
Addendum  
Schoolpracticum 2019-2020 Ontwerpen 
 

Dit addendum hoort bij het document ‘handleiding schoolpracticum 2019-2020’ dat te vinden is via 

de volgende link: https://www.utwente.nl/nl/lerarenopleidingen/handleidingen/. Omdat het 

schoolvak onderzoek en ontwerpen dermate anders is dan de meeste andere schoolvakken en het 

aantal EC voor het schoolpracticum ontwerpen iets minder is dan voor de andere vakken, zijn er 

verschillen tussen de stages. Hieronder is per hoofdstuk of paragraaf aangegeven welke zaken voor 

‘schoolpracticum 2019-2020 Ontwerpen’ verschillen van de standaard handleiding. 

3.1 Omvang 

SP2 master O&O heeft een omvang van 10 EC (280 uur). Hiervan besteed je minimaal 90 uren aan 
klascontacturen, verdeeld over drie verschillende projecten: 

• Je verzorgt één compleet (bestaand) O&O-project in een onderbouwklas. 

• Je verzorgt minimaal één compleet (bestaand) O&O-project in een bovenbouwklas.  

• Je mag in overleg met je vakdidacticus de overige klascontacturen zelf indelen. Goede 
voorbeelden zijn: begeleiden bij verschillende O&O-klassen, het geven van een nlt-module, 
het begeleiden van een O&O-keuzeproject en het begeleiden van een meesterproef. Het is 
belangrijk dat je deze overige klascontacturen grotendeels (>70%) zelf verzorgt en dat je  
gedeeltelijk of volledig (>50%) te maken hebt met bovenbouwleerlingen. 

 

Totale omvang: 280 uur 

Zelf te verzorgen lessen: 

- Onderbouwklas O&O 

- Bovenbouwklas O&O 

- Keuze 
 

90 uur 

Andere klasgebonden 
activiteiten 
 
 
 
10 uur 

Resterend deel (opdrachten/leeractiviteiten, 
maken van lesvoorbereidingen, reflecties, 
workshops, overleg, etc.) 
 
 
180 uur 

  
3.4 Te regelen 

3.4.12 Twee lesbezoeken zijn verplicht. Voor het 1e lesbezoek zie ook paragraaf 5.9. Het tweede 
lesbezoek vindt plaats tegen het einde van de stage. Maak hiervoor tijdig een afspraak met de 
vakdidacticus. 
 
5 Activiteiten 
In de gereedschapskist op Canvas vind je bij sommige opdrachten specifieke documenten voor SP2 
O&O. 
 
5.3 Observatie opdracht O&O 
Zie de gereedschapskist op Canvas voor de specifieke opdracht voor de SP O&O. 
 
 
 
  

https://www.utwente.nl/nl/lerarenopleidingen/handleidingen/


5.4.1 Lesverslagen 
In de gereedschapskist op Canvas vind je mogelijke les- en projectvoorbereidingsformulieren 
specifiek voor de O&O-les. 
 
Let bij de voorbereiding van O&O-lessen specifiek op of en welke klassikale momenten er zijn en hoe 
je die momenten aanpakt. Welke leerlingen/groepjes wil je spreken, waar ga je tijdens de 
begeleiding specifiek op letten en welke groepjes/leerlingen moeten deze les absoluut aandacht 
krijgen? Bedenk hoe je kunt reageren op groepjes die niet aan het werk gaan of waar het werk 
onevenredig verdeeld is. Probeer ook expliciet aan te geven wat jij in de les wilt leren (probeer dat 
ook zo precies mogelijk op te schrijven) en hoe je in die les kunt nagaan of dat doel bereikt wordt. 
 
Bereid ook het project goed voor. Denk na over de tijdsplanning, de beoordeling, afspraken die met 
externen gemaakt moeten worden, workshops die je wilt inpassen, competenties en vaardigheden 
waar de leerlingen dit project specifiek aan kunnen/moeten werken.  
 
5.9 Actieplan opstellen 
 
Zowel aan het begin van de stage als halverwege stel je een actieplan op. Je hebt al ervaring met 
lesgeven in een ander vak dan O&O. Het is daarom goed om te inventariseren welke kwaliteiten je al 
hebt laten zien en op welke vlakken jij je nog verder moet ontwikkelen. 
 
Actieplan 1: Scoreformulier invullen (start van de stage) 
Vul het scoreformulier van Bijlage H.2.4 zelf in met behulp van Bijlage H.2.2 (zie dit addendum voor 
de aangepaste versie voor O&O). Zorg voor een korte en krachtige onderbouwing van je eigen 
invulling van de rubric, bijvoorbeeld door verwijzingen naar het ontwikkeldossier van je vorige 
schoolpracticum. Schrijf vervolgens op basis van de rubrics een actieplan voor je stage. Tijdens 
intervisie is er de gelegenheid om dit actieplan te presenteren en te bespreken. 
 
Actieplan 2: Lesbezoek en scoreformulier invullen (halverwege de stage) 
Halverwege de stage ga je opnieuw inventariseren welke kwaliteiten je al hebt laten zien en op welke 
vlakken jij je nog verder moet ontwikkelen als professioneel docent. Nodig tijdig je vakdidacticus uit 
voor een lesbezoek. Vul het scoreformulier van Bijlage H.2.4 zelf in met behulp van Bijlage H.2.2 (zie 
dit addendum voor de aangepaste versie voor O&O) én laat dit ook doen door je vakdidacticus, 
vakcoach en het liefst ook door anderen die jouw voortgang gevolgd hebben (zoals de 
schoolopleider). Voeg alle versies als bijlage bij in je ontwikkeldossier. Zorg voor een korte en 
krachtige onderbouwing van je eigen invulling van de rubric door verwijzingen naar het 
ontwikkeldossier. Bespreek eventuele verschillen tussen jouw versie en de andere versies. Schrijf 
vervolgens op basis van de rubrics een actieplan voor je eerste stappen in je verdere ontwikkeling als 
professioneel docent. De ontwikkelpunten moeten logisch voortkomen uit de overige onderdelen 
van je ontwikkeldossier; maak in je onderbouwing dus ook gebruik van verwijzingen daarnaar. 
Bespreek deze punten met je vakdidacticus en vakcoach. 
 
  



H.1.1. Minimumeisen om het schoolpracticum af te kunnen ronden 
Om het schoolpracticum 2 O&O voldoende te kunnen beoordelen moet in ieder geval aan de 
volgende zaken zijn voldaan: 

• Je hebt een onderbouwproject begeleid 

• Je hebt een bovenbouwproject begeleid 

• Je hebt minimaal 90 klascontacturen begeleid 

• Je hebt een aantal lesverslagen gemaakt die samen een goed beeld geven van wat je geleerd 
hebt in de stage. 

• Je hebt de beoordeling voor het functioneren in de praktijk (H.2.4) zelf ingevuld en door je 
vakcoach laten invullen. 

• 2 Stagebezoeken door vakdidacticus. 

H.2.1. Basisvoorwaarden waar aan voldaan moet worden 

Voorafgaand aan de beoordeling wordt eerst vastgesteld of de student aan enkele basisvoorwaarden 
voldoet. Hiervoor wordt onderstaande rubric gebruikt. 
 

 4 3 2 1 

Hanteren van 
procedures en 
afspraken 

De student kan 
flexibel inspelen op 
situaties en geeft 
ruimte voor eigen 
initiatief van 
leerlingen. De lessen 
verlopen leerling 
gestuurd, waarbij het 
duidelijk en 
vanzelfsprekend is dat 
regels en procedures 
worden gehandhaafd. 

De student geeft 
ruimte voor eigen 
initiatief van 
leerlingen. De lessen 
verlopen leerling 
gestuurd, waarbij 
leerling gezag 
accepteren. 
De student is een 
enkele keer aarzelend 
in corrigeren. 

De lessen verlopen 
leerling gestuurd, 
maar de student 
grijpt te aarzelend en 
weinig in of grijpt te 
overdreven in, 
wanneer regels en 
procedures niet 
worden gehandhaafd. 
 
 

De student kent de 
regels en herkent hoe 
docenten die 
handhaven. 
 
 

Organisatie van 

het (leer)proces 

De les/het project 
verloopt ordelijk en 
gestructureerd. De 
leerlingen faciliteren 
hun eigen leerproces 
en de student coacht 
hen waar nodig.  

De les/het project 
verloopt ordelijk. De 
student faciliteert de 
leerlingen bij hun 
leerproces.  

De student heeft nog 
structuur nodig van 
de begeleidend 
docent. Hij ziet het 
verschil tussen orde 
en wanorde nog niet 
scherp genoeg. 

De student weet hoe 
je het leerproces kunt 
vormgeven. 

Planning en 

timemanagement 

De student kan een 
realistische 
tijdsplanning maken 
en informeert 
leerlingen daarover. 
De studenten kan 
leerlingen coachen bij 
het maken van een 
planning. De student 
kan flexibel met de 
planning omgaan. 

De student is zich 
bewust van het 
belang van een goede 
planning en handelt 
daarnaar. Hij komt 
incidenteel in de 
problemen. 

De student gaat nog 
te rigide om met zijn 
eigen planning of 
verliest de planning 
uit het oog. 

De student 
observeert hoe 
docenten met tijd 
omgaan in hun lessen. 

 
Om SP2 af te kunnen ronden dienen alle drie de criteria minstens op niveau 3 beheerst te worden. 

  



H.2.2. Rubrics voor de beoordeling van de praktijk 

Als aan de basisvoorwaarden is voldaan, dan wordt de praktijk vervolgens beoordeeld op: 
 

• Zelfsturing 

• Uitvoering (kwaliteit / complexiteit) 
 
De beoordeling van de mate van zelfsturing wordt gebaseerd op de volgende aspecten: 
 

• Het nemen van initiatief 

• Het gebruik van externe sturing (feedback vragen en intervisie) 

• De zelfmotivatie 

• De vertoonde discipline 

• De samenwerking 

• Het omgaan met het onverwachte 
 
De beoordeling van de uitvoering is opgedeeld in een aantal kerntaken. De rubric hieronder vormt de 
grondslag voor de beoordeling daarvan. 
 

1. Leerdoelen opstellen 

                              Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Zelfsturing door de leerling 
Sterk vanuit de leerling 
gestuurd 

Beperkt vanuit de 
leerling gestuurd 

Niet vanuit de leerling 
gestuurd 

Het domein waarop de doelen 
betrekking hebben (opbouw) 

Samenhangend geheel 
over meerdere projecten  

Meerdere lessen Eén les 

Het domein waarop de doelen 
betrekking hebben (leerlijn) 

Samenhang met 
algemene leerlijn van het 
vak en aandacht voor 
zowel vaardigheden als 
competenties 

Aandacht voor zowel 
vaardigheden als 
competenties 

Eén competentie of 
vaardigheid 
 

Differentiatie van de doelen naar 
de leerling 

Sterk gedifferentieerd Beperkt gedifferentieerd Niet gedifferentieerd 

 
2. Leeractiviteiten ontwerpen/begeleiden 

                              Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Onderlinge samenhang 
Samenhangend geheel 
van projecten en lessen 

Meerdere lessen Eén les 

Differentiatie: 
Rekening houden met verschillen in 
leerstijlen, leertempo, leerniveau 

Maatwerk is zichtbaar Soms is maatwerk 
zichtbaar 

Maatwerk is zelden 
zichtbaar 

Doeltreffendheid 
Ondersteunt het 
leerproces in hoge mate. 

Ondersteunt het 
leerproces in voldoende 
mate. 

Ondersteunt het 
leerproces in geringe 
mate. 

Organisatie in tijd en ruimte 
Doordachte planning 
zichtbaar 

planning zichtbaar planning nauwelijks 
zichtbaar 

Organisatie van activiteiten buiten 
het lokaal 

Helpt daar waar mogelijk 
bij het organiseren van 
activiteiten buiten het 
lokaal en heeft daarin 
een proactieve houding.  

Helpt bij het organiseren 
van activiteiten buiten 
het lokaal.  

Begeleidt activiteiten 
buiten het lokaal.   

 



3. Toetsing 

                              Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Formatief toetsen op resultaat 

Geeft vanuit het oogpunt 
van de betreffende 
beroepsbeoefenaar 
verantwoord en 
onderbouwd feedback, 
rekening houdend met 
de ontwikkeling van de 
leerling. 

Geeft de leerling feedback 
met de focus op het 
behalen van het gevraagde 
eindresultaat. Deze 
feedback is soms nog 
onvoldoende onderbouwd. 

Kan beoordelen in 
hoeverre iets goed of 
fout is en herkent hoe 
docenten feedback 
geven aan leerlingen, 
maar geeft zelf geen 
duidelijke feedback.  

Formatief toetsen op proces 

Maakt, op basis van het 
verloop van het proces, 
een bewuste keuze voor 
de wijze van begeleiding. 
Stimuleert de 
competentieontwikkeling 
van leerlingen.  

Stimuleert leerlingen 
projectmatig te werken en 
hierbij een goede aanpak te 
kiezen. Geeft ruimte aan 
eigen initiatief van 
leerlingen. 

Observeert hoe 
docenten projecten 
organiseren en 
faciliteren en leerlingen 
ondersteunen bij 
planmatig werken en 
hun ontwikkeling. 

Summatief toetsen op resultaat 

Beoordeelt het 
eindproduct en geeft een 
onderbouwing waarbij 
verschillende 
referentiekaders worden 
geïntegreerd. 

Beoordeelt het eindproduct 
en licht dit toe op basis van 
specificaties of een checklist 
en/of geeft een 
onderbouwing vanuit de rol 
als docent/coach en 
opdrachtgever/professional. 

Beoordeelt het 
eindproduct vanuit 
eigen kennis en kunde. 

Summatief toetsen op proces 

Beoordeelt de 
individuele leerling op 
zijn competenties en 
neemt zelf- en 
peerreflectie mee in de 
beoordeling. Kan valide 
middelen opstellen om 
het proces te toetsen. 

Beoordeelt de individuele 
leerling op zijn leerproces 
en neemt zelf- en 
peerreflectie mee in de 
beoordeling. Gebruikt valide 
middelen bij de beoordeling 
van het proces. 

Beoordeelt het 
functioneren en het 
leerproces van het 
individu in relatie tot 
het team. 

 
4. Ontwikkeling begeleiden 

             Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Contact maken met 
leerlingen 

Luistert naar en reageert op 
leerlingen. Bouwt een band 
met ze op en kan vrijwel alle 
leerlingen aanzetten tot 
acties.   

Luistert naar en reageert op 
leerlingen, bouwt met een 
deel van de leerlingen een 
band op en zet een deel van 
de leerlingen aan tot acties.  

Reageert op aanwijzingen 
van docent om communicatie 
met de klas tot stand te 
brengen.  

Eigenaarschap van 
leerlingen stimuleren 

Is effectief in het realiseren 
van eigenaarschap van 
leerlingen en past begeleiding 
aan op verschillen tussen 
leerlingen.  

Is vaak effectief in het 
realiseren van eigenaarschap 
van leerlingen en past soms 
begeleiding aan op 
verschillen tussen leerlingen. 

Is soms effectief in het 
realiseren van eigenaarschap 
van leerlingen.  

Aansluiten op sociaal-
emotionele 
ontwikkeling van 
leerlingen 

Signaleert individuele 
verschillen in sociaal-
emotionele ontwikkelingen 
en kan effectieve acties 
ondernemen om leerlingen te 
begeleiden. 

Signaleert individuele 
verschillen in sociaal-
emotionele ontwikkelingen 
en kan soms effectieve acties 
ondernemen om leerlingen te 
begeleiden. 

Signaleert zelf niet 
individuele verschillen in 
sociaal-emotionele 
ontwikkelingen, maar kan 
hier wel mee omgaan als 
erop gewezen wordt.  

Ontwikkelen van 
talent/capaciteiten bij 
leerlingen 

Ziet welke talenten en 
capaciteiten leerlingen 
hebben en kan effectieve 
acties hierin ondernemen. 

Ziet welke talenten en 
capaciteiten leerlingen 
hebben en kan soms 
effectieve acties hierin 
ondernemen. 

Ziet niet welke talenten en 
capaciteiten leerlingen 
hebben, maar kan hier wel 
mee omgaan als erop 
gewezen wordt. 

 



 
5. Communicatieprocessen aansturen 

                              Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Klimaat voor samenwerking 
scheppen 

Maakt, op basis van de 
situatie in een 
leerlingenteam, een 
bewuste keuze voor een 
interventie. 
 

Observeert het 
functioneren van het 
leerlingenteam en maakt 
dit bespreekbaar. Maakt 
afspraken met 
leerlingenteams en komt 
daarop terug. 

Geeft achteraf een 
oordeel over het 
functioneren van het 
team.  

Verplaatsen in de leefwereld van 
leerlingen 

Houdt rekening met de 
leefwereld van 
leerlingen, vindt daar 
aansluiting bij en geeft 
dit een plaats in het 
onderwijs.  

Houdt rekening met de 
leefwereld van leerlingen 
en vindt daar aansluiting 
bij. 

Kan onder woorden 
brengen wat leerlingen 
belangrijk vinden. 

 
 
6. Oriënteren op school- en/of onderwijsbeleid 

                     Uitvoering 

Aspect 
Goed Voldoende Zwak 

Kennis van minimaal 2 van de 3 
beleidsterreinen (didactiek, 
toetsing, leerlingenzorg)  

Laat zien dat hij kennis 
heeft van schoolplan en 
vakgroep-/sectieplan en 
heeft een beeld van de 
uitvoering hiervan en 
heeft een eigen visie 
hierop. 

Laat zien dat hij kennis 
heeft van schoolplan en 
vakgroep-/sectieplan en 
heeft een beeld van de 
uitvoering hiervan. 

Laat zien dat hij kennis 
heeft van schoolplan en 
vakgroep-/sectieplan.  

 
  



H.2.4. Formulier voor zelfscoring en scoring door de vakcoach 

 

Bij het toekennen van de scores wordt gebruikgemaakt van de aspecten zoals 
beschreven in de rubrics van Bijlage H.2.2. 
 
 

G
o

e
d

 

V
o

ld
o

e
n

d
e

 

Zw
ak

 

Basisvoorwaarden 

 Hanteren van procedures en afspraken    

 Organisatie van het (leer)proces    

 Planning en timemanagement    

Leerdoelen opstellen 

 Zelfsturing door de leerling    

 Het domein waarop de doelen betrekking hebben (opbouw)    

 Het domein waarop de doelen betrekking hebben (leerlijn)    

 Differentiatie van de doelen naar de leerling    

Leeractiviteiten ontwerpen/begeleiden 

 Onderlinge samenhang    

 Differentiatie: rekening houden met verschillen in leerstijlen, leertempo, leerniveau    

 Doeltreffendheid    

 Organisatie in tijd en ruimte    

 Organisatie van activiteiten buiten het lokaal    

Toetsing 

 Formatief toetsen op resultaat    

 Formatief toetsen op proces    

 Summatief toetsen op resultaat    

 Summatief toetsen op proces    

Ontwikkeling begeleiden 

 Contact maken met leerlingen    

 Eigenaarschap van leerlingen stimuleren    

 Aansluiten op sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen    

 Ontwikkelen van talent/capaciteiten bij leerlingen    

Communicatieprocessen aansturen 

 Klimaat voor samenwerking scheppen    

 Verplaatsen in de leefwereld van leerlingen    

Oriënteren op school- en onderwijsbeleid 

 Kennis van minimaal 2 van de 3 beleidsterreinen (didactiek, toetsing, leerlingenzorg)    

 

 


