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Inleiding 
 
Niveau 4 is onder te verdelen in twee periodes: een minorperiode (blok 1 en 2) en een 
afstudeerperiode (doorgaans blok 3 en 4), waarin het Assessment Startbekwaam en 
het afstudeeronderzoek centraal staan. 
 
De minor die je hebt gekozen, is inmiddels verwerkt in je studievoortgangsoverzicht. Het 
kan zijn dat je een minor van IvL-Lero hebt gekozen, maar je kunt ook een minor bij een 
ander instituut, Hogeschool of Universiteit in Nederland kiezen, of in het buitenland. 
Vanaf studiejaar 2018 is binnen de minoren van IvL-Lero ruimte gereserveerd om je 
verder in het beroep te bekwamen. In je studievoortgangsoverzicht (SVO) zie je dit 
terug als 10 EC voor Minor Praktijkdagen.  
 
Als je deelneemt aan een IvL-Lero minor met “minor praktijkdagen (10 EC)” in je SVO 
staat in deze handleiding wat er van je verwacht wordt.  
 
Mocht je je IVL-Lero minor tijdens stage jaar 3 volgen, rond dan eerst je stage jaar 3 af 
en maak daarna afspraken met je SLC over het verwerven van de studiepunten voor 
de minor praktijkdagen. 

1 Minor praktijkdagen 
In blok één en twee van leerjaar 4 volg je de minor. Een minor kent een omvang van 30 
studiepunten en bestaat uit een theoretisch deel (15 EC) en een praktisch deel: de 
praktijkopdracht (5 EC) en de minor praktijkdagen (10 EC). 

Het minoronderwijs van de meeste IvL-Lero minoren wordt op maandag en dinsdag 
uitgevoerd. Voor de pabo-minoren kan de onderwijsuitvoering ook op de vrijdag of 
soms op de donderdag zijn. 

Tijdens het praktisch deel van de minor voer je leeractiviteiten uit van de minor 
praktijkopdracht (5 EC). Deze opdracht wordt gegeven, begeleid en beoordeeld door 
de coördinator of docent van jouw minor. In de praktijkopdracht ga je de theorie van 
de minor praktisch toepassen in het onderwijs. 

2 Minor praktijkdagen: de toets 
De stagedagen in blok één en twee zijn deels gekoppeld aan je minor, en heten ‘minor 
praktijkdagen’ (10 EC). Om in aanmerking te komen voor de 10 EC minor praktijkdagen, 
schrijf je de context- en visiebeschrijving en maak je één casus, die minimaal 2 LERs 
dekt. Op deze manier maak je een begin met het portfolio voor je Assessment 
Startbekwaam, waarmee de toets voor Minor Praktijkdagen geen extra werk is voor jou 
als student. Zie ook de Handleiding Werkplekleren niveau 4. 
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In de context- en visiebeschrijving beschrijf je: 

- wat voor school jouw school is (denk aan niveau, schoolgrootte, samenstelling 
van het team), wat voor onderwijs er wordt gegeven (speciale stroming zoals bv 
Dalton) en aan welke doelgroepen; 

- wat je in je stage hebt gedaan met betrekking tot je minor en hoe je stage 
inhoudelijk is gekoppeld aan je afstudeerrichting; 

- wat de cultuur en de visie van de school op onderwijs is en jouw eigen 
onderwijsvisie. Je kunt hiervoor de resultaten van het handvat over onderwijsvisie 
en onderwijscultuur (Bijlage 2) gebruiken. 

 
Een casus bestaat uit de onderstaande onderdelen. 
 
1) Beschrijf de casus met behulp van CIMO-logica en verwijs naar literatuur1: 

PRAKTIJKVRAAG (beginsituatie) – IN – CONTEXT  

• Je praktijkvraagstuk met motivatie  
• Relevante contextfactoren  

• Je ‘hoe’-vraag  

INTERVENTIE  MECHANISME  OUTCOME  

Wat doe jij als docent?  Wat zet dat in gang bij de 
leerlingen (mentaal/fysiek) 
volgens de literatuur, dat 
bijdraagt aan de 
beoogde outcomes? 

Noteer hier alle elementen 
van de situatie zoals je deze 
beoogt nadat je interventie 
is afgerond.   

 
Raadpleeg bijlage 1 voor een nadere uitleg en voorbeeld over de CIMO-logica. 
 

2) Geef aan welke LERs je met de casus aantoont: 
Relateer je de casus aan de bijbehorende LERs en je licht dit toe. Je toont in de 
toelichting aan dat je het gedrag behorend bij de LERs in de praktijk hebt 
toegepast. Relateer de casus aan meerdere LERs. Beschrijf iedere LER apart en 
licht de koppeling van de casus aan de LERs elk apart toe. 

Verkort voorbeeld: je hebt eigen onderwijs ontworpen, verantwoord, uitgevoerd 
en geëvalueerd. Daar maak je een casus van. Met deze casus toon je LER did 2.4, 
did 3.4 en pro 1.4 aan. LER did2.4 betekent lessen verzorgen met activerende 
didactiek en samenwerkend leren, en dat is in de casus terug te zien (waar en 
hoe nader in te vullen). LER did3.4 betekent het ontwerpen van aligned onderwijs 
en dat is in de casus terug te zien (waar en hoe nader in te vullen). LER pro1.4 
betekent regie voeren op het eigen leerproces en ideeën met anderen delen en 

 
1 Weber, 2011; Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012 
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dat is in de casus terug te zien, bijvoorbeeld omdat je je ontwerp tijdens een 
sectiebijeenkomst hebt gepresenteerd en feedback hebt verkregen. 

 
3) Reflecteer op de casus: 

Je relateert de casus aan de ontwikkelpunten uit het Assessment niveau 3 en/of 
aan de ontwikkelpunten die je uit de Assessmentles hebt meegekregen. Op deze 
manier toon je je groei van niveau 3 naar niveau 4 aan. Je blikt terug en benoemt 
nieuwe ontwikkelpunten voor jezelf. Gebruik bij je reflectie een model, bijvoorbeeld 
Korthagen of STARR. 

Bijvoorbeeld: in je stage niveau 3 heb je voornamelijk uit de methode gewerkt, en 
heb je als ontwikkelpunt meegekregen dat het goed zou zijn ook eigen lessen te 
ontwikkelen. In niveau 4 heb je zelf lessen ontwikkeld en uitgevoerd. De evaluatie 
hiervan leidt weer tot ontwikkelpunten.  

 
4) Per casus minimaal 3 met elkaar samenhangende en overtuigende bewijzen: 

Lever alleen bewijs dat echt iets bewijst, dat niet louter illustratief is. Je laat zien wat 
de resultaten zijn van de casus en hoe anderen (collega of teamleider of WPB) 
jouw gedrag met betrekking tot deze casus en de resultaten beoordelen. Zorg per 
casus voor minimaal één bewijs van een relevante ander (collega, teamleider, 
WPB). Je voegt de bewijzen bij je casus toe, dus niet als bijlage. Verwijs expliciet 
naar je bewijzen. Geef de bewijzen een titel en een nummer, zodat je er in de 
toelichting gemakkelijk naar kunt verwijzen. Je mag onderdelen uit andere 
opleidingsopdrachten, denk bijvoorbeeld aan je afstudeeronderzoek of 
minorproduct, hergebruiken als bewijs bij een casus. Let erop dat je bewijzen niet te 
groot zijn in verband met het maximaal aantal toegestane pagina’s van het 
portfolio. 

Bijvoorbeeld: als bewijslast bij het ontwerpen van eigen lesmateriaal kun je denken 
aan het lesmateriaal zelf, uitwerkingen van leerlingen, een observatie van je 
werkplekbegeleider, of de notulen van de sectiebijeenkomst, waarin je je ontwerp 
hebt gepresenteerd. 

 
Geef de bewijzen vorm op de volgende manier: 

Titel Geef je bewijs een passende titel  
Datum Noteer de datum van het bewijs 
Relevantie Noem de LERs niveau 4 die je met je bewijs aan wilt tonen 

Context Noteer relevante contextinformatie, zodat de assessoren zich een 
goed beeld kunnen vormen hoe dit bewijs tot stand is gekomen. 
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Bewijs Neem het bewijs op waarmee je de gekozen LERs aantoont. Het 
bewijs voldoet aan de criteria voor goed bewijs, namelijk: 
authentiek, actueel, relevant, gekaderd, gevarieerd en 
gevalideerd (uitleg van de begrippen volgt verderop in deze 
paragraaf). 
NB: als je bewijs een filmfragment is, verwijs je hier naar het 
filmfragment. Doe dit op dezelfde wijze als in het voorbeeld.  
Voorbeeld: Filmfragment 1, minuut 18:30 – 22:42. 

 

Je kunt bij de casus gebruik maken van de handvatten bij het voorbereiden van 
casussen (zie bijlage 2). De context- en visiebeschrijving en casus kun je gebruiken 
voor je portfolio Assessment Startbekwaam; het is uiteraard raadzaam deze nog aan 
te scherpen voor dat portfolio. 

Assessor 1 kijkt deze producten na. Beide producten moeten zijn voldaan, wat wil 
zeggen dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals geformuleerd in de LER. Als zowel 
de context- en visiebeschrijving als casus voldaan zijn, dan kent assessor 1 de 10 EC toe 
voor de minor praktijkdagen. Als de context- en visiebeschrijving en/of casus nog niet 
voldaan zijn, verbeter je ze in je portfolio en kun je ze herkansen bij je CGI Assessment 
Startbekwaam, waardoor je de 10 EC minor praktijkdagen alsnog toegekend kunt 
krijgen. 
In het geval je de minor volgt naast je stage van een ander niveau dan niveau 4, 
gebruik je deze stageperiode om de stage van dat niveau goed af te ronden. 
Vervolgens maak je bij de start van stage niveau 4 afspraken met je assessor 1 over 
wanneer je de context- en visiebeschrijving en casus voor de minorpunten verwacht 
af te ronden en wanneer je start met de rest van je stage voorafgaand aan het 
Assessment Startbekwaam, zodat de 10 EC van de minor praktijkdagen alsnog kunnen 
worden toegekend. 
Als je een externe minor volgt, of een oudere minor hebt gevolgd, krijg je 30 EC bij 
afronding voor die minor, en geen 10 EC extra als je daarnaast stage hebt gelopen Je 
SVO is hierbij leidend. 

In het geval dat je een buitenland minor hebt gekozen met een lang verblijf, dan zijn 30 
studiepunten beschikbaar voor een half jaar studie in het buitenland. De 
examencommissie toetst altijd of een lang verblijf in het buitenland gelijkwaardig is 
aan een minor. Communiceer goed met je school over een eventueel verblijf in het 
buitenland. Vraag altijd officieel toestemming van je werkplekbegeleider en/of 
werkgever als je één of meerdere weken wegens een buitenlandse reis voor je minor 
en minor praktijkdagen afwezig bent. 
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3 Minor praktijkdagen: procedures 
 
De beoordeling van de minor praktijkdagen wordt uitgevoerd door assessor 1. Assessor 
1 is in principe je IO, aan wie je door het stagebureau bent gekoppeld voor je 
begeleiding op niveau 4. 
 
Je levert aan het eind van je minorperiode (uiterlijk vrijdag toetsweek blok 2) je 
context- en visiebeschrijving en casus via CumLaude in bij je assessor 1. Je kunt in 
overleg met assessor 1 een andere datum vaststellen. Deze is dan leidend. Assessor 1 
beoordeelt je werk en geeft ontwikkelpunten mee. Bij een niet voldaan neem je een 
bijgestelde of nieuwe context- en visiebeschrijving en/of casus op in je portfolio voor je 
CGI. Dit is dan tevens je herkansing voor de minor praktijkdagen. Bij een voldaan heb je 
de punten voor de minor praktijkdagen behaald en voert assessor 1 het in in Osiris. 
 
Het beoordelingsformulier voor de minor praktijkdagen staat in bijlage 3 
 
 

4 Informatie voor docenten (assessor 1, IO) 
 
• Vraag de student om zich in te schrijven bij de minor, zodat het bedrijfsbureau het 

SVO van de student kan aanpassen. 
• De minor staat in het SVO als 30 ECTS.  Onder de minor (en als het daar niet staat, 

dan bij ‘overige behaalde punten’) vind je: LEROPP01X Minor praktijkdagen. 
• Onder deze code kan de student zijn verslag inleveren zoals in de handleiding staat 

vermeld. (Document met voorblad met code LEROPP01X en inhoudelijk de 
context/visiebeschrijving en 1 uitgewerkte casus). De student levert in in CumLaude. 

• Als je als IO / Assessor 1 nog niet gekoppeld bent aan deze code, kun je een mail 
sturen naar IVL-Osiris@hr.nl om je te laten koppelen.  

• Je beoordeelt dit document met het beoordelingsformulier vanuit de handleiding 
Minor Praktijkdagen. Let op: de casus hoeft slechts minimaal 2 LERS te beschrijven! 
Dus ze hoeven niet allemaal afgetoetst te zijn. Deze beoordeling upload je in 
CumLaude.   

• Vervolgens kan de IO de 10 ECTS van de Minor Praktijkdagen invoeren in Osiris. 
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Bijlage 1 Werken met de CIMO-logica 
 
Bij het assessment Startbekwaam ga je aan de slag met casussen om je 
leerresultaten aan te tonen. De CIMO-logica (Weber, 2011; Van den Berg, Hoeve & Zitter, 
2012) maakt hier onderdeel van uit. Dit is een effectieve aanpak waarmee je heldere 
redeneerketens bouwt tussen praktijkvragen, gewenste uitkomsten en interventies. 
CIMO is een afkorting voor Context, Interventie, Mechanisme en Outcome (zie Figuur 1 
en 2).  Met het invullen van het CIMO-schema en de literatuur die je daarbij gebruikt, 
maak je aannemelijk dat er een relatie is tussen jouw beoogde handelen en de 
uitkomsten die je daarvan verwacht.  
Je kunt de CIMO-logica achteraf gebruiken als verklaring waarom je op een bepaalde 
manier gehandeld hebt of als voorbereiding op een interventie.  
 
 

PRAKTIJKVRAAG (beginsituatie) – IN - CONTEXT  

• Je praktijkvraagstuk met motivatie  
• Relevante contextfactoren  

• Je ‘hoe’-vraag  

INTERVENTIE  MECHANISME  OUTCOME  

Wat doe jij als docent?  Wat zet dat in gang bij de 
leerlingen (mentaal/fysiek) 
volgens de literatuur, dat 
bijdraagt aan de 
beoogde outcomes?  

Noteer hier alle elementen 
van de situatie zoals je deze 
beoogt nadat je interventie 
is afgerond.   

Figuur 1. De CIMO-logica.  
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Figuur 2. Visualisatie van de CIMO-logica 

 
NB1. Het woord interventie roept soms de associatie op van ‘iets’ groots, maar 
bijvoorbeeld het maken van oogcontact met leerlingen in een onderzoek naar 
ordeproblemen kan ook al een interventie zijn. Binnen één casus kunnen er wel 
meerdere interventies zijn.  
NB2. Maak voor elke interventie/ingreep die je doet een nieuwe ‘CIMO-regel’. Ik doe 
[interventie], dat zet volgens bron A en B in gang dat leerlingen [mechanisme] en dit 
draagt bij aan [outcome] (zie het voorbeeld in Figuur 3).   
NB3. Het is normaal dat je meer interventies/mechanismen hebt dan outcomes.   
NB4. Het werken volgens CIMO is geen proces dat in een vaste volgorde verloopt. Je zal 
merken dat je steeds in elke cel wat aanpassingen doet totdat je redeneerketen klopt 
en voldoende onderbouwd is (lees: aannemelijk gemaakt is).   
 
 
 
 
 
 
 
  



 10 

PRAKTIJKVRAAG – IN - CONTEXT  

 Leerlingen passen de regels en rollen bij het samenwerkend leren in groepen van vier 
niet goed toe. 

 
 Hoe kan ik als docent mijn havo-1 leerlingen zodanig ondersteunen dat zij gedurende 

15 minuten een eenvoudige opdracht (nader specificeren!) in een groepje van vier 
kunnen uitwerken, waarbij ze zich aan de regels houden en de hun toegewezen rol 

vervullen?  

INTERVENTIE  MECHANISME  OUTCOME  

Ik kies een makkelijk 
onderwerp uit die de 
leerlingen in groepen van 
vier kunnen uitwerken. 

De leerlingen kunnen zich 
focussen op het toepassen 
van de regels en rollen bij 
samenwerkend leren 
(Ebbens & Ettekoven, 2016).  

Leerlingen kunnen 
gedurende 15 minuten een 
eenvoudige opdracht in 
een groep van 4 uitwerken. 
Denk hierbij aan het maken 
van een woordweb / 
mindmap of 
posterpresentatie. 
 
Er worden hierbij de regels 
gehanteerd die binnen de 
klas zijn afgesproken en de 
leerlingen zijn in staat om 
een bepaalde vooraf 
gekregen rol binnen de 
groep goed uit te voeren.  

Samen met de leerlingen stel 
ik als leraar regels op die 
gelden tijdens het 
samenwerkend leren in 
groepen van vier, zoals 
fluisterend overleggen en 
pas hulp van de leraar 
inroepen als je er zelf niet 
uitkomt. 

Ik verdeel in de groepen van 
vier de volgende rollen: 
1. De notulist 
2. De stilte kapitein 

(bewaakt het volume bij 
het spreken in de groep) 

3. De ICT-er (mag op 
internet info zoeken). 

4. De procesbewaker (kijkt 
of het proces in de groep 
goed loopt en mag 
hierover naar de groep 
terugkoppelen maar ook 
naar de docent) (Ebbens 
& Ettekoven, 2016) 



 11 

Ik laat leerlingen meermaals 
oefenen met het toepassen 
van de regels en de rollen 
tijdens eenvoudige 
samenwerkend leren 
opdrachten in een groep van 
4 leerlingen.  
Mijn feedback is gericht op 
het hanteren van de regels in 
de groepen, en op het 
groepsproces (Teitler, 2009). 

Door vaak te oefenen en 
feedback te ontvangen 
m.b.t. samenwerkend leren 
krijgt de leerling de kans te 
werken aan 
feedbackpunten en beter te 
worden in het hanteren van 
de regels, het deelnemen 
aan het groepsproces en 
het uitvoeren en 
aanvaarden van een 
bepaalde rol binnen de 
groep (Teitler, 2009). 

Feedback geef ik vooral in de 
vorm van aanmoediging. 
Wat ging er goed binnen de 
groep van vier? En wat was 
daarvan het resultaat op het 
groepsproces? (Teitler, 2009). 

Ik dien feedback met 
betrekking tot het resultaat 
van de opdracht nog uit te 
stellen.  

Et cetera.    

Figuur 3. Verkort voorbeeld van een CIMO-redeneerketen  
  
Referenties  
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen, 

Noordhoff Uitgevers. 
Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. 
Van den Berg, J., Hoeve, A., & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt: zichtbaar maken 

van innovatieopbrengsten. MESO magazine, 183, 18-22.  
Weber, M. (2011). Ontwerpstellingen en ontwerpprincipes. In J. Van Aken, J. en D. 

Andriessen (Eds.), Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. 
Wetenschap met effect (pp.61-77).  Amsterdam: Boom | Lemma.  
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Bijlage 2 Handvatten bij het voorbereiden van casussen 
 

Om je te ondersteunen bij het aantonen van de LERs bieden we je handvatten aan bij 
het voorbereiden van casussen. De casusstructuur is: 

1. Beschrijving met behulp van de CIMO-logica (de onderdelen van CIMO zijn in de 
handvatten vet gemaakt) 

2. Welke LERs toon je aan en waaruit blijkt dat? 
3. Reflectieve terugblik en benoemen ontwikkelpunten voor jezelf. 
4. Minimaal 3 bewijzen, passend bij de casus. 

  
Op welke wijze onderwijs wordt vormgegeven op jouw werkplek is afhankelijk van het 
onderwijsconcept dat de school hanteert. Niet in alle gevallen zal er sprake zijn van 
een traditioneel onderwijsconcept waarin schoolvakken in klassikale lessen worden 
gegeven. Op bijvoorbeeld het MBO, praktijkonderwijs of Jenaplan- en Daltonscholen zal 
onderwijs er anders uitzien. De handvatten bij de casussen zijn – eventueel met kleine 
aanpassingen – uitvoerbaar in iedere context.  

Daarnaast worden er in de handvatten bij de casussen benamingen gebruikt - als ‘les’, 
‘lesgeven’, ‘klas’ en ‘leerlingen’- die niet in ieder onderwijsconcept gebruikelijk zijn. 
Gebruik in de communicatie op je werkplek en jouw uitwerking van de casussen de 
taal die wordt gebruikt op jouw werkplek. 

Pedagogische interventie 
 

Pedagogisch handelen 

Je gaat aan de slag met een pedagogische interventie. Het accent ligt op pedagogiek: 
een prettig, veilig en ordelijk werkklimaat voor alle leerlingen creëren, en leerlingen 
begeleiden naar zelfstandigheid in hun school- en beroepsloopbaan. Je werkt hierbij toe 
naar de volgende LERs: 

Beroepstaak 1: de leraar creëert een prettig, ordelijk en veilig werk- en leerklimaat 
Leerlingen motiveren 

• voert de onderwijs- en begeleidingsactiviteiten uit vanuit de psychologische 
basisbehoeften  

• heeft daarbij oog voor verschillen tussen leerlingen  
• bespreekt het eigen handelen met derden binnen de pedagogische driehoek (ped1.4) 

Tactvol handelen 

• beïnvloedt de groepsdynamiek om een prettig, ordelijk en veilig leerklimaat te 
bereiken 
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• doet recht aan elk individu in de klas 
• differentieert ontwikkelingsgericht vanuit pedagogisch oogpunt (ped2.4) 
 

Beroepstaak 2: de leraar begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid in hun school- en 
beroepsloopbaan 
Zelfregulatie bevorderen 

• stimuleert de zelfstandigheid van leerlingen naar de zone van naaste ontwikkeling tot 
zelfverantwoordelijk leren 

• houdt rekening met de mogelijkheden ten aanzien van (zorg)leerlingen (ped3.4) 
 
Persoonlijke en maatschappelijke vorming bevorderen 

 
• heeft oog voor ieders identiteit 
• respecteert deze 
• en handelt ernaar 
• zet leerlingen aan tot creatieve invalshoeken en oplossingen (ped4.4) 
Relatie met 
cursussen 

Groepsdynamica, orde en klassenmanagement; 
Onderwijssociologie en diversiteit; Passend onderwijs; 
Pedagogisch handelen. 

Aanbevolen 
literatuur 

De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  
 

Waarom? Bij het voorbereiden van en tijdens de lessen (of leeractiviteiten) maak je 
keuzes, gezien jouw context, bijvoorbeeld de kenmerken van de individuele leerlingen en 
de groep aan wie je de les of leeractiviteit geeft. Verschillende aspecten zijn van belang 
bij het realiseren van een effectief leerklimaat, zoals inclusie, wederzijds contact en orde 
en klassenmanagement.  

Wat ga je doen? Je bereidt een pedagogische interventie in een les / aantal lessen voor, 
die je in jouw klas uitprobeert. Je besteedt aandacht aan de verantwoording van je 
keuzes. Maak je casus zo rijk mogelijk, door je keuzes vanuit een veelheid aan 
perspectieven en bijbehorende literatuur toe te lichten: 

- Je eigen pedagogische visie 
- Basisbehoeften van leerlingen (Competentie, Autonomie, Relatie) 
- Groepsdynamische aspecten 
- Omgaan met diversiteit, inclusie 
- Zelfregulerend leren 
- Begeleiden van (zorg)leerlingen 
- Aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen 
- Ouderbetrokkenheid 
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- Contextspecifieke kenmerken 
- Schoolsoort en afstudeerrichting 

Je voert de les / lessen en pedagogische interventie uit. Verzamel bewijslast over de 
uitvoering van je les(sen) en interventie, zoals: 

- Het lesvoorbereidingsformulier 
- Filmbeelden 
- Leerlingmateriaal 

Je evalueert de les(sen) en interventie. Wat is het werkzame mechanisme? Verzamel 
bewijslast over de evaluatie van je les(sen) en interventie, zoals: 

- Ingevuld observatieverslag door begeleider (IO, SO en/of WPB) 
- Verzamelde feedback van anderen (peerfeedback van een medestudent, 

leerlingen) 
- Koppeling aan je eigen leerdoelen: wat heb jij geoefend en geleerd deze les? 

Resultaat Je kunt dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio t.b.v. het 
Assessment Startbekwaam. Het handvat levert bewijzen voor een casus waarin je je 
pedagogische keuzes verantwoordt vanuit je eigen visie, die van de school en relevante 
theorie, en dat koppelt aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de les.  

Vervolg Een interventie hoeft niet meteen een succesvolle outcome te hebben. Hoe ga jij 
verder met je ontwikkelpunten? Welke (theoretische) aspecten zijn hierbij belangrijk voor 
jou? Bespreek dit ook met je begeleiders, zodat het leidt tot een plan voor het vervolg van 
je stage. 
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Differentiatie en Onderwijsleertechnologie  
 

 (Vak)didactisch handelen  

Je gaat aan de slag met didactische interventies op het gebied van differentiëren en 
onderwijsleertechnologie. Je werkt hierbij toe naar de volgende LERs: 

Beroepstaak 3: de leraar verzorgt onderwijs 
Communiceren 

• ontwikkelt eigen (non-)verbale communicatie door 
• stimuleert de school- en vaktaalontwikkeling door toepassing van de principes van 

taalgericht lesgeven (context – taalsteun – interactie) in verschillende fases van een les  
• ontwerpt vaklessen mede vanuit een taalgerichte didactiek 
• hanteert een breed repertoire aan taalgerichte werkvormen (did1.4) 

Onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen 

• geeft zelfstandig vorm aan relevante, effectieve, betekenisvolle en activerende 
leeractiviteiten  
• zet aan tot samenwerkend leren met behulp van didactische principes 
• differentieert afhankelijk van de diversiteit van de groep naar tempo, niveau en 

leervoorkeur 
• werkt evidence-informed aan de versterking van het eigen onderwijs (did2.4) 
 

Beroepstaak 4: de leraar ontwerpt onderwijs 
Constructive alignment toepassen 

• verantwoordt en ontwerpt leerarrangementen waarin kerndoelen/eindtermen/ 
leerdoelen, onderwijsactiviteiten via didactische werkwijzen en toetsing zowel met 
elkaar in lijn zijn, als met de doorlopende leerlijn van het vak (did3.4) 

 
Onderwijstechnologie (OLT) inzetten 

 
• zet doelmatig OLT in om leren en beoordelen te versterken en het eigen onderwijs vorm 

te geven 
• zet OLT in om te differentiëren naar tempo, niveau en leervoorkeur (did4.4)  
Relatie met 
cursussen 

ADSL, Vakdidactiek, Effectief Lesgeven en Directe Instructie, ICT 

Aanbevolen 
Literatuur 

De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

Waarom? Bij het voorbereiden van een les (of leeractiviteit) maak je keuzes, gezien jouw 
context, op het gebied van differentiëren en onderwijsleertechnologie (OLT). 
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Verschillende aspecten zijn van belang bij het realiseren van differentiatie en het inzetten 
van OLT.  

Wat ga je doen? Je bereidt een didactische interventie in een les / aantal lessen voor op 
het gebied van differentiatie en OLT, die je in jouw klas uitprobeert. Je besteedt aandacht 
aan de verantwoording van je keuzes. Maak je casus zo rijk mogelijk, door je keuzes vanuit 
een veelheid aan perspectieven en bijbehorende literatuur toe te lichten: 

- Je eigen didactische visie 
- Je manier van communiceren met leerlingen  
- Taalgericht lesgeven 
- Gekozen leerstof (uit de methode, zelf ontwikkeld, mix) 
- Relatie met andere lessen (die eraan voorafgaan en erna volgen) 
- Differentiatie (op tempo, niveau en/of leervoorkeur) 
- Instructiemodel (directe instructie, activerende didactiek en/of samenwerkend 

leren) 
- Niveaus van vragen stellen (OBIT, RTTI of Bloom) 
- Onderwijsleertechnologie 
- Vakdidactiek 
- Contextspecifieke kenmerken 
- Schoolsoort en afstudeerrichting 

Je voert de les / lessen en didactische interventie uit. Verzamel bewijslast over de 
uitvoering van je les(sen) en interventie, zoals: 

- Het lesvoorbereidingsformulier 
- Filmbeelden 
- Leerlingmateriaal 

Je evalueert de les(sen) en interventie. Wat is het werkzame mechanisme? Verzamel 
bewijslast over de evaluatie van je les(sen) en interventie, zoals: 

- Ingevuld observatieverslag door begeleider (IO, SO en/of WPB) 
- Verzamelde feedback van anderen (peerfeedback van een medestudent, 

leerlingen) 
- Koppeling aan je eigen leerdoelen: wat heb jij geoefend en geleerd deze les? 

Resultaat Je kunt dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio t.b.v. het 
Assessment Startbekwaam. Het handvat levert bewijzen voor een casus waarin je je 
didactische keuzes verantwoordt vanuit je eigen visie, die van de school en relevante 
theorie, en dat koppelt aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de les. 
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Vervolg Een interventie hoeft niet meteen een succesvolle outcome te hebben. Hoe ga jij 
verder met je ontwikkelpunten? Welke (theoretische) aspecten zijn hierbij belangrijk voor 
jou? Bespreek dit ook met je begeleiders, zodat het leidt tot een plan voor het vervolg van 
je stage. 
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Onderwijsvisie en Onderwijscultuur 

Professioneel handelen  

Je gaat aan de slag met het initiëren, plannen en verantwoorden van je eigen 
professionele ontwikkeling. Je werkt hierbij toe naar de volgende LERs: 

Beroepstaak 5: de leraar voert regie 
Regie voeren op eigen leerproces 

• werkt planmatig aan de eigen professionele groei door het formuleren van 
leervragen voor het moment na diplomering 

• deelt ideeën met anderen om maximaal met elkaar te leren (pro1.4)  
 
Professionele identiteit ontwikkelen 
• spiegelt de eigen professionele normen en waarden aan de schoolcultuur en 

onderwijsvisie van de school 
• expliciteert hoe hij hier als persoon en in zijn professionele rol een werkbare balans 

in vindt  
• maakt binnen het team gebruik van eigen kwaliteiten en die van anderen  
• stelt zich begeleidbaar op 
• bewaakt de eigen grenzen (pro2.4) 
Relatie met cursussen Onderwijssociologie en diversiteit; Passend Onderwijs; 

Pedagogisch Handelen 

Aanbevolen literatuur De bronnen die je hebt gebruikt bij bovenstaande cursussen.  

Waarom? Met dit handvat ga je gericht en op een 
gestructureerde wijze werken aan je ontwikkeling naar niveau 4 en 
verder. Je wordt je bewust van de pedagogische en 
onderwijskundige aanpak van de school en van jezelf, waar je iets 
aan hebt in gesprekken met bijvoorbeeld een potentiële 
werkgever. Verder bouw je binnen en buiten school je netwerk aan 
contacten op die belangrijk zijn voor jouw vak en voor jou als 
leraar.  
 

Wat ga je doen? Om een POP te maken doorloop je de volgende 
(jou inmiddels bekende) stappen.  
Start stage 4 met ontwikkelpunten die zijn ontstaan naar 
aanleiding van stage 3, je ontwikkelpunten assessment niveau 3, 
de schoolcontext, en de LERs niveau 4.  
Stap 1: Maak je ontwikkelpunten inzichtelijk. 
Stap 2: Bepaal wat je wilt bereiken. 
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Stap 3: Onderzoek hoe je de gewenste situatie kunt bereiken. 
Stap 4: Ontwikkel een plan van aanpak. 
Stap 5: Voer je plan van aanpak uit en evalueer het. 
Stap 6: Maak het resultaat inzichtelijk. 
 
Verder breng je de schoolcultuur, en de onderwijskundige en pedagogische visie van je 
school in kaart en vergelijk je dit met je eigen onderwijsvisie. 
Zoek en lees theorie over verschillende onderwijsculturen. Op CumLaude kun je enkele 
bruikbare artikelen vinden. Ga na of je de heersende cultuur op jouw stageschool kunt 
typeren en beschrijf die aan de hand van kenmerken uit theorie. 
Over de onderwijskundige en pedagogische visie ga je in gesprek met relevante 
anderen. Interview beleidsmedewerkers, directieleden en/of andere medewerkers. 
Raadpleeg daarnaast je professionele netwerk (in aanbouw), denk bijvoorbeeld aan 
een vereniging van vakleraren. Verwerk aspecten als: 
1. Visie op leerlingen (hoe wil school met leerlingen omgaan? Welke aspecten zijn in het 
schoolbeleid ten aanzien van leerlingen opgenomen? Welke vormen van 
leerlingbegeleiding zijn op school aanwezig? 
2. Visie op leren en onderwijs (Hoe wil school het leren bij leerlingen stimuleren? Welk 
onderwijsmodel (moduleren / open leren / keuzewerktijd / domeinleren / etc.) hanteert 
jouw school en welke voor- en nadelen heeft de wijze waarop jouw school omgaat met 
dat onderwijsmodel?). Noem zo mogelijk praktijkvoorbeelden  
3. Visie op leraren (Op welke wijze probeert school het beleid ten aanzien van leraren, 
bijvoorbeeld de sfeer en het leefklimaat, te verbeteren?). Noem zo mogelijk 
praktijkvoorbeelden.  
 
Formuleer op dezelfde wijze als hierboven je eigen onderwijskundige en pedagogische 
visie en vergelijk deze met de schoolvisie. Benut ook je netwerk in opbouw voor je vak en 
je beroep als leraar. Leg een relatie tussen de schoolvisie, theorie uit je opleiding en 
input uit je netwerk. Onderbouw je eigen visie en licht persoonlijke keuzes hierin toe aan 
de hand van eigen ervaringen, motieven en kwaliteiten. 

Resultaat Je kunt het resultaat van dit handvat gebruiken voor een casus in je portfolio 
t.b.v. het Assessment Startbekwaam, en ook bij de inleiding over jouw school in het 
portfolio. De opbrengst van dit handvat is een POP, beschrijving van de schoolcultuur 
van je eigen school, hoe die zich verhoudt tot wat er in de literatuur gemeld staat en tot 
de inzet van jouw eigen kwaliteiten. En tot slot een beschrijving van je eigen visie op 
leren, leerlingen, leraren en onderwijs, en hoe die zich verhoudt tot de visie hierop van 
jouw school. Als bewijzen kun je denken aan je visiebeschrijving, een sollicitatiebrief, een 
POP, etc. 
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Vervolg De opbrengst van dit handvat is ook goed bruikbaar bij het voorbereiden van 
je sollicitaties en bij het opbouwen van je netwerk. Omdat je steeds beter weet waar jij 
voor staat, kun je een onderbouwd antwoord geven op vragen als: Waarom kies jij voor 
deze school? Waar sta jij voor als leraar? 

Na je Assessment Startbekwaam stel je je POP bij op basis van de verkregen feed-
forward, en kan je (nieuwe) werkgever samen met jou een plan maken om te werken 
aan de LERs op niveau 5 (doorgroei na diplomering). Besteed hierbij aandacht aan de 
voor jou werkbare balans, ook gezien persoonlijke grenzen. 
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Bijlage 3 Beoordelingsformulier Minor Praktijkdagen 
 

Instructie voor het invullen. 

 
Assessor 1 beoordeelt de context- en visiebeschrijving en casus voor het verkrijgen van 
de 10 EC minor praktijkdagen.  
De casus dekt minimaal twee LERs. Uit de casus moet blijken op welke LERs hij 
beoordeeld moet worden. De LERs die beoordeeld moeten worden, moeten minimaal 
zijn voldaan. Andere LERs blijven buiten beschouwing in deze beoordeling. De integrale 
toetsing op eindniveau vindt plaats in het assessment startbekwaam: in de 
Assessmentles, het portfolio en/of het CGI voor het assessment startbekwaam. 
 
De onderbouwing van het oordeel van de casus gebeurt in de taal van de LERs, 
ondersteund door voorbeelden. 
 

Context – en 
visiebeschrijving: 

r voldaan 
 
r niet voldaan 

 
 
 

Eindoordeel: r voldaan (indien alle te beoordelen LERs zijn voldaan) 
 
r niet voldaan (indien 1 of meerdere te beoordelen LERs niet 
voldaan zijn). 

Feedforward   
 
 
 
 

 
 

Van: <naam student>     studentnummer:  
 
 

Naam en HANDTEKENING Assessor 1                    Datum:  
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BEOORDELINGSFORMULIER casus minor praktijkdagen 
2020-2021 

 
PEDAGOGISCH HANDELEN 

Beroepstaak  Leerresultaat Bevindingen Oordeel 

1. De leraar 
creëert een 
prettig, ordelijk en 
veilig werk- en 
leerklimaat 

Le
er

lin
ge

n 
m

ot
iv

er
en

 • voert de onderwijs- en 
begeleidingsactiviteiten 
uit vanuit de 
psychologische 
basisbehoeften  
• heeft daarbij oog voor 

verschillen tussen 
leerlingen  

 

VLD / 
NV 

T a
ct

vo
l h

an
d e

le
n 

• beïnvloedt de 
groepsdynamiek om 
een prettig, ordelijk en 
veilig leerklimaat te 
bereiken 
• doet recht aan elk 

individu in de klas 
• differentieert 

ontwikkelingsgericht 
vanuit pedagogisch 
oogpunt (ped2.4) 

 

VLD / 
NV 

2. De leraar 
begeleidt 
leerlingen naar 
zelfstandigheid in 
hun school- en 
beroepsloopbaan 

Ze
lfr

eg
ul

at
ie

 b
ev

or
de

re
n 

• stimuleert de 
zelfstandigheid van 
leerlingen naar de zone 
van naaste ontwikkeling 
tot zelfverantwoordelijk 
leren 
• houdt rekening met de 

mogelijkheden ten 
aanzien van 
(zorg)leerlingen 
(ped3.4) 

 

VLD / 
NV 

Pe
rs

oo
nl

ijk
e 

en
 

m
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
vo

rm
in

g 
be

vo
rd

er
en

 

• heeft oog voor ieders 
identiteit 
• respecteert deze 
• en handelt ernaar 
• zet leerlingen aan tot 

creatieve invalshoeken 
en oplossingen (ped4.4) 

 

VLD / 
NV 

VLD = voldaan; NV = niet voldaan 
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 (VAK) DIDACTISCH HANDELEN 
Beroepstaak  Leerresultaat Bevindingen Oordeel 

3. De leraar 
verzorgt 
onderwijs  

C
om

m
un

ic
er

en
  

• ontwikkelt eigen 
(non-)verbale 
communicatie  
• stimuleert de school- 

en vaktaalontwikkeling 
door toepassing van de 
principes van 
taalgericht lesgeven 
(context – taalsteun – 
interactie) in 
verschillende fases van 
een les  
• ontwerpt vaklessen 

mede vanuit een 
taalgerichte didactiek 
• hanteert een breed 

repertoire aan 
taalgerichte 
werkvormen (did1.4) 

 

VLD / 
NV 

O
nd

er
w

ijs
 v

oo
rb

er
ei

de
n,

 u
itv

oe
re

n,
 e

va
lu

er
en

 e
n 

bi
js

te
lle

n 

• geeft zelfstandig vorm 
aan relevante, 
effectieve, 
betekenisvolle en 
activerende 
leeractiviteiten  
• zet aan tot 

samenwerkend leren 
met behulp van 
didactische principes 
• differentieert 

afhankelijk van de 
diversiteit van de groep 
naar tempo, niveau en 
leervoorkeur 
• werkt evidence-

informed aan de 
versterking van het 
eigen onderwijs (did2.4) 

 

VLD / 
NV 
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4. De leraar 
ontwerpt 
onderwijs 

C
on

st
ru

ct
iv

e 
al

ig
nm

en
t 

to
ep

as
se

n 

• verantwoordt en 
ontwerpt 
leerarrangementen 
waarin 
kerndoelen/eindtermen/ 
leerdoelen, 
onderwijsactiviteiten via 
didactische werkwijzen 
en toetsing zowel met 
elkaar in lijn zijn, als met 
de doorlopende leerlijn 
van het vak (did3.4)  

 

VLD / 
NV 

O
nd

er
w

ijs
 

Le
er

te
ch

no
lo

gi
e 

 (O
LT

) 
in

ze
tt

en
 

• zet doelmatig OLT in om 
leren en beoordelen te 
versterken en het eigen 
onderwijs vorm te 
geven 
• zet OLT in om te 

differentiëren naar 
tempo, niveau en 
leervoorkeur (did4.4)  

 

VLD / 
NV 

VLD = voldaan; NV = niet voldaan  
 

PROFESSIONEEL HANDELEN 
Beroepstaak  Leerresultaat Bevindingen Oordeel 

5. De leraar 
voert regie 

Re
gi

e 
vo

er
en

 o
p 

ei
ge

n 
le

er
pr

oc
es

 • werkt planmatig 
aan de eigen 
professionele groei 
door het 
formuleren van 
leervragen voor het 
moment na 
diplomering 
• deelt ideeën met 

anderen om 
maximaal met 
elkaar te leren 
(pro1.4)  

 

VLD / 
NV  
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Sa
m

en
w

er
ke

n 

• spiegelt de eigen 
professionele 
normen en 
waarden aan de 
schoolcultuur en 
onderwijsvisie van 
de school 
• expliciteert hoe hij 

hier als persoon en 
in zijn professionele 
rol een werkbare 
balans in vindt  
• maakt binnen het 

team gebruik van 
eigen kwaliteiten en 
die van anderen  
• stelt zich 

begeleidbaar op 
• bewaakt de eigen 

grenzen (pro2.4)   

 

VLD / 
NV 

VLD = voldaan; NV = niet voldaan  
 




