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1. INLEIDING
Schoolpracticum 1 is een onderdeel van de minor Lere lesgeven en van de Master SEC en
voor de master LVHOM. Het is een oriënterend vak, dat je laat kennismaken met het beroep
van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs. Door zelf een aantal lessen te verzorgen ervaar je persoonlijk hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de les
en het leerproces van leerlingen.
Schoolpracticum 1 is sterk verweven met vakdidactiek 1, je moet ze samen volgen.
Schoolpracticum 1 kent zeven onderdelen:
1. de schoolscan
2. de kennisoverdracht (lessen voorbereiden, geven en reflecteren)
3. observeren (lessen van schoolpracticumdocent en medestudent bijwonen en daarover
rapporteren)
4. intervisie (onderwijservaringen uitwisselen en problemen oplossen met medestudent)
5. coaching (de schoolpracticumdocent [de vakcoach + schoolopleider] zal je coachen gedurende het schoolpracticum)
6. portfolio (een documentatiemap met gemaakt werk en een zelfevaluatie op basis van de
“SBL-competenties”) [zie Rubrics]
7. supervisie (de vakdidacticus zal toezien dat het schoolpracticum zodanig is ingericht en
vormgegeven dat je leraarcompetenties verder ontwikkelt
Het schoolpracticum heeft een omvang van 5 EC (140 uur). Om een schoolscan te maken
gebruik je ongeveer 15 uur. Vervolgens moet 25 uur besteed worden aan het realiseren van
onderwijs. De wijze waarop is afhankelijk van het onderwijsmodel van de school. In een
school waar klassikaal onderwijs wordt gegeven sluit je daarbij aan en geef je ten minste 20
lesuren zelf. In een school waar leerlingen vooral zelfstandig werken en de leraar meer als
coach optreedt verzorg je zelf ten minste 5 onderwijsleersituaties waarin je een onderwerp
presenteert aan een klas/groep; tevens draag je als begeleider, ten minste 20 uur, bij aan het
zelfstandig leren van de leerlingen.
Naast de 25 uur waarin je oefent in de kerntaak van de leraar besteed je nog 20 uur aan
klassecontacturen. Een gedeelte van de klassecontacturen kan, in overleg met de schoolpracticumdocent, ingevuld worden met de begeleiding van leerlingen bij opdrachten die buiten de "gewone " lesuren plaatsvinden.
De overige uren (circa 80) heb je nodig voor lesvoorbereidingen, verslagen, reflecties, Observeren, Intervisie, Coaching, Supervisie en Portfolio
Schoolscan

Lesgeven

Klassecontacturen

15 uur

25 uur

20 uur

Lesvoorbereidingen en overige
activiteiten
80 uur

2. ORGANISATIE
Dit hoofdstuk is vooral bedoeld om organisatorische problemen te voorkomen. De uitvoering
van het practicum kan namelijk snel mislopen als een aantal afspraken niet goed worden
gemaakt en/of als men zich niet streng aan houdt aan de afspraken. Het practicum wordt in
tweetallen gedaan. Probeer zoveel mogelijk zaken samen te doen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar lessen bij te wonen e.d. Het schoolpracticum kan daardoor veel aan waarde
winnen.
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Als schoolpractium 1 wordt gelopen op een school die in een partnerschap Samen Opleiden
met ELAN samenwerkt, dan spreken we over en vakcoach (VC) i.p.v. schoolpracticumdocent
(SPD) en over instituutsopleider (IO) i.p.v. vakdidacticus (VD). In dat geval word je op school
tevens begeleid door een schoolopleider (SO). In deze brochure wordt die situatie telkens
tussen [ ] aangegeven.
De volgende punten zijn van belang:
1. Maak zo snel mogelijk een afspraak met je schoolpracticumdocent [SO + VC] voor een
eerste bezoek. Wissel adressen, telefoonnummers en roosters uit met belangrijke personen tijdens het schoolpracticum (o.a. SO + VC], mede-docent-in-opleiding (DIO)).
2. Maak, zodra je op school bent, kennis met de medewerkers die wellicht een rol spelen in
jouw schoolpracticum. In ieder geval met je SPD [SO + VC], de onderwijsassistent, andere leden van de sectie, de schoolleiding en de schoolopleider.
3. Stel met je schoolpracticumdocent [VC + SO] en je mede-DIO een rooster voor het
schoolpracticum op. Uit dit rooster moet blijken in welke periode welke lessen worden
bijgewoond en welke worden gegeven. Het rooster bevat tenminste één uur per week,
waarin een coachingsgesprek met de SPD [SO + VC], plaats vindt en tenminste 1 uur
waarin intervisie met je medestudent plaats vindt. [Ook aan reflectiegesprekken o.l.v. de
SO neem je deel]. Leg dit rooster ter goedkeuring voor aan je vakdidacticus.
4. Maak goede afspraken met de begeleiders (schoolpracticumdocent én vakdidacticus)
over wat je van te voren moet inleveren en hoe (TeleTop, per e-mail, op papier). Spreek
ook af wanneer de nagesprekken plaats vinden en waar ze worden gehouden.
5. Maak je zelf zo spoedig mogelijk vertrouwd met de leerstof. Je laat je door de schoolpracticumdocent [VC] informeren over de aspecten, die niet in het boek staan (media,
aanvullende vraagstukken, didactische tips, educatieve software). Je verdiept je in de
voorafgaande leerstof, opdat je bij het lesgeven voldoende op de hoogte bent van de
voorkennis die de leerlingen zouden kunnen hebben.
6. Bereid alle te geven lessen of deellessen schriftelijk voor zoals dat bij het begin van het
college Vakdidactiek wordt aangegeven. De voorbereiding wordt later aangevuld met de
evaluatie en de reflectie en vormt dan het lesverslag.
7. Schrijf alles wat met je schoolpracticum te maken heeft meteen op in een logboek (zie
het volgende hoofdstuk).
8. Jij bent zelf voor je schoolpracticum verantwoordelijk. Je kunt je dus niet beroepen op
het feit dat je schoolpracticumdocent [SO, VC] je iets niet heeft gevraagd of geregeld.

3. WERKWIJZE
3.1 Je Persoonlijk Ontwikkel Plan
Aan het einde van het oriënterend schoolpracticum heb je een POP gemaakt. Neem dit POP
er nu weer bij en maak een concreet activiteiten plan waarin je aandacht besteed aan je
ontwikkelingsdoelen, de activiteiten, de planning en de manier waarop je in het portfolio gaat
aantonen dat je het ontwikkeldoel gerealiseerd hebt. Je plan wordt sterker als je de activiteiten kunt onderbouwen met een rationale (een theoretisch concept). Bespreek je plan in ieder
geval met de SPD [SO + VC].
3.2 Je logboek
Tijdens het schoolpracticum houd je een logboek bij. In dit logboek moet je ervaringen,
overwegingen ter voorbereiding van je activiteiten, beoordelingen achteraf en de gesprekken
-2-

Handleiding Schoolpracticum 1

daarover vastleggen en structureren. Door je ervaringen iedere keer in het logboek op te
schrijven zul je ze beter verwerken. Je wordt daardoor immers gedwongen een adequate
omschrijving te geven van gebeurtenissen en, bij het zoeken naar juiste formuleringen, het
kaf van het koren te scheiden, vergelijkingen te maken met andere situaties, na te gaan welke competenties aan de orde zijn e.d. Het logboek vormt de basis voor je reflecties, reflectiegesprekken. Het is verstandig direct na een activiteit aantekeningen te maken in het logboek
omdat anders niet goed kan worden vastgesteld wat er precies gebeurd en bereikt is.
Het logboek is een persoonlijk document en hoeft niet aan derden ter inzage te worden gegeven. Het dient wel als input voor je eindverslag

3.3 Je werkplaats
In Blackboard is een werkplaats voor je aangemaakt waarin je de lesvoorbereidingen, de
verslagen van de nabesprekingen met je mede-student en de schoolpracticumdocent [VC] ,
je reflectieverslagen en alle producten die je maakt in het kader van het schoolpracticum
plaatst. Op deze wijze ontstaat er een digitaal archief.
Slechts de schoolpracticumdocent [SO, VC] , je mede-student, de vakdidacticus [IO] en jijzelf
hebben lees- en schrijfrechten in deze werkplaats. Met name de vakdidacticus zal met enige
regelmaat gebruik maken van zijn schrijfrechten om zo op afstand een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van je leerproces.
3.4 Je portfolio
Je schoolpracticum rond je af met het schrijven van een samenvattend verslag en door het
het maken van je portfolio (of voor studenten in de master het aanvullen van je portfolio).
Een format voor een portfolio kun je vinden op de ELAN website of krijg je van je docent voor
vakdidactiek.
Aan het einde van het oriënterend schoolpracticum heb je een POP opgesteld. Om je persoonlijke plannen te realiseren heb je allerlei activiteiten ondernomen. In je portfolio geef je
de belangrijkste activiteiten die je ondernomen hebt en wat je ervan geleerd hebt weer. Niet
alle producten uit de werkplaats komen daarbij in je portfolio. Je kiest de documenten uit
waar je het meest tevreden over bent en ook de documenten waarmee je aantoont dat je
bepaalde competenties hebt verworven.
De Stichting beroepskwaliteit leraren (SBL) heeft 7 beroepscompetenties van leraren beschreven: interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en vakdidactisch competent, organisatorisch competent, competent in samenwerking met collega’s,
in samenwerking met de omgeving en in reflectie en persoonlijke ontwikkeling. In het schoolpracticum 1 komen deze alle aan de orde; het accent ligt echter op vakinhoudelijk en vakdidactisch en organisatorisch competent. Vanzelfsprekend verwachten we niet dat je in de minor als geheel en het schoolpracticum in het bijzonder in deze competenties geheel startbekwaam wordt; in het portfolio beschrijf en toon je de ontwikkeling op deze gebieden.
Tot slot schrijf je een afsluitend verslag waarin je terugblikt op de activiteiten in het schoolpracticum, beschrijft welke indruk de verschillende ervaringen op je gemaakt hebben en conclusies trekt op gebieden die voor jou een grote rol hebben gespeelrd.[Voor mastestudenten
geldt dat zij hun bekwaamheidsprofiel ook toetsen aan de mastercompetentie].
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4. DE SCHOOLSCAN
Voordat je lessen gaat geven in een school maak je een oriëntatie op de onderwijsomgeving.
Je maakt een schoolscan door informatie te verzamelen over:
 de onderwijsorganisatie
 de vaksectie
 de methode
 de leerlingen
 de regels
 de medewerkers van de school waar je als DIO veel mee te maken zult krijgen
De volgende vragen kunnen je helpen om een schoolscan te maken [voor de antwoorden
zoek je contact met SO, VC en sectievoorzitter]:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De onderwijsorganisatie
Welke onderwijsvisie draagt de school uit?
Hoe wordt het onderwijs vorm gegeven; welk didactisch model wordt gehanteerd?
Welke bestuursvorm heeft de school?
Is er en centrale directie, een afdelingsdirecteur of is de school zelfstandig?
Welke schooltypen bestaan er in deze scholengemeenschap?
Hoe homogeen of heterogeen zijn de brugklassen en hoe is de determinatie voor de
verschillende schooltypes geregeld?
7. Hoe is de inspraak van ouders?
8. Is er een schoolreglement?
9. Zijn er vaste regels voor bevordering?
10. Welke buitenschoolse activiteiten zijn er?
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.
1.
2.
3.
4.
5.

De vaksectie
Hoeveel leraren zijn er binnen de sectie?
Hoe is de samenwerking binnen de sectie georganiseerd?
Hoe is de urenverdeling voor de verschillende klassen?
Zijn er gecoördineerde proefwerken?
Wordt er bij het onderwijs gebruik gemaakt van computers?
Is er sprake van samenwerking of afstemming met andere secties?
Hoe gaat de sectie om met zaken als het studiehuis en zelfstandig leren?
Hoe gaat de organisatie in de praktijk? (bijv. spelen onderwijsassistenten (OA) een rol,
hoe schakel je de OA in, wat doet de OA)
Hoe is de regeling voor het gebruik van hulpmiddelen? (overheadprojector, computerlokaal, computers)
De methode
Welke methode wordt gebruikt?
Hoe is de opbouw van de methode
Werkt de SPD [SO + VC] precies volgens de methode of past hij deze aan? (Zo nee;
hoe past de SPD [SO + VC] de methode aan?)
Welke hulpmiddelen heeft de leraar/leerling nodig om met de methode te kunnen werken?
Hoe speelt de methode in op leerlingen met boven- of beneden gemiddelde talenten
voor het vak?
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D.
1.
2.
3.
4.

De leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school en hoe is de verdeling over de schooltypen?
Zijn de leerlingen berokken bij de school? (inspraak/clubs/….)
Is er een heterogene of homogene populatie leerlingen?
Komen de leerlingen vooral uit de stad of uit de juist uit de gehele regio?

E.
1.
2.
3.
4.

De regels
Hoe spreken leerlingen en leraren elkaar aan?
Wat is de regel voor leerlingen die te laat komen?
Wat te doen met leerlingen die hun huiswerk niet afhebben?
Met wie moet er contact worden opgenomen in geval van problemen met leerlingen?
(Zorg dat je deze mensen kent voordat je zelfstandig gaat lesgeven.)
In er een (proefwerk)reglement voor leerlingen en wat zijn de relevante regelingen voor
docenten?
Wanneer mogen leerlingen in/uit een lokaal of werkruimte?
Welke ordemaatregelen worden er zoal genomen en wanneer worden die ingezet?
Wanneer worden leerlingen bv verwijderd uit de klas en wat is dan de procedure? Als
iemand steeds maar weer zit te kletsen wat kun je dan doen?

5.
6.
7.

F.
1.
2.
3.
4.
5.

Contactpersonen
Wie zitten in de directie en wat is hun taakverdeling?
Wie zijn de speciale functionarissen op het gebied van leerlingenzorg binnen de school?
Wie is belast met de interne opleiding van docenten?
Wie zijn de conciërges?
Wie zijn de secretariaatsmedewerkers?

5. HET GEVEN VAN EEN AANTAL LESSEN
In de inleiding is aangegeven op welke wijze je de lessen, afhankelijk van de onderwijsorganisatie, moet verzorgen. Het is van groot belang dat de lessen die je zelf verzorgt, goed worden voorbereid en doorgesproken met de schoolpracticumdocent. Maak daarom heldere afspraken met je docent over de stof, over een moment vóór de les waarop je de docent je
voorbereiding overhandigt en over tijdstip en plaats van de nabespreking met docent en medestudent. Zie ook hoofdstuk 2.
Het maken van een lesvoorbereiding is een fundamenteel hulpmiddel in het leerproces van
de docent in opleiding en draagt bij aan een lesstructuur die het leerproces van de leerlingen
zo effectief als mogelijk maakt. Bij vakdidactiek komt het voorbereiden van lessen dan ook
uitgebreid aan de orde. We hanteren daarbij een eenvoudig lesvoorbereidingsformulier (zie
bijlage 3), waarbij geprobeerd wordt de leerlingen tijdens de les zo actief mogelijk te laten
zijn. Probeer je lessen zo veel mogelijk volgens dit model in te richten. Bereid de les goed
voor en bedenk hoe je er het beste voor kunt zorgen dat de leerlingen deze stof zullen leren.
Denk na over de structuur van de les: hoe begin je, welke werkvorm(en) hanteer je, de tijdsplanning, hoe ga je na of de leerlingen de stof inderdaad geleerd hebben, wat schrijf je op
het bord, welke vragen kan je stellen, welke opdrachten geef je?
Probeer expliciet aan te geven wat de leerlingen in de les precies moeten leren (probeer dat
ook zo precies mogelijk op te schrijven) en hoe je in de les kunt nagaan of dat doel bereikt
wordt. Denk ook na over de 'orderegels' die tijdens de les zullen gelden en hoe je daarop zult
toezien.
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5.1 Reflectie
Je moet op elke zelf gegeven les reflecteren en er een kort verslag van maken, gekoppeld
aan het lesvoorbereidingsformulier.
Reflecteren betreft het hoe, wat en waarom van het onderwijs en is gericht op het vinden van
de juiste, door theorie gesteunde, handerwijze als professioneel docent.
Het onderstaande schema kan je helpen om de reflectie te structureren (Velon, april 2004).
Reflectievragen
Wat wil ik leren?
Wat gebeurde er?

Wat was voor mij belangrijk?

Wat wil ik vasthouden?
Wat ga ik doen?

Hulpvragen
Wat wilde ik bereiken?
Wat deed ik?
Wat deden de leerlingen?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik daarbij?
Wat denk ik dat de leerlingen dachten en voelden?
Begrijp ik wat er aan de hand was?
Wat was voor mij belangrijk in deze situatie?
Waarom is dat voor mij zo belangrijk?
Wat zegt de theorie over deze situatie?
Wat vind ik van deze theorie?
Moet ik dingen anders gaan doen of zien?
Welke initiatieven ga ik nemen?
Hoe en wanneer ga ik nieuwe initiatieven uitproberen?

Reflecteren gaat in het algemeen gemakkelijker als je in tweetallen werkt. De een stelt de
vragen en bewaakt het proces en de ander reflecteert en maakt notities.[Bij Samen Opleiden
organiseert de schoolopleider reflectiegesprekken].

5.2 Bespreking met je schoolpracticumdocent
Na een door jou gegeven les (of na enkele lessen, bij een wekelijks bespreekuur) heb je een
gesprek met je schoolpracticumdocent [VC, SO], met je mede-DIO of met beiden. Het doel
van dit gesprek is vooral je eigen reflectie "te versterken".
De volgende punten kunnen daarbij nuttig zijn:
1) Je stelt gezamenlijk vast, wat er in de gegeven les(sen) is gebeurd. Zijn de lesdoelen
gehaald en hoe weet je dat? Voelde je je prettig en ontspannen bij het geven van de
les? Zouden leerlingen het een plezierige les hebben gevonden? Het is vooral van belang je eigen indrukken weer te geven.
2) Als er iets niet goed is verlopen, dan is het belangrijk om er achter te komen waardoor
dat gebeurde. Ging het bij de lesopening al niet zoals je gedacht had? Ben je van het
lesplan afgeweken?
Soms zijn mensen geneigd om alles wat niet goed ging te wijten aan omstandigheden
buiten hun invloed, als iets "wat hen overkomt”. Zoals: " de orde was niet goed, maar ja,
het was ook het zevende uur". Dat is geen vruchtbare aanpak, want dat nodigt niet uit
om het een volgende keer beter te doen. Moeilijke omstandigheden moet je zien aankomen en daar moet je iets op verzinnen.
Maar analyseer ook, en vooral, wat er goed ging, want dat wijst op competenties die je
beheerst of spoedig gaat beheersen.
3) De conclusies uit het voorgaande ga je vertalen naar wat je de volgende keer beter zou
kunnen doen. Of wat je een volgende keer gerust weer kunt plannen, in de wetenschap
dat het goed gaat omdat je dat aspect beheerst. Het resultaat van deze vertaling, "de
goede voornemens", zien we weer terug in een volgende lesvoorbereiding.
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Maak een kort verslag van het verloop en de nabespreking van de les.
De verslagen, lesvoorbereidingen en reflecties zet je in je werkplaats in Blackboard.

6. DE AFRONDING
Ter afrondng schrijf je een samenvattend verslag en vul je je portfolio (zie 3.4). Het samenvattend verslag geeft een samenvatting van de hoofdpunten die je hebt 'geleerd': belangrijke
ervaringen, opvallende conclusies, bevestigde verwachtingen, onverwachte gebeurtenissen,
toekomstige 'leerpunten' (in de opleiding) voor jezelf. Probeer ook je visie te geven op het
beroep van docent. De persoonlijke toekomstige 'leerpunten' (in de opleiding) noemen we
ook wel je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
Voeg bij het samenvattende verslag de schoolscan en een selectie van een aantal lesvoorbereidingsformulieren en reflecties; kies deze zo dat ze een beeld geven van je vorderingen
tijdens de stage. Geef een afschrift van het verslag aan de schoolpracticumdocent [VC +
SO].

7. DE BEOORDELING
De afronding van het vak vindt plaats door een nabespreking van je verslag en je portfolio
met de betrokken schoolpracticumdocent [SO + VC] en vakdidacticus [IO]. De waardering
voor je schoolpracticum wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10 dat ontstaat als gemiddelde van de waardering voor de lessen die je gaf, je verslag, je reflectieopdracht en je portfolio. De schoolpracticumdocent [SO + VC] en de vakdidacticus [IO] bepalen in goed overleg
de waarderingen. [Daarbij vult de VC + SO gedurende de stage de Rubrics in; de IO komt
een keer op lesbezoek]. In geval van onenigheid beslist de vakdidacticus [IO].
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BIJLAGE 1: Schoolpracticum overeenkomst
Schoolpracticumovereenkomst
OSP / SP1 / SP2*
Universiteit Twente-ELAN
De partijen:
1. De school
naam school
adres
plaats
schoolpracticum docent [VC + SO]
telefoon
e-mail
2. De student
naam
adres
plaats
telefoon
e-mail
3. Universiteit Twente-ELAN
lerarenopleider
telefoon
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 053 489 ……
: ………………………………….@utwente.nl

Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De school wijst een schoolpracticumdocent aan die belast is met de zorg voor en begeleiding van de student
alsmede met het onderhouden van de contacten met de vakdidacticus van de Universiteit Twente.
Artikel 2
De school stelt de student in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding een schoolpracticum uit te
voeren van …………………………….. tot en met ………………………… in relatie tot het schoolvak
…………………………..

Artikel 3
Het schoolpracticum wordt vervuld in het kader van de tussen de school en de universiteit gemaakte afspraken.

*

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 4
Het schoolpracticum heeft een omvang van ………..EC (1 EC komt overeen met 28 studielast uren) en bevat tenminste ……….lesuren waarin de student zelfstandig les geeft.
Artikel 5
De schoolpracticumdocent ontvangt bij afronding een boekenbon (t.w.v. € 25). [De vakcoach wordt door de
school gafaciliteerd].
Artikel 6
De student is verplicht kennis te nemen van de gedragsregels van de school, waaronder het privacyreglement, en zich dienovereenkomstig te gedragen.
Artikel 7
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd na overleg tussen de drie partijen.
Artikel 8
Bij verschil van mening tussen de drie partijen kan de schoolpracticumcoördinator van de Universiteit Twente-ELAN optreden als intermediair en, in uiterste gevallen als arbiter.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend

Plaats: ……………………………
Datum: …………………………...

Handtekening
schoolpracticumdocent
[VO + SO]

docent in opleiding

lerarenopleider UT-ELAN

…………………………

…………………………

…………………………

Universiteit Twente
GW-ELAN
Postbus 217
7500 AE Enschede
http://www.utwente.nl/elan

BIJLAGE 2: Begrippenlijst
Schoolpracticum
Schoolpracticumdocent
Vakdidacticus
Observeren
Intervisie

Coachen
Supervisie
Reflecteren
POP
Portfolio

DIO
Black Board
SBL

Competentie
Schoolscan
Logboek
EC
Minor
Rationale

Stage; de werkplek waar je het geleerde toepast en ervaringen opdoet die leiden naar nieuwe leeractiviteiten.
De begeleidende docent tijdens het schoolpracticum.
De begeleidende lerarenopleider van de UT-ELAN.
Waarnemen en registreren van gebeurtenissen in de klas.
Techniek van probleem oplossen met behulp van medestudenten (probleem
bespreking door eerst het probleem te definiëren, de eigenaar en betrokke
nen te benoemen, aanpalende aspecten te verkennen, theoretische aspec
ten te verkennen).
Begeleiding van de student in het kader van zijn professionele competentieontwikkeling.
Procesbewaking door lerarenopleider (meestal vakdidacticus).
Systematisch terugblikken om te leren van eerdere ervaringen.
Persoonlijk Ontwikkel Plan met daarin opgenomen de persoonlijke leerdoelen voor een bepaalde periode.
(digitale) presentatiemap met daarin een beschrijving van de persoonlijke
professionele ontwikkeling en de documenten waarmee de ontwikkeling
wordt getoond.
Docent in opleiding.
Het digitale cursus management system van de Universiteit Twente.
Stichting Beroepskwaliteit Leraren bevordert de kwaliteit van het onderwijs
door bekwaamheidseisen op te stellen voor leraren en door professionaliteit
centraal te stellen.
Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheid waardoor je
in staat bent professioneel te handelen in een specifieke situatie.
Een verkennend onderzoek naar de aard en inrichting van een school.
Een aantekeningenschrift voor dagelijkse gebeurtenissen, leerervaringen en
plannen.
European Credits; studielasturen. 1 EC komt overeen met 28 werkuren
een deel van de studie, met studielast van 30 EC, waarin je een domein ver
kent dat niet tot de eigen studierichting behoort.
Een verklarende theorie of theoretisch concept.

BIJLAGE 3: lesvoorbereidingsformulier
Klas:

DIO:

datum:

lesuur:

leerproces leerlingen
Beginsituatie/voorkennis:
Lesdoelen:
Na de les weten/begrijpen de leerlingen…..
Na de les kunnen de leerlingen…..
Leerstof:
Werkvormen:
Lesmaterialen:
Kernvoorbeelden of kernopgaven:
Evaluatie van de lesdoelen:
Kritische factoren
Leerstof
Leerlingen
School
….
Tijd

doel

leerstof

werkvorm

-------------------------------------------------------------------

leerproces Docent In Opleiding
Beginsituatie/aanleiding:
Leerdoel:
Werkvorm:
Materialen:
Evaluatie van leerdoel:

Activiteit van de Activiteit
docent
leerling

van

de

BIJLAGE 4: reflectieopdracht
Reflectie op het afgelopen kwartiel: relatie tussen vakcomponenten
Doel:
Verbinding leggen tussen en integreren van kennis en vaardigheden die je bij de verschillende vakken in
dit kwartiel hebt opgedaan.
Omvang: circa 10 uur
Reflectie kun je opvatten als het leren begrijpen van de wereld om je heen door het leggen van verbindin‐
gen tussen enerzijds de werkelijkheid en anderzijds de wereld van de regels, theorieën en ideeën. In een
plaatje ziet dat er als volgt uit:

theorieën, regels, ideeën

concepten

verbindingen leggen

werkelijkheid

contexten

Je hebt bij verschillende vakken kennis en vaardigheden opgedaan die allemaal te maken hebben met de
beroepsuitoefening. Deze reflectieopdracht is bedoeld om verbindingen te leggen tussen deze opgedane
kennis en de wereld van de school of klas. Hiervoor moet je allereerst in kaart brengen wat bij de verschil‐
lende vakken aan bod in geweest, en daarna ga je voor drie aspecten verbindingen leggen.
Stap 1: inventarisatie van vakinhouden
a. Onderwijskunde
Maak een lijst met minstens 5 onderwerpen die bij OK aan de orde zijn gekomen, en beschrijf elke
van de onderwerpen kernachtig. Voorbeelden:
‐
De ideale leraar: welke docent zou je willen zijn, met welke kwaliteiten en bekwaamheden?
‐
Cognitivisme: individuele leerprocessen belangrijk, ook procedurele kennis verwerving, docent
als coach. Instructieproces verloopt in 9 fasen (3 groepen: voorbereiden, kennis aanbieden en
oefenen, transfer).
b. Vakdidactiek
Maak een lijst met minstens 5 onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij Inleiding Vakdidactiek en
beschrijf elk van de onderwerpen met een aantal kernbegrippen.
c. Schoolstage
Schrijf minimaal 3 situaties op die je zelf in de klas hebt meegemaakt in je eigen lessen of tijdens
observaties van andere docenten. De onderwerpen kunnen divers zijn: vakdidactisch, pedagogisch,
klassenmanagement, gebruik media enz.
d. Wetenschapscommunicatie
Maak een lijst met minstens 5 onderwerpen die bij Wetenschapscommunicatie aan de orde zijn ge‐
komen beschrijf elk van de onderwerpen met een aantal kernbegrippen.
Stap 2: leggen van verbindingen: drie casussen
Beschrijf uitgaande van een specifieke situatie of onderwerp verbindingen met componenten uit
andere vakken. Je mag uitgaan van ervaringen uit je schoolstage of van een specifiek onderwerp uit
een vak (zie hieronder). De kwaliteit van je beschrijvingen van de relaties tussen de componenten is
bepalend voor de diepgang. Je kunt de verbindingen ook beschrijven aan de hand van een mind
map.
Herhaal dit proces nog twee maal. Uiteindelijk heb je dus drie casussen.

Het vertrekpunt kan verschillend zijn, je kunt starten bij een schoolpracticum ervaring, of bij een
onderwerp uit een van de vakken:
 Vetrekpunt schoolstage
Neem je situaties uit de schoolstage om verbindingen te leggen met elementen uit Inleiding
Vakdidactiek, uit Onderwijskunde, en uit Wetenschapscommunicatie. Bedenk welk aspect uit
elk vak te maken heeft met je onderwijssituatie, en beschrijf vervolgens hoe jij die relatie ziet.
 Vertrekpunt vakonderwerp
Neem een onderwerp uit een van de vakken en leg verbindingen met de andere vakken en met
de schoolstage (liefst ervaringen die je bij stap 1 hebt beschreven, maar het mogen ook andere
observaties zijn). Beschrijf vervolgens hoe jij de relatie tussen de elementen ziet.

