Tijdens deze dagen loop je met je WPB  mee. Je werkt dan aan je persoonlijke 
leerdoelen en leeruitkomsten en voert taken uit zoals is afgesproken in het startgesprek. Je 
spreekt met je werkplekbegeleider af wanneer je aanwezig bent.  

 

Benodigdheden onderwijskunde en stagedagen:  

Je hebt verschillende documenten nodig tijdens onderwijskunde of de stagedagen. Alle documenten, 
zoals ontwikkeltaken maar ook observatieformulieren of een voorbeeld DI-model, vind je op twee 
plekken: #Onderwijsonline voor Alium onderwijskunde/ oriëntatie op beroep/wpl1, en op de site van 
Oriëntatie op Beroep (aliumopleidingsschool.nl). Een overzicht van alle ontwikkeltaken en andere 
documenten die je nodig hebt tijdens stagedagen vind je in de bijlagen.  
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Programma onderwijskunde Alium  
Periode 2: Programma Oriëntatie op Beroep 

 
Wee
k 

Data Thema van de week  
 

Doelen  Inhoud bijeenkomst 
onderwijskunde 
 

Activiteiten tijdens 
stagedagen 
 

0 1-5 november 
 
 

Zelfstandig:  
Voorbereiding op eerste 
bijeenkomst: 
Ontwikkeltaak 1 - de school 
 

 Voorbereiding op eerste 
bijeenkomst:  

- Je werkt ontwikkeltaak 1 - 
de school uit, ter 
voorverkenning van de 
school waar je stageloopt. 
(vlog/podcast/ ingesproken 
ppt/ etc… vorm is vrij) 

 

 

1 
 
 

Donderdag 11 
november 
 
OBC Bemmel, 
De Heister 

Thema’s 
- Welkom 
- kennismaking 

programma 
- Alium 
- Bulb 

 
 
Ontwikkeltaken (OT): 

- Ontwikkeltaak 1 - 
de school  

 

Doelen:  
 Je hebt kennisgemaakt met 

de locatie waar je college 
krijgt en met je 
medestudenten  

 Je kunt de locatie waar je gaat 
stagelopen presenteren aan 
medestudenten 

 Je hebt kennisgemaakt met 
de waarde van reflectie t.a.v. 
van je ontwikkeling en een 
reflectiemodel 

 Je weet wat Bulb is, wat de 
functie is in werkplekleren 1 
en hoe je dit moet inrichten 

 Je weet wat de opdrachten 
zijn voor de volgende 
bijeenkomst OWK 

Owk:  
- Presentatie van 

ontwikkeltaak 1 - de school 
in tweetallen  

- Kennismaken met de school 
waar de lessen plaatsvinden 
en met elkaar en de 
betreffende stagescholen. 

- Reflectiemodel (model 
ABCD / Korthagen) 

- Voorbereiding week 2: 
nadenken over leerdoelen 
op basis van de 
leeruitkomsten, dit 
bespreken op stage + 
opdracht onderwijsbiografie 
meegeven. 

 

Stage:  
 Kennismakingsge-

sprek WPB  
 Plannen 

startgesprek 
 

 Jezelf voorstellen 
op de locatie 
(bespreek met so 
wat gebruikelijk is) 
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2 Donderdag 18 
november 

Thema’s 
- Intervisie 
- Startgesprek 

voorbereiden 
- Rolwisseling van 

leerling naar docent 
- Observeren van 

docentgedrag 
- Visie Alium 

Doelen: 
 Je kunt in groepsverband 

eerste stage-ervaringen 
bespreken 

 Je bent op de hoogte van de 
visie van Alium en wat dit 
voor jou betekent 

 Je hebt geleerd eenvoudige 
lesobservatieopdrachten uit 
te voeren  

 Je bent je bewust van de 
uitdagingen die de overgang 
van leerling naar docent met 
zich meebrengt 

 Je weet wat het startgesprek 
is en welke voorbereiding er 
van jou wordt verwacht 

 Je weet welke voorbereiding 
er nodig is voor de volgende 
bijeenkomst 

 

OWK: 
- Intervisie: wat heb je 

gezien/ gedaan?  
- Visie Alium en wat er van 

jou wordt verwacht tijdens 
WPL1 

- Theorie over observeren  
- Rolwisseling van leerling 

naar docent en wat 
betekent dat concreet voor 
jou? 

- Startgesprek uitleg en 
voorbereiding, biografie 
(wie ben jij, wat neem je 
mee?) 

- Voorbereiding voor week 3: 
DI-model lezen en/of 
kennisclips DI-model 
youtube bekijken  

Stage:  
 Observatie 

opdracht 
rolgedrag docent 

 Startgesprek 
plannen voor 
week 3 
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3 Donderdag 25 
november 

Thema’s 
- Startgesprek 

oefenen 
- DI-model in theorie 

en praktijk 
 
 

Doelen: 
 Je kunt in groepsverband 

stage-ervaringen delen. 
 Je hebt geoefend met het 

voeren van een startgesprek 
en weet wat er van je wordt 
verwacht 

 Je bent bekend met het 
standaardlesmodel; het 
Directe Instructie-model (DI)  
en de sleutelbegrippen en je 
bent in staat de lesfasen in 
een lesobservatie te 
herkennen. 

 Je weet welke voorbereiding 
er nodig is voor de volgende 
bijeenkomst en voor week 5 
voor het verzorgen van een 
miniles 

 

OWK: 
- Intervisie  
- Startgesprek oefenen met 

elkaar 
- Differentiatie: Je maakt 

kennis met het DI-model. 
Heb je dit al gedaan op de 
opleiding dan help je 
docenten mee met het 
geven van deze les. 

- Opdracht voor stagedagen 
komende weken: observatie 
van DI-model bij docenten 
en ontwerpen (uiterlijk 
week 5 ontwerp af om een 
miniles te kunnen geven aan 
medestudenten) 

 

Stage:  
 Startgesprek 
 Observatie 

lesfasen van DI-
model bij een les 
van WPB a.d.h.v. 
observatieformuli
er  

 Bespreek hoe je 
WPB de fasen en 
sleutelbegrippen 
van DI-model 
toepassen en 
observeer een les. 
(OT 6) 

 Les ontwerpen 
volgens DI-model 
en (deel) lesgeven 
en feedback 
vragen WPB/ 
medestudent (OT 
5) 

 
4 Donderdag 2 

december 
Thema’s 

- Speeddate met lln 
over verwachtingen 
t.a.v. docenten  

- Feedback op 
ontwikkeling 

 

Doelen: 
 Je kunt in groepsverband je 

eerste leservaringen 
bespreken met als doel 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden WPL1. En je 
weet nu welke 
ontwikkeltaken je uit wilt 
gaan voeren. 

 Je weet hoe je volgens de 
theorie constructieve 
feedback moet vragen en 
geven en oefent hiermee. 

OWK: 
 

- Uit te voeren 
ontwikkeltaken vastgesteld 

- Theorie over interviewen + 
uitleg over collegetour  

- Je geeft en vraagt feedback 
over je inzet tijdens wpl1. 
(Tips en tops)   

- Onder voorbehoud: 
Speeddate met leerlingen 
om een beeld krijgen van de 
doelgroep en de 

Stage:  
 Feedback vragen 

(mag ook later 
plaatsvinden), aan 
WPB en leerlingen 

 Interview WPB of 
andere docent (OT 
19) 
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 Je weet theorie over 
interviewen om te zetten in 
interviewvragen voor 
leerlingen over wat ze van 
een docent verwachten en 
wat ze interessant vinden. 

 Je weet welke voorbereiding 
er nodig is voor de volgende 
bijeenkomst. 

 

verwachtingen van 
leerlingen t.a.v. docenten.  

- Voorbereiding collegetour  

5 Donderdag 9 
december 

Thema’s: 
- OOP /medewerkers 

van de school 
- Voorbereiden 

collegetour 
- Uitleg over de 

tussenevaluatie  
 

Doelen: 
 Je kunt in groepsverband je 

eerste leservaringen 
bespreken met als doel 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden WPL1. 

 Je bent in staat om vanuit 
eigen interesse en in overleg 
met medestudenten een 
expert binnen de school te 
kiezen om te bevragen.  

 Je kunt geleerde 
interviewtechnieken 
gebruiken om OOP te 
bevragen naar hun beeld van 
de school, docenten, 
leerlingen enz. Je kunt deze 
kennis vertalen naar de vraag: 
kan en wil ik leraar worden? 

 Je weet wat er van je wordt 
verwacht bij de 
tussenevaluatie en hoe je de 
regie kunt nemen. 

 
 

OWK: 
- Intervisie n.a.v. ervaringen 

DI-model 
- Aantal minilessen: 

presentatie van lesontwerp 
volgens DI. 

- Onder voorbehoud: 
Speeddate met OOP 
(werkzaamheden, contact 
met leerlingen, werksfeer, 
waarom onderwijs)  

- Voorbereiden collegetour 
- Uitleg en voorbereiding 

tussenevaluatie; Hoe ziet 
jouw groeidossier er uit? 

 
 

Stage: 
 Uitvoeren 

(deel)les DI-model 
 Evt. extra 

speeddate OOP 
jouw locatie (OT 9) 

 Voorbespreken 
tussenevaluatie  
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6 Donderdag 16 
december 

Thema’s 
- College Tour: 

Experts in de school 
 
 
 
 

Doelen: 
 Je stelt je proactief op tijdens 

Collegetour en stelt vragen 
die voor jouw ontwikkeling en 
kennis van belang zijn. 

 Je kunt de kennis van de 
expert vertalen naar de vraag: 
kan en wil ik leraar worden?  

OWK: 
- Collegetour met expert uit 

de school in de hoofdrol 
- Aantal minilessen: 

presentatie van lesontwerp 
volgens DI-model 

- Intervisie: Wat betekent de 
kennis van de expert voor 
de vraag ‘kan en wil ik leraar 
worden?’  

- Reflectievragen voor Bulb 

Stage 
 Uitvoeren 

(deel)les DI-model 
 Tussenevaluatie 

plannen: kan 
tijdens de 
toetsweken of de 
week na de 
vakantie 

7 
 
 

Donderdag 23 
december 

Thema’s: 
- Tussenevaluatie  
- (Deel)lessen 

bekijken en 
intervisie 

 
 
 

Doelen: 
 Je durft een lesopname te 

laten zien en kunt feedback 
ontvangen en kunt feedback 
geven aan anderen 

 Je kunt in groepsverband je 
leerdoelen bespreken met als 
doel ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden WPL1 m.b.t. 
tot de tussenevaluatie. 

OWK: 
- Intervisie a.d.h.v. 

ingebrachte filmfragmenten 
- Info en voorbereiding 

tussenevaluatie en 
samenstellen van je 
presentatiedossier 

- Evt uitloop minilessen 

Stage: geen lessen maar 
neem deel aan activiteiten 
op locatie 
 

Kerstvakantie 
8 Donderdag 13 

januari 
Inhoud van bijeenkomst nog 
samen te bepalen:  

- Bijv. vragen stellen 
en voorbereiding 
tussenevaluatie 

 
 
 
 

Doelen: 
 Je bereidt jezelf voor op de 

tussenevaluatie 
 Je bereidt je zelfstandig voor 

op de Alium Tour en kunt 
vanuit eigen interesse vragen 
en eventueel opdrachten 
formuleren om uit te voeren.  

 
 

Zelfstandig:  
- Voorbereiding op de 

tussenevaluatie 
- Verkenning locaties en 

voorbereiden 
vragen/opdrachten voor 
tijdens de Alium Tour: wat 
wil je leren of te weten 
komen?  

 

Stage: 
 Tussenevaluatiege

sprek 
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Bespreken: met welke school wil 
je graag een dagje ruilen?  

 
 
 

Twee tentamenweken: geen wpl1 programma 
 
 

Start periode 3 Programma werkplekleren 1 
 
9 Donderdag 3 

februari 
 
Let op: nieuwe 
locatie Leerpark 
Arnhem 

Thema’s  
- Voorbereiding 

Alium Tour 
 
 
 
 

Doelen: 
 Je weet welk programma je 

wilt volgen en wat je wilt 
onderzoeken bij andere 
onderwijsafdelingen en 
leeromgevingen en hebt 
leeractiviteiten voorbereid.  

 Je hebt een duidelijke keuze 
gemaakt voor een van de drie 
bekwaamheidseisen als focus 
tijdens Alium Tour. 
(pedagogisch, vakdidactisch of 
vakinhoudelijk) 

 
 

OWK: 
- Intervisie: waar sta je? En 

waar ga je naar toe werken? 
Passen de gekozen 
ontwikkeltaken nog bij je 
ontwikkeling en behoeften? 

- Voorbereiding 
leeractiviteiten Alium Tour 

 
 

Stage: 
 Je voert de 

geplande 
leeractiviteiten 
voor tijdens de 
Alium Tour eerst 
uit op je eigen 
leerwerkplek 

10 
 
 

Donderdag 10 
februari 
 
 
 

Programma Alium Tour 
 

- Gekozen 
programma  

 
 
 
 

Doelen Alium Tour: 
 Je hebt je beeld op 

docentschap en onderwijs 
verbreed door onderzoek van 
een andere onderwijsafdeling 
en leeromgeving.  

 Je kunt je deze ervaringen 
vertalen naar de vraag ‘kan en 
wil ik leraar worden?’ 

 Eigen leerdoelen 
 

OWK / meelopen op een andere locatie: 
 

- Je onderzoekt een andere onderwijsafdeling en/of 
leeromgeving aan de hand van zelfgekozen leeractiviteiten  

- Na afloop: vergelijken data van eigen leerwerkplek en 
Alium Tour data. En uitkomsten vertalen naar de vraag 
‘kan en wil ik leraar worden’. 
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11 Donderdag 17 
februari 
 
 

Alium Tour Afterparty 
 
Intro eindbeoordeling 
Corrigeren en belonen 
Escalatieladder 
 
 
 
 
 

Doelen reguliere bijeenkomst: 
 
Je kunt je ervaringen van de Alium 
Tour delen in de groep. Je kunt 
overeenkomsten en verschillen 
benoemen tussen de diverse 
leeromgevingen, 
onderwijsafdelingen, 
leerlingenpopulaties. Je kunt 
benoemen wat jou aanspreekt en 
waar je nog benieuwd naar bent. 
Je kunt theorie over belonen en 
corrigeren van leerlingen gebruiken 
in een observatieopdracht en kunt 
conclusies trekken over hoe jij wilt 
corrigeren en belonen.  
Je weet wat een escalatieladder is 
en wat het nut is voor bewaken van 
grenzen in een les  
 
 

OWK: 
Intervisie stagedag of Alium Tour 
Uitleg eindbeoordeling  
Gesprek over ontwikkeling in 
kleine groepen 
Theorie over belonen en 
corrigeren en grenzen bewaken.  
De escalatieladder 
 
 
  

Stage 
 
Regelen dat je een 
dagdeel met een klas 
mee kunt lopen (OT 15) 

12 Donderdag 24 
februari 

Thema’s:  
- Een aantal rollen 

van de leraar staan 
centraal  

 
 
 

Doelen: 
 Je kunt je stage-ervaringen 

delen in de groep en 
constructieve feedback geven 
en ontvangen. 

 Je weet wat de rollen van een 
docent zijn en kunt de rollen 
herkennen tijdens 
lesobservaties. 

OWK: 
- Intervisie 
- Eindbeoordeling informatie 
- Observeren aantal rollen 

van de leraar bij collega’s in 
de school en/of in 
lesopnamen  

 

Stage: 
Bespreken met WPB: 
belang van verschillende 
rollen van de leraar en 
overeenkomsten en 
verschillen tussen 
klassen/afdelingen/onderw
ijscontexten 
 
Meelopen met een klas  
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 Je kent je eigen sterke en 
minder sterke punten ten 
aanzien van de rollen van de 
docent 

 Je weet wat er van je wordt 
verwacht met de 
eindbeoordeling en hoe je de 
regie kunt nemen 

Voorjaarsvakantie (28 februari - 4 maart) 
 

13 Donderdag 10 
maart 

Nog nader te bepalen:  
- Keuze voor OT 17 of 

18 
- Terugkoppeling 

Belonen en 
corrigeren, 
escalatieladder (OT- 
11 en 14) 

 
 
 
 

Doelen: 
 Je kunt theorie over belonen 

en corrigeren van leerlingen 
gebruiken in een 
observatieopdracht en kunt 
conclusies trekken over hoe jij 
wilt corrigeren en belonen. 

 Je kunt aan de hand van alle 
ervaringen en onderzoek met 
een groep de ideale school 
beschrijven OF je weet wie je 
bent als docent.  

 Je kunt aan de hand van alle 
ervaringen en onderzoek met 
een groep de ideale school 
beschrijven. 

 
 

OWK: 
- Intervisie 
- Belonen en corrigeren en 

escalatieladder 
- Ideale school of wat voor 

docent ben je 
- Eindbeoordeling / 

eindpresentatie 
 

Stage 

14 Donderdag 17 
maart 

Nog nader te bepalen:  
- OT 17 of 18: in 

overleg 
 
 
 

Doelen: 
 Je kunt aan de hand van alle 

ervaringen en onderzoek 
aangeven wat voor docent je 
wilt zijn. 

 Je kunt aan de hand van alle 
ervaringen en onderzoek met 
een groep de ideale school 

OWK: 
- Intervisie 
- Ideale school of wat voor 

docent ben je 
- Voorbereiden collegetour  
- Voorbereiding 

eindpresentatie/presentatie
dossier 

Stage: 
Plannen eindbeoordeling 
en presentatiedossier 
voorbereiden 
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beschrijven OF je weet wie je 
bent als docent.  

 Je weet wat er van je wordt 
verwacht tijdens de 
eindbeoordeling en hoe je de 
regie moet nemen. 

 Je bent in staat om vanuit 
eigen interesse en in overleg 
met medestudenten een 
expert binnen de school te 
kiezen om te bevragen.  

 
 

 

15 Donderdag 24 
maart 

Thema's: 
- College tour: 

Experts in de school 
 
 
 

Doelen: 
 Je stelt je proactief op tijdens 

Collegetour en stelt vragen 
die voor jouw ontwikkeling en 
kennis van belang zijn. 

 Je kunt de kennis van de 
expert vertalen naar de vraag: 
kan en wil ik leraar worden?  

 Je weet wat er van je wordt 
verwacht tijdens de 
eindbeoordeling en hoe je de 
regie moet nemen. 

 
 
 

OWK: 
- College tour met expert in 

de hoofdrol 
- Bespreken: is de vraag 

beantwoord ‘kan en wil ik 
leraar worden’.  

- En: betrekken van brede 
keten (wat voor leraren/lln/ 
onderwijsomgevingen en 
onderwijsafdelingen zijn er? 
En wat heeft eigen regie 
nemen mij opgeleverd?) 

- Feedback geven op elkaars 
presentatiedossier/oefenen 
eindpresentaties 

-  
 

Stage 
 
Uiterlijk een week voor de 
eindpresentatie lever je je 
presentatiedossier in bij de 
beoordelaars.  

16 Donderdag 31 
maart 
 
 

Afronding en 
evaluatiewerkplekleren  
 
 
 

Doelen:  
 Je kunt je ontwikkeling van 

WPL1 presenteren aan de 
beoordelaars. 

OWK:  
- Eindbeoordelings-

gesprekken en presentaties  
 

Beoordelingsgesprekken 
 
Afsluiting WPL1 op de 
stageschool 
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Gesprekscyclus 
Je werkplekbegeleider is samen met de schoolopleider, de instituutsopleider van de HAN en je 
docenten onderwijskunde verantwoordelijk voor de begeleiding en beoordeling van werkplekleren 1. 
Je voert tijdens WPL1 samen met je begeleiders drie formele gesprekken. Tijdens deze gesprekken 
richt je samen met je begeleiders het leren, je evalueert je ontwikkeling en stelt doelen bij. Hieronder 
vind je uitleg bij de verschillende formele gesprekken: het startgesprek, de tussenevaluatie en het 
eindbeoordelingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is niet opgenomen. Dit gesprek staat in het 
teken van kennismaken en afspraken maken over de start van de stage en de eerste weken.  
  
Startgesprek 

Doel en inhoud van het 
gesprek 

Komen tot een concrete invulling voor het programma Oriëntatie op 
beroep, een passende route en een passende meetlat. 
 

 Waar gaat de student aan werken: wat zijn de beoogde 
leeruitkomsten, welke leerdoelen stelt de student zich en hoe 
gaat hij deze bereiken? 

 Hoe kan de student hierbij gebruik maken van de context van 
de school? 

 Wanneer zijn we tevreden? 
Vorm Gesprek vindt plaats tussen student, de WPB-er en SO of IO. 
Rollen  Student: bereidt het gesprek voor (gebruik hiervoor het 

beschikbare format), organiseert het gesprek, is gespreksleider, 
maakt een verslag/leerplan en voegt dit toe aan het 
groeidossier 

 Docent OWK: tijdens de lessen OWK wordt het startgesprek 
voorbereid 

 WPB-er: geeft mogelijkheden binnen schoolcontext aan en 
tekent het verslag in Bulb voor akkoord. 

 IO/SO: geeft mogelijkheden binnen opleidingscontext aan 
Resultaat Een plan met meetbare en aantoonbare leerdoelen. Dit komt in Bulb te 

staan. 
 

Tussenevaluatie 
Doel en inhoud van het 
gesprek 

Een pas op de plaats: terugkijken naar afgelopen periode en 
vooruitblikken naar de komende periode 
 

 De student laat in een presentatie zien hoe ver hij is in de 
ontwikkeling ten opzichte van de te behalen leerdoelen 

 De student ontvangt feedback van begeleiders van het instituut 
en de scholen op zijn functioneren en ontwikkeling 

 Feedforward ten aanzien van de ontwikkeling in de komende 
periode en een eventuele aanpassing van het plan. 

 
Vorm Zelfevaluatie van de student 

 
 Gesprek met WPB en SO en/of IO aan de hand van het door hen 

ingevulde ‘tussenbeoordeling’. Format van de HAN  is te vinden 
via:  https://specials.han.nl/sites/bureau-
extern/studenten/jouw-stage-informatie/  
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Rollen  Student: toont zijn ontwikkeling door middel van zelfevaluatie 

aan (presentatie), reageert professioneel op de feedback en 
feedforward,  plant het gesprek, is actief in het gesprek en in het 
nadenken over de verdere invulling van het programma en 
plaatst alle documenten in het presentatiedossier. Dit dossier en 
de zelfevaluatie wordt uiterlijk een week voor het gesprek 
ingeleverd aan de beoordelaars.   

 Docent OWK: levert schriftelijk input aan WPB en SO/IO over de 
ontwikkeling en het functioneren van de student tijdens OWK en 
een beoordeling (onvoldoende/voldoende/goed) 

 WPB-er en SO/IO geven feedback op de zelfevaluatie, stellen 
met input van de docent OWK, de tussenbeoordeling op (format 
van de HAN) (score voldaan/niet voldaan) en bespreken die met 
de student in het driehoekgesprek. Daarnaast wordt in het 
gesprek vooruitgekeken en gesproken over de ontwikkeling die 
nog wenselijk of nodig is. 

Resultaat  Een beoordeling, die in het groeidossier is opgenomen, van de 
ontwikkeling met voldaan/niet voldaan. 

 
Eindbeoordeling 

Doel en inhoud van het 
gesprek 

Een antwoord op de vraag: wil en kan ik docent worden? 
 

 De student toont in een presentatie aan dat en op welke wijze 
hij de leeruitkomsten heeft behaald 

 De student heeft inzicht in waar hij zich in de toekomst verder 
in wil ontwikkelen. 

 De begeleiders geven feedback aan de student en beoordelen 
de student 

Vorm  Zelfevaluatie van de student  
 Presentatie (bv. vlog, video etc.) van max. 10 minuten) van de 

student aan (een deel van de) medestudenten, een SO en 
iemand van de HAN. De student gebruikt bewijzen uit het 
groeidossier om aan te tonen dat hij of zij bekwaam is 

 Gesprek met WPB en SO/IO over de door hen opgestelde 
beoordeling (format HAN  te vinden via 
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-
stage-informatie/  ) 

Rollen  Student toont door middel van een zelfevaluatie en een 
presentatie dat hij op het vereiste niveau aan de 
bekwaamheidseisen voldoet, plant het beoordelingsgesprek. 
De zelfevaluatie en de presentatie worden in het groeidossier 
geplaatst.  De zelfevaluatie en presentatie zijn uiterlijk een 
week voor de beoordeling plaatsvindt ingeleverd bij de 
beoordelaars.  

 Docent OWK: levert een bijdrage aan de beoordeling door een 
week voor de beoordeling een schriftelijk verslag aan de 
WPB/SO/IO te sturen. Hij benoemt sterke en minder sterke 
punten van de student en waardeert de bekwaamheden met 
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voldoende/onvoldoende. En doet een voorstel voor het 
eindcijfer voor de 4 bekwaamheidseisen samen. 

 WPB-er en SO/IO stellen met input van de student 
(zelfevaluatie en presentatie) en van de docent OWK de 
eindbeoordeling op en bepalen het te geven cijfer. In geval van 
grote discrepantie met de beoordeling van de docent OWK 
vindt overleg plaats. De eindbeoordeling wordt in een gesprek 
met de student toegelicht. 

Resultaat  Een eindbeoordeling met een cijfer. Bij een onvoldoende 
beoordeling is geen herkansing mogelijk. 

 De eindbeoordeling komt in Alluris te staan onder: 
 Oriëntatie op het beroep van leraar P3.  
 Hetzelfde formulier voor oriëntatie op beroep / 

eindbeoordeling wordt ook gebruikt door docenten op de HAN 
om de integrale toets 1 te beoordelen: OWE Integraal handelen 
‘oriëntatie op het beroep’ periode 4 
Meer info krijg je van je slb of team.  
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Kwaliteitsborging 
Tegen het eind van het programma Oriëntatie op Beroep ontvang je een mail van Bureau Extern met 
een digitale enquête waarin je wordt gevraagd werkplekleren 1 en de organisatie en communicatie 
daaromheen te evalueren.  

Bij Alium vinden we het belangrijk om de kwaliteit van de OWK bijeenkomsten en de begeleiding en 
beoordeling van het programma te waarborgen. Dat betekent dat we ook zelf gaan onderzoeken wat 
studenten en werkplekbegeleiders van het programma vinden en wat er beter zou kunnen. We halen 
deze informatie op door middel van interviews bij studenten, werkplekbegeleiders en school- en 
instituutsopleiders. 
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Bijlage 1 Overzicht Ontwikkeltaken en andere documenten  
www.aliumopleidingsschool.nl/orientatie-op-beroep:  

Alle ontwikkeltaken en andere documenten die je nodig hebt voor OWK en stage, vind je op 
#OnderwijsOnline bij onderwijskunde, en via de Alium site – wpl1 / oriëntatie op beroep. 

Overzicht ontwikkeltaken  Oefent bekwaamheid 
1 De school Brede professionele basis 
2 Intervisie  Brede professionele basis 

Pedagogische bekwaamheid 
3 Rolgedrag Brede professionele basis   

Pedagogische bekwaamheid 
4 Onderwijsbiografie Brede professionele basis 
5 Lesvoorbereiding volgens het DI-model Brede professionele basis 

Pedagogische bekwaamheid 
Vakdidactische bekwaamheid 
Vakinhoudelijke bekwaamheid 

6 Observeren DI-model Brede professionele basis 
Pedagogische bekwaamheid 
Vakdidactische bekwaamheid 
Vakinhoudelijke bekwaamheid 

7 Leerling in beeld Brede professionele basis 
Pedagogische bekwaamheid 

8 Collegetour Brede professionele basis 
Pedagogische bekwaamheid 
Vakdidactische bekwaamheid 

9 Speeddate OOP Brede professionele basis 
10 Filmfragmenten delen Brede professionele basis 

Pedagogische bekwaamheid 
Vakdidactische bekwaamheid 
Vakinhoudelijke bekwaamheid 

11 Observeren - belonen en corrigeren Brede professionele basis 
Pedagogische bekwaamheid 

12 Aliumtour Brede professionele basis 
Pedagogische bekwaamheid 
Vakdidactische bekwaamheid 

13 Observeren rollen van de leraar  
14 Escalatieladder  Brede professionele basis 

Pedagogische bekwaamheid 
15 Meelopen met een klas Brede professionele basis 

Pedagogische bekwaamheid 
16 Eigen keuze Afhankelijk van de ontwikkeltaak 
17 Eindopdracht ideale school Alle vier de bekwaamheidseisen 
18 Eindopdracht wie ben ik als docent  Alle vier de bekwaamheidseisen 
19 Docent in beeld Brede professionele basis 
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Bijlage 2 Verantwoording doelen wpl1 en visie Alium  
 Overkoepelende doelen Alium 

en HAN-\AE 
Leerdoelen op niveau wpl1 Programma Alium Stagedagen 

 
WPL1 HAN 
 

De student weet of hij leraar wil 
en kan worden 
 
 
 
 

De student voldoet aan de vier 
bekwaamheidseisen voor wpl1 en de 
leeruitkomsten vanuit Alium 
 
De student kan door middel van 
verzamelde bewijsstukken in een 
presentatiedossier laten zien op welke 
manier hij zich heeft ontwikkeld op het 
gebied van de brede school en regie op 
eigen leren en kan de vraag 
beantwoorden 
 

Theorie  
 
Bekwaamheidseisen 
 
Uitleg Bulb 
 
Rolwisseling/beroepshouding (van 
leerling naar docent)  
 
Uitleg beoordeling (startgesprek, 
tussen beoordeling, eindbeoordeling) 
 

Bulb 
 
Wil en kan ik 
docent worden? 

Leren in de 
brede keten 
 

Het bewust worden van de 
verscheidenheid én samenhang 
in didactiek en pedagogiek in de 
brede onderwijsketen en hierin 
ervaring opdoen. Onder de brede 
onderwijsketen verstaan wij de 
grote verscheidenheid aan 
onderwijsvormen binnen de OS 
Alium, waarbij sector-
overstijgend van po tot wo 
wordt samengewerkt. 
 
 

Jaar 1: kennismaking met brede keten 
en verscheidenheid in didactiek en 
pedagogiek 
 

 Student heeft kennisgemaakt 
met andere onderwijsrichting 
of leeromgeving dan hij 
gewend is 

 Student heeft zelf ervaren dat 
verschillende doelgroepen 
verschillende behoeften 
hebben en dat er andere 
kwaliteiten van docenten 
worden gevraagd 

 Student heeft een beeld bij de 
verschillende doelgroepen, 
onderwijsomgevingen en 
docentrollen  

Uitleg over achtergrond en visie achter 
‘leren in brede keten’ en 
verwachtingen t.a.v student.  
 
Alium Tour: 
Een groep studenten gaat rondkijken 
op een andere locatie dan waar de 
student zelf stageloopt. 
 
Uitgangspunt: bekende opdrachten 
uitvoeren nu in andere leeromgeving 
bijvoorbeeld observeren 
 
Interview met leerlingen van 
verschillende richtingen/ 
leeromgevingen 

Een dag 
meelopen met 
een klas om 
verschillen tussen 
docenten te 
ervaren 
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Regie op eigen 
leren 
 

Studenten/leerlingen/docenten 
leren in toenemende mate hun 
eigen ontwikkeling richting 
geven.  
Hiertoe:  
• Denken zij zelf na over wat zij 
willen leren door een proactieve 
houding aan te nemen.  
• Stellen zij zelf doelen op die 
passen binnen gestelde kaders 
van Alium, HAN of RDA.  
• Staan zij open voor feedback 
van de betrokken opleiders in en 
buiten school.  
• Maken zij gebruik van de 
mogelijkheden die binnen de 
AOS Alium aanwezig zijn.  
• Evalueren zij regelmatig hun 
ontwikkeling samen met de 
betrokken opleiders in en buiten 
school.  
• Bovenstaande maakt deel uit 
van een cyclisch proces 
waardoor zij steeds beter leren 
voor hen geschikte 
leerstrategieën inzetten.  
 

Definitie en mogelijkheden verkennen 
Proactief: keuzes maken naar 
ontwikkelingsniveau en -behoefte 
 

 Student weet wat op Alium 
wordt bedoeld met regie op 
eigen leren en waarom dit 
belangrijk is voor een 
toekomstig docent 

 Student heeft geoefend met 
het maken van keuzes ten bate 
van zijn eigen ontwikkeling en 
leeruitkomsten en kan 
aantonen wat dit voor zijn 
ontwikkeling heeft opgeleverd 

 Student laat zien gebruik te 
durven maken van de ruimte 
en mogelijkheden die Alium 
biedt * 

 
* Zie bijlage reader voor overzicht van 
de grote verscheidenheid aan 
onderwijsafdelingen en 
leeromgevingen op de Alium scholen  

Uitleg over achtergrond en visie ‘regie 
eigen leren’ en verwachtingen t.a.v. 
student. (theorie over 
zelfsturing/autonomie) 
 
Regie op eigen leren: 
Waar mogelijk kan de student keuzes 
maken tussen type opdracht of manier 
van werken of onderzoeken laten 
kiezen (wat en hoe, bijvoorbeeld 
keuze tussen alleen werken of 
samenwerken). 
 
Feedback vragen aan medestudenten 
en docenten OWK. 
 
Zelfplannen en initiatief tonen t.b.v. 
beoordeling. 
 
Proactieve houding tijdens de 
bijeenkomsten 
 
Inschakelen van experts uit de school 
op basis van behoefte bij studenten  
 
 

Feedback vragen 
aan WPB, SO en 
leerlingen 
 
Proactieve 
houding. 
 
Er is ruimte om 
op eigen initiatief 
op een stagedag 
op een andere 
werkplek te gaan 
kijken, ook buiten 
Alium (van dit 
bezoek wordt 
een bewijsstuk in 
Bulb geplaatst) 
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Bijlage 3: Format startgesprek programma Oriëntatie op beroep  
Doel van het gesprek: komen tot een concrete invulling van het programma Oriëntatie op het beroep, een passende route en een passende meetlat. 

Student, werkplekbegeleider en so/io gaan in gesprek over de bekwaamheidsgebieden aan de hand van de kernwoorden en: 
 Brengen focus aan in waar de student de eerste weken mee aan de slag gaan 
 Formuleren leerdoelen 
 Spreken af hoe er aan de doelen gewerkt zal gaan worden 
 Maken afspraken hoe de student inzicht kan geven in zijn/haar ontwikkeling. 

 
Voorbereiding op het gesprek: 
De bekwaamheidseisen die we binnen de Alium hanteren en de afspraken over de gesprekscyclus zijn te vinden op de communicatiesite van Opleidingsschool 
Alium (link toevoegen).  
De student bereidt het gesprek voor en organiseert het gesprek. De student start met een korte presentatie van zijn of haar doelen voor de stage. 
 
Richtvragen voor het gesprek: 

Waarom heb je er voor gekozen de lerarenopleiding te gaan volgen? 
Welke ervaring heb je al binnen het onderwijs (als leerling of als student)? 
Geven de bekwaamheidseisen en de kernwoorden jou voldoende beeld van wat van jou in het programma Oriëntatie op beroep wordt verwacht. 
Zo nee, wat zijn je vragen? 
Welke leerdoelen wil jij jezelf stellen op het gebied van de bekwaamheidseisen. Focus daarbij in eerste instantie vooral op de brede professionele basis 
en de pedagogische bekwaamheid 
Beschrijf hoe je aan deze leerdoelen wilt gaan werken: 

 Welke activiteiten ga je ondernemen 
 In welke klas/leerjaar wil je deze activiteiten gaan ondernemen? 

Wie heb je nodig om aan je leerdoelen te werken? 
Wanneer ben je tevreden? 
Hoe ga je evalueren en aan wie ga je feedback vragen? 
Hoe ga je er voor zorgen dat je begeleiders inzicht krijgen in jouw ontwikkeling (het is aan jou om te bepalen hoe je dit wilt doen. Mogelijke opties zijn: 
een lesvoorbereiding met feedback van een wpb-er, weekreflecties, filmopnamen, peerfeedback, leerlingevaluaties etc.) 

 
Verslag van het gesprek 
De student maakt een verslag van het startgesprek en voegt dit toe aan het groeidossier (Bulb) 
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Bijlage 4 Formulier tussenbeoordeling WPL 1 studiejaar 2021-2022 
Bureau Extern - Jouw stage informatie (han.nl) 

Tussenevaluatie programma ‘oriëntatie op beroep’ 
Student:   
Datum:   
Begeleider(s) werkplek: 
 

 

Begeleider(s) instituut: 
 

 

 
Voldaan / niet voldaan* 
 
 

 

 
 

Brede professionele basis  
 

 De student laat tijdens het handelen in het programma ‘oriëntatie op beroep’(werkplekleren 1) het volgende zien:  

 

Leeruitkomst eindniveau wpl 
1 

Je werkt in de rol van beginnend leraar in opleiding samen met collega’s (in opleiding), is ondernemend en reflecteert op je eigen gedrag. Je onderzoekt op 
systematische wijze situaties in de praktijk met behulp van eenvoudige onderzoeksmethode(n). Je gebruikt hierbij diverse bronnen die je beoordeelt op 
bruikbaarheid. Je werkt resultaat- en doelgericht aan je eigen ontwikkeling en maakt dat zichtbaar. 

 

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 contact te maken en samen te werken met medestudenten, begeleiders en andere collega’s in een groot gedeelte van het tweedegraads veld.  
 feedback te vragen aan leerlingen, medestudenten en collega’s voor het verbeteren van je eigen professionele handelen. 
 interesse te tonen in algemene actuele ontwikkelingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 nieuwsgierig te zijn naar o.a. de school, de leerlingen, het onderwijsconcept en collega’s.  
 je te oriënteren op het niveau van het onderwijstype en onderwijsvernieuwingen in je eigen stagecontext.    
 … 
 

Evaluatie student Beschrijf kort en bondig op welke wijze je aan bovenstaande bekwaamheid hebt gewerkt, waar je nu staat en welke leerdoelen je hebt om je verder te ontwikkelen. 
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Eventuele aanvulling 
begeleiders 

 

 

 

Bekwaamheidsgebied Pedagogisch bekwaam 

 De student laat tijdens het handelen in het programma ‘oriëntatie op beroep’(werkplekleren 1) het volgende zien: 

 

Leeruitkomst eindniveau 
wpl 1 

Je maakt contact met leerlingen/studenten. Je levert een bijdrage aan het creëren van een veilige sfeer door gewenst gedrag en grenzen aan te 
geven, waarderend feedback te geven en oog te hebben voor de basisbehoeften en ontwikkeling van leerlingen/studenten. Je bespreekt je aanpak 
met begeleiders.  

 

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 tijdens onderwijsactiviteiten de leiding te nemen en contact te maken met de leerlingen/studenten (formeel, informeel en persoonlijk). 
 leerlingen/studenten te observeren 
 actief te luisteren naar leerlingen/studenten.  
 de leerlingen aan te sturen middels positieve bekrachtiging, correcties en het aangeven van grenzen.  
 een passende omgang met leerlingen/studenten 
 de basisbehoeften van leerlingen/studenten te herkennen en daarop in te spelen.   
 je pedagogisch handelen in de voorbereiding van onderwijsactiviteiten en begeleiding toe te lichten en hier achteraf op te reflecteren. 
 … 

Evaluatie student Beschrijf kort en bondig op welke wijze je aan bovenstaande bekwaamheid hebt gewerkt, waar je nu staat en welke leerdoelen je hebt om je verder te ontwikkelen.  

  

Eventuele aanvulling 
begeleiders 
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Bekwaamheidsgebied Vakdidactisch bekwaam 

 De student laat tijdens het handelen in het programma ‘oriëntatie op beroep’(werkplekleren 1) het volgende zien: 

 

Leeruitkomst eindniveau 
wpl 1 

 

 

Je bereidt met behulp van je begeleider(s) eenvoudige onderwijsactiviteiten voor, voert deze uit, evalueert de activiteit en stelt bij. In 
instructiemomenten expliciteer je de doelen voor de leerlingen/studenten en gebruik je een passende instructiewijze. Je ondersteunt kleine 
groepjes leerlingen tijdens onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun taken.  

 

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 voorkennis van leerlingen/studenten te activeren en de keuze en uitvoering van onderwijsactiviteiten af te stemmen op de beginsituatie van de groep.   
 verschillende eenvoudige didactische werkvormen op een passende wijze in te zetten.   
 de kennis over algemeen didactische modellen, waaronder het directe instructiemodel, en de basisdidactieken vanuit het eigen vakgebied in te zetten.  
 een lesvoorbereiding voor een onderwijsactiviteit op te stellen met daarin een beschrijving van de beginsituatie, de doelen, de gekozen didactische aanpak, 

de organisatie van de onderwijsactiviteit en wijze van evalueren.   
 tijdens instructiemomenten de leerstof begrijpelijk en gestructureerd over te brengen. 
 ict op een eenvoudige wijze in te zetten, passend bij de context van de werkplek.   
 … 

Evaluatie student Beschrijf kort en bondig op welke wijze je aan bovenstaande bekwaamheid hebt gewerkt, waar je nu staat en welke leerdoelen je hebt om je verder te ontwikkelen. 

 

 

 

Eventuele aanvulling 
begeleiders 

 
 

 

 

 

 

Bekwaamheidsgebied Vakinhoudelijk bekwaam 

 De student laat tijdens het handelen in het programma ‘oriëntatie op beroep’(werkplekleren 1) het volgende zien: 

  

Leeruitkomst eindniveau 
wpl 1 

Je beheerst kennis van de inhoud die in je onderwijsactiviteiten behandeld wordt.   

Evaluatie student Beschrijf kort en bondig op welke wijze je aan bovenstaande bekwaamheid hebt gewerkt, waar je nu staat en welke leerdoelen je hebt om je verder te ontwikkelen. 

 

 

Eventuele aanvulling 
begeleiders 
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Bijlage 5 Beoordelingsformulier integraal handelen niveau 1 VT  2021-2022 

Bureau Extern - Jouw stage informatie (han.nl) 

Beoordelingsformulier integraal handelen niveau 1 2021-2022 

Voltijd  
 
OWE Oriëntatie op het beroep van leraar periode 3 
Deeltentamen: Dossier oriëntatie op het beroep van leraar incl. afronding wpl1 
 
OWE Integraal handelen ‘oriëntatie op het beroep’ periode 4 
Deeltentamen: integrale eindtoets na periode 4: dossier integraal handelen 1 

Deeltijd  
Module: Oriëntatie op het beroep  
EVL: integraal handelen in de beroepspraktijk 1 
Deeltentamens:  

- Praktijkbeoordeling dossier ‘Oriëntatie op het beroep  
- Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1’ 

 
 

Naam student:    

                                                                                                                                         

Opleiding: 

 

Datum: 

Oordeel per bekwaamheidsgebied & cijferbepaling    
Op de volgende pagina’s staat per bekwaamheidsgebied beschreven wat er van de student verwacht wordt in de praktijkbeoordeling handelen in de beroepspraktijk en in de 
integrale eindtoets. Op ieder bekwaamheidsgebied moet de student voldoen aan het beschreven niveau. Per bekwaamheidsgebied wordt feedback en feedforward gegeven 
en aangegeven of de student het minimale niveau behaald heeft. Voor de eindbeoordeling van zowel de praktijkbeoordeling handelen in de beroepspraktijk als de integrale 
eindtoets wordt vervolgens onderstaande schaal aangehouden: 
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Cijfer  Duiding  
10 Excellent handelen op alle bekwaamheidsgebieden, niet te overtreffen 
9 Boven het niveau op alle bekwaamheidsgebieden, veel toevoegingen, veel eigen initiatief of eigen inbreng, grote uitschieters naar boven, uitzonderlijke 

dingen gedaan. 
8 Boven het niveau van een of meerdere bekwaamheidsgebieden, enkele speciale toevoegingen, enkele uitschieters naar boven, iets extra’s geleverd. 
7 Op het niveau van de bekwaamheidsgebieden, geen speciale toevoegingen, geen uitschieters naar boven of beneden.  
6 Het gevraagde niveau van alle bekwaamheidsgebieden behaald, geen speciale toevoegingen, geen uitschieters naar boven of beneden, net aan de maat.  
5 Eén van de bekwaamheidsgebieden is onvoldoende aangetoond.  
4 Meerdere bekwaamheidsgebieden zijn onvoldoende aangetoond.  
3 Meerdere bekwaamheidsgebieden zijn onvoldoende aangetoond, alleen maar uitschieters naar beneden, de kern geheel niet geraakt, ver onder de maat 
2 Vrijwel alles is onvoldoende 
1 Niets aangetoond, geen ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

38 

 

 
Praktijkbeoordeling dossier ‘oriëntatie op het beroep’ Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1 

 SO en/of WPB: 

 

Beoordelaars: 
 

 

IO/IPD: 

 

Datum:   

Datum:  

 

Ontvankelijkheidseis:  

Tussenbeoordeling  

 

Voldaan / niet voldaan   

Ontvankelijkheidseis: 
Praktijkbeoordeling dossier 
oriëntatie op het beroep is met een 
voldoende afgesloten 

 Cijfer:  

Bekwaamheidsgebied De student laat tijdens het handelen in de beroepspraktijk (werkplekleren 1) 
het volgende zien:  

De student laat in de integrale eindtoets het volgende zien:  

Brede professionele 
basis  

 

Je werkt in de rol van beginnend leraar in opleiding samen met collega’s (in 
opleiding), bent ondernemend en reflecteert op je eigen gedrag. Je 
onderzoekt op systematische wijze situaties in de praktijk met behulp van 
eenvoudige onderzoeksmethode(n). Je gebruikt hierbij diverse bronnen die 
je beoordeelt op bruikbaarheid.  

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 contact te maken en samen te werken met medestudenten, begeleiders en 
andere collega’s in een groot gedeelte van het tweedegraads veld.  

 feedback te vragen aan leerlingen, medestudenten en collega’s voor het 
verbeteren van je eigen professionele handelen. 

 interesse te tonen in algemene actuele ontwikkelingen in het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs.  

 nieuwsgierig te zijn naar o.a. de school, de leerlingen, het 
onderwijsconcept en collega’s.  

 je te oriënteren op het niveau van het onderwijstype en 
onderwijsvernieuwingen in de eigen stagecontext.    

 ... 

Je laat zien interesse te hebben in actuele ontwikkelingen in het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs, waaronder op het gebied van ict-toepassingen 
voor het onderwijs. Aan de hand van voorbeelden laat je zien dat je je 
ontwikkelt richting het leraarschap, hierin samenwerkt met collega’s en 
systematisch reflecteert. Je toont aan dat je je georiënteerd hebt op het brede 
tweedegraads werkveld. Je beantwoordt op een onderbouwde wijze de vraag 
‘kan en wil ik leraar worden?’ 
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Praktijkbeoordeling dossier ‘oriëntatie op het beroep’ Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1 

Oordeel brede 
professionele basis 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

 

 

 

 

 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

Pedagogisch bekwaam  Je maakt contact met leerlingen/studenten. Je levert een bijdrage aan het 
creëren van een veilige sfeer door gewenst gedrag en grenzen aan te geven, 
waarderend feedback te geven en oog te hebben voor de basisbehoeften en 
ontwikkeling van leerlingen/studenten. Je bespreekt je aanpak met 
begeleiders.  

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 tijdens onderwijsactiviteiten de leiding te nemen en contact te maken met 
de leerlingen/studenten (formeel, informeel en persoonlijk). 

 leerlingen/studenten te observeren 
 actief te luisteren naar leerlingen/studenten.  
 de leerlingen aan te sturen middels positieve bekrachtiging, correcties en 

het aangeven van grenzen.  
 een passende omgang met leerlingen/studenten 
 de basisbehoeften van leerlingen/studenten te herkennen en daarop in te 

spelen.   
 je pedagogisch handelen in de voorbereiding van onderwijsactiviteiten en 

begeleiding toe te lichten en hier achteraf op te reflecteren.  
 ... 

Je verbindt je pedagogisch handelen aan opgedane kennis over de 
ontwikkeling van leerlingen/studenten en hun basisbehoeften. Je reflecteert 
hierbij op gemaakte keuzes en toont je bewust van de effecten van je 
handelen.  
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Praktijkbeoordeling dossier ‘oriëntatie op het beroep’ Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1 

Oordeel pedagogisch 
bekwaam 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

 

 

 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

  

 

Vakdidactisch bekwaam  

 

 

Je bereidt met behulp van je begeleider(s) eenvoudige onderwijsactiviteiten 
voor, voert deze uit, evalueert de activiteit en stelt bij. In 
instructiemomenten expliciteer je de doelen voor de leerlingen/studenten 
en gebruik je een passende instructiewijze. Je ondersteunt kleine groepjes 
leerlingen tijdens onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun taken.  

Je laat dat bijvoorbeeld zien door ...  

 voorkennis van leerlingen/studenten te activeren en de keuze en 
uitvoering van onderwijsactiviteiten af te stemmen op de beginsituatie van 
de groep.   

 verschillende eenvoudige didactische werkvormen op een passende wijze 
in te zetten.   

 de kennis over algemeen didactische modellen, waaronder het directe 
instructiemodel, en de basisdidactieken vanuit het eigen vakgebied in te 
zetten.  

 een lesvoorbereiding voor een onderwijsactiviteit op te stellen met daarin 
een beschrijving van de beginsituatie, de doelen, de gekozen didactische 
aanpak, de organisatie van de onderwijsactiviteit en wijze van evalueren.   

 tijdens instructiemomenten de leerstof begrijpelijk en gestructureerd over 
te brengen. 

 ict op een eenvoudige wijze in te zetten, passend bij de context van de 
werkplek.   

 ...  

Je verbindt je vakdidactische aanpak en opgedane kennis over didactiek, 
werkvormen, digitale leermiddelen en instructiemodellen. Je reflecteert op de 
voorbereiding en uitvoering van je onderwijsactiviteiten en toont je bewust 
van de effecten van de didactische keuzes die je hebt gemaakt.  
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Praktijkbeoordeling dossier ‘oriëntatie op het beroep’ Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1 

Oordeel vakdidactisch 
bekwaam 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

 

 

 

 

 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

Vakinhoudelijk 
bekwaam  

Je beheerst kennis van de inhoud die in je onderwijsactiviteiten behandeld 
wordt.   

 

Je verbindt de opgedane vakinhoudelijke kennis aan je integrale handelen op 
niveau 1.   

Oordeel vakinhoudelijk 
bekwaam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  

 

Dit bekwaamheidsgebied is wel / niet voldoende aangetoond (doorhalen wat 
niet van toepassing is). 

Toelichting op het oordeel: beschrijf of en in hoeverre de student voldoet aan 
het beschreven niveau, geef feedback en feedforward:  
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Praktijkbeoordeling dossier ‘oriëntatie op het beroep’ Integrale eindtoets ‘dossier integraal handelen 1 

Let op:  
Elk bekwaamheidsgebied 

moet voldoende 
aangetoond zijn voor een 

voldoende eindcijfer  

Eindoordeel  

CIJFER: 

Eindoordeel  

CIJFER: 

 

 Maak van dit bestand geen pdf-file i.v.m. beoordeling integraal handelen.  

 

 

 


