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INLEIDING 
 

Met de groeiende behoefte aan leerkrachten in het primair onderwijs, zijn scholen op zoek naar andere 

mogelijkheden om leerkrachten aan te trekken. Uit het onderzoek ‘Paden naar Leraarschap’ van het 

Centraal Planbureau blijkt dat zij-instroom een waardevolle bron van nieuwe leerkrachten kan zijn (CPB, 

2017) waarbij het van belang is dat zij-instromers in staat worden gesteld hun onderwijsbevoegdheid te 

halen.  

 

De wet spreekt van een ‘zij-instromer-in-het-beroep’ als iemand die in het bezit is van een diploma van 

het hoger onderwijs het zogeheten ‘zij-instroomtraject’ doorloopt. Het zij-instroomtraject maakt het 

mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te volgen. De zij-instromer volgt een 

passend leer-werktraject van maximaal twee jaar, dat is afgestemd op zijn eerdere opleidings- en 

werkervaring. Vanaf het begin van het traject staat de zij-instromer voor de groep; aanvankelijk samen 

met en daarna onder supervisie van een bevoegd leerkracht en uiteindelijk volledig zelfstandig voor de 

groep.   

 

Het zij-instroomtraject bestaat uit drie onderdelen: een geschiktheidsonderzoek, een scholings- en 

begeleidingstraject en een bekwaamheidsonderzoek. Het schoolbestuur, de zij-instromer en de 

lerarenopleiding sluiten voor het scholings- en begeleidingstraject een tripartiete- en 

scholingsovereenkomst af.  

 

Naast de scholingsovereenkomst die de zij-instromer bij aanvang van het traject heeft ontvangen wordt 

een begeleidingsplan opgesteld tussen de opleiding, het bevoegd gezag en de zij-instromer. Voorliggend 

document beschrijft de kaders van het begeleidingstraject zoals dat is vormgegeven door Pabo Avans 

Hogeschool. Het biedt de zij-instromer, de werkplekbegeleider en de instituutsbegeleider richtlijnen voor 

en handvatten bij het vormgeven van de begeleiding. Tevens staan de afspraken en richtlijnen t.a.v. de 

begeleiding van de zij-instromer in dit document beschreven. Aanvullingen op dit plan worden vastgelegd 

en ondertekend door alle partijen 
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HOOFDSTUK 1.  
HET ZIJ-INSTROOMTRAJECT  
 

1.1. FOCUS OP HET BEHALEN VAN LEERUITKOMSTEN   

Van de zij-instromer wordt verwacht dat hij zich ontwikkelt tot een startbekwaam leraar. De 

bekwaamheidseisen ten aanzien van het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch handelen zoals 

geformuleerd door de Onderwijscoöperatie1 en sinds 1 augustus 2017 geldend als de wettelijke 

bekwaamheidseisen voor het onderwijs vormen het uitgangspunt van het scholingstraject van de zij-

instroom. Hierin is vastgelegd wat een startbekwaam leerkracht, en dus ook de zij-instromer, moet 

kennen en kunnen.  

 

Om het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat de zij-instromer al heeft geleerd en meer ruimte te 

bieden voor differentiatie en flexibiliteit, wordt het scholingstraject omschreven in termen van 

leeruitkomsten.   

 

Leeruitkomsten beschrijven wat een zij-instromer wordt geacht te weten, te begrijpen en te kunnen 

toepassen na afronding van een leerperiode. Een leeruitkomst geeft aan wat de zij-instromer 

daadwerkelijk kan (Nuffic, 2013; zie Tuning-project). 

 

Het gaat hier over ‘leren’ dat zowel informeel als formeel kan zijn en het gaat over output, waarmee de 

zij-instromer laat zien wat hij geleerd heeft en zich eigen heeft gemaakt.  

 

In samenwerking met werkveldpartners zijn de wettelijke bekwaamheidseisen vertaald naar een 9-tal 

leeruitkomsten die de zij-instromer dient te behalen tijdens het scholingstraject:  

 

1. Beredeneerd aanbod (periodeplanning) ontwikkelen en bijstellen  

2. Lesgeven/begeleiden 

3. Toetsontwikkeling, toetsanalyse en verbeterplan 

4. Voeren van gesprekken: oudergesprekken, extern 

5. Leerarrangement ontwikkelen 

6. Onderwijsverbetering in de klassensituatie  

7. Visie en schoolontwikkeling(sthema) 

8. Professionele ontwikkeling 

9. Kennisbases 

9a. Kennisbasis Nederlandse taal 

9b. Kennisbasis rekenen - wiskunde 

9c. Kennisbasis Engelste taal (Aptistoets) 
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1.2. ONDERWIJSMODEL ZIJ-INSTROOMTRAJECT   

Het onderwijsmodel voor de zij-instroom bestaat uit een combinatie van werkplekleren (60%), zelfstudie 

en online leren (30%) en contactonderwijs (10%). Het biedt mogelijkheden voor tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren en leren in diverse settings. Een goede mix draagt bij aan de efficiency en de  

kwaliteit.  

 

 

 

Figuur 1 Onderwijsmodel Zij-instroom 

 

 

Het contactonderwijs vindt tweewekelijks op de vrijdagen plaats op Pabo Avans Hogeschool en wordt 

verzorgd door docenten van de opleiding. In de ochtend worden de leeruitkomsten n.a.v. ingebrachte 

casuïstiek aangevlogen vanuit onderwijskundige en pedagogische inzichten en in de middag vanuit de 

verschillende vakgebieden. De structuur van de contactmomenten is gelijk voor de zij-instromers en de 

inhoud zal, zo veel als mogelijk, op maat worden afgestemd op de behoeften en ontwikkelmogelijkheden 

van de zij-instromer. 

 

Het zij-instroomtraject is een leer-werktraject, waarvan een substantieel deel -  60% - plaatsvindt op de 

werkplek door ‘learning on the job’. Het begeleiden van dit leren op de werkplek neemt dan ook een 

belangrijke plaats in in het gehele zij-instroomtraject. Hoe kan het leren van de zij-instromer op de 

werkplek worden (h)erkend, georganiseerd, begeleid en gestimuleerd? In dit begeleidingsplan worden 

daar richtlijnen voor gegeven.  

 

 

1.3. GOUDEN DRIEHOEK: LERENDE, OPLEIDING, WERKPLEK  

Onderstaand model beschrijft de drie actoren die betrokken zijn bij leren op de werkplek als onderdeel 

van een opleidingstraject. Het model geeft aan dat de drie partners met elkaar een relatie hebben. Dat ze 

alle drie invloed hebben op de inhoud van het leertraject.  

                                                   
1 Onderwijscoöperatie, (2014). Herijking Bekwaamheidseisen: verantwoording. Utrecht: Onderwijscoöperatie.  

Contactonderwijs Werkplekleren 

Online leren Maken 
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Figuur 2 De Gouden Driehoek (Klarus, 2004) 

 

De inhoud van het opleidingstraject bevindt zich tussen de drie zijden van de Gouden Driehoek, daar 

krijgen leren en opleiden vorm. De opleiders van de opleiding en de begeleiders van de werkplek 

ondersteunen de zij-instromer in zijn of haar leerproces en zorgen mede voor een samenhangend geheel 

aan activiteiten (curriculum). De lerende participeert, voert activiteiten uit en geeft zelf betekenis aan die 

activiteiten. Leren op de werkplek komt tot stand doordat de lerende gebruik maakt van de 

mogelijkheden die de opleiding biedt en de mogelijkheden op de werkplek (Timmermans, 2012) 

 

Samenwerken en opleiden ‘binnen de driehoek’ werkt mits er een optimale balans tussen eisen, wensen, 

verwachtingen, activiteiten en inhoud vanuit de werkplek, de opleiding én de zij-instromer is. Een 

belangrijke randvoorwaarde is, is dat voor iedereen helder is waartoe je opleidt: wie is de 

beroepsbeoefenaar die we opleiden en welke leeruitkomsten moet de zij-instromer dan aantonen?  

  

1.4. SAMEN DE LEERROUTE BEPALEN   

Centraal in het model staan de leeruitkomsten. Deze geven sturing aan het leren. Voor het leren, 

opleiden en begeleiden op de werkplek is het dan ook van belang dat bij aanvang van het traject en/of de 

leerperiode gezamenlijk – zij-instromer, werkplekbegeleider én instituutsopleider – besproken wordt wat 

verstaan wordt onder de leeruitkomst(en).  

 

  

Figuur 3 Samen de leerroute bepalen 
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Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de rol van de werkplekbegeleider of schoolopleider, ook wel 

stagecoach genoemd, bij het bevorderen van het leren van de zij-instromer op de werkplek.   

 

 

1.5. FASERING & BREDE BEVOEGDHEID 

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek is er een persoonlijk scholingsplan opgesteld 

voor de zij-instromer waarin aangegeven staat aan welke bekwaamheidseisen – verdeeld over de te 

behalen leeruitkomsten -  de zij-instromer zal gaan werken gedurende het leer-werktraject. Tijdens dit 

leer-werktraject is de zij-instromer een volwaardig teamlid van de basisschool. Afhankelijk van de 

omvang van de aanstelling is de zij-instromer voor 0,4 tot 0,6 fte inzetbaar voor de groep. In deze 

omvang is de benodigde tijd voor scholing en begeleiding niet inbegrepen; deze bedraagt twee dagen per 

week.  

 

De wijze waarop de zij-instromer ingezet kan worden, is afhankelijk van de opleidingsfase waarin de zij-

instromer zich bevindt. Er wordt gewerkt met drie fasen:  

fase 1: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht samen met en onder 

begeleiding van een bevoegd groepsleerkracht;  

fase 2: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht onder supervisie van de 

groepsleerkracht bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. Er is sprake van begeleiding op afstand;  

fase 3: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht en draagt de 

verantwoordelijkheid voor de groep; de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.    

 

In elke fase dient de zij-instromer naast de onderwijs- en begeleidingsactiviteiten in de eigen groep – de 

stamgroep - ervaring op te doen in een andere bouw. We hanteren de verdeling jonge kind (groep 1 – 4) 

en oudere kind (groep 5 – 8). In overleg met de begeleiders en afhankelijk van de leeruitkomsten 

waaraan gewerkt wordt, bepaalt de zij-instromer in welke groep hij deze ervaring op gaat doen. Hij dient 

per opleidingsjaar minimaal 40 dagen -  1 dag per week -  in een andere groep mee te draaien: 20 dagen 

jongere kind, waarvan minimaal 10 in groep 1-2 en 20 dagen oudere kind. Ervaring opdoen betekent ook 

onderwijs- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren.  

 

Het doorstromen van fase 1 naar 2 verloopt geleidelijk, voor de overgang van fase 2 naar 3 zal een 

performance-assessment gericht op de leeruitkomsten 1 Beredeneerd aanbod en 2 Lesgeven en 

begeleiden worden afgenomen. Het zij-instroomtraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. 

 

Het leer- en begeleidingstraject is flexibel en de begeleiding zal dus worden afgestemd op het 

ontwikkelingsproces van de zij-instromer. De duur van het leer-en begeleidingstraject bedraagt maximaal 

24 maanden. Indien door onvoorziene omstandigheden het traject niet kan worden afgerond binnen deze 

termijn, dan dient het bestuur tijdig een verzoek in te dienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

voor een verlenging van de vrijstelling van de onderwijsbevoegdheid voor de betreffende zij-instromer. 

Dit is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de zij-instromer.  
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HOOFDSTUK 2. BEVORDEREN VAN 
HET LEREN OP DE WERKPLEK  
 

De rol van de opleider op de werkplek is cruciaal (Geldens, 2007). Een begeleider moet vaardig en 

competent zijn op het gebied van zijn vak in relatie tot het werk op de school én op het gebied van de 

opleiding en begeleiding van aankomende leraren. De werkplekbegeleider of schoolopleider kan het leren 

van de zij-instromer op de werkplek op verschillende manieren bevorderen:  

• Toegang geven tot activiteiten en de community  

• Exploratie  

• Coachen en feedback geven  

• Reflecteren, articuleren en exploreren  

• Expliciteren  

• Modelleren (een voorbeeld zijn)  

• Ondersteunen op maat (scaffolding) en loslaten (geleidelijke ‘terugtrekking’) (Onstenk, 2018).  

 

 

2.1. TOEGANG GEVEN TOT ACTIVITEITEN EN DE COMMUNITY 

De begeleiding begint bij het selecteren van en toegang geven tot taken en activiteiten (Timmermans, 

2012). De werkplekbegeleider heeft veel invloed op de feitelijke leermogelijkheden, onder meer door de 

zij-instromer al of niet bepaalde activiteiten te laten doen, maar ook door hen al of niet te stimuleren om 

initiatieven te nemen. 

Het is belangrijk dat de taken van de zij-instromer oplopen in complexiteit en (eigen) 

verantwoordelijkheid, passend bij de fase waarin de zij-instromer zit, en dat er sprake is van een goede 

balans tussen ‘niet te moeilijk’ en ‘niet te makkelijk’: de zij-instromer mag niet ‘verzuipen’, maar moet 

wel worden uitgedaagd en worden aangesproken op zijn zone van naaste ontwikkeling. Dat betekent dat 

de begeleider een beeld heeft van de moeilijkheidsgraad van taken. Die moeilijkheidsgraad wordt onder 

andere bepaald door de benodigde voorkennis, door de complexiteit van de situatie (bijvoorbeeld een 

‘makkelijke’ of ‘moeilijke’ klas), maar ook door de mate van autonomie en verantwoordelijkheid. De 

begeleider moet ook een beeld hebben van de voortgang en het leerproces van de zij-instromer: wat kan 

hij aan (Onstenk, 2018)? 

 

Ook sociale introductie is belangrijk. De begeleider en directie zorgen ervoor dat de zij-instromer deel 

wordt van het team. Het is niet zozeer het uitvoeren van lastige taken op zich dat leidt tot leren, als wel 

het in aanraking komen met voor de leraar relevante problemen (Billett, 2006). Of dat gebeurt, hangt 

sterk af van de participatie in de community of practice van de school. De zij-instromer moet in staat 

worden gesteld zich met het beroep te verbinden door onderdeel te worden van de community of practice 

van het beroep (Onstenk, 2018). 

 

 

2.2. EXPLORATIE 

Exploratie betekent dat zij-instromers worden gestimuleerd om zelfstandig een taak uit te voeren, waarbij 

ze zelf een doel formuleren en een probleem oplossen. Ze moeten het hele verloop van doel tot en met 
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aanpak zelf bewaken. De begeleider stimuleert de zij-instromer om complexe en gevarieerde taken uit te 

voeren en ondersteunt hem daarbij. De begeleider geeft begeleiding op basis van een uitdagende 

taakstelling en biedt daarbij ook relevante bronnen aan. Dit is een iteratief proces waarin de zij-instromer 

zijn handelen op basis van feedback van de begeleider bijstelt (Onstenk, 2018). 

 

Van Velzen (2013) ontwikkelde een aanpak die begeleiders in de klas helpt om hun praktijkkennis te 

delen. Kern daarvan zijn twee cycli van drie lessen, die de begeleider en de zij-instromer gezamenlijk 

voorbereiden, geven en nabespreken. De leervraag van de zij-instromer staat centraal. De begeleider legt 

de verbinding tussen opleiding en school en maakt het door deze vorm van samenwerkend begeleiden 

makkelijker voor de zij-instromer om werk en leren te integreren. In een latere paragraaf van dit 

begeleidingsplan wordt nader ingegaan op deze methodiek, ook wel bekend als Collaborative Mentoring 

Approach (CMA).  

 

 

2.3. COACHEN EN FEEDBACK GEVEN  

De begeleider observeert de zij-instromer bij de uitvoering van taken en geeft hem aanwijzingen, tips en 

feedback, die de zij-instromer stimuleren om zelfstandig tot een oplossing te komen. Coaching houdt in 

dat de begeleider de zij-instromer voor, tijdens en/of na de activiteit, suggesties, hints en feedback geeft. 

De begeleider moedigt de zij-instromer aan om dingen uit te proberen en steeds een stapje verder te 

gaan (scaffolding). Hij daagt de zij-instromer daarbij uit en doet dat in een veilige en ondersteunende 

sociale omgeving. Veilig wil zeggen dat de zij-instromer weet dat hij wordt gerespecteerd en aanvaard 

door zowel de leerlingen als de begeleider. Ondersteunend houdt onder meer in dat ‘fouten maken mag’ 

en dat de zij-instromer op tijd tips of aansporingen krijgt. ‘In het diepe gooien’ mag en kan goed werken 

(authentieke taak!), maar laten verdrinken mag niet. 

 

Feedback speelt een belangrijke rol in de coaching. Het is een krachtig instrument om leerprestaties te 

beïnvloeden (Hattie, 2014). Vooral formatieve evaluatie die is gericht op de leerdoelen en de ontwikkeling 

van de zij-instromer, levert een significant grote bijdrage. Het helpt de zij-instromer bij het monitoren, 

selecteren en structureren van activiteiten. Hattie en Timperley (2007) benadrukken dat het bij feedback 

gaat om de prestaties in relatie tot het gestelde doel. Door passende feedback worden mogelijke 

discrepanties tussen de prestaties en het doel inzichtelijk gemaakt.  

 

 

Begeleiders kunnen hun feedback richten op vier aspecten (Hattie en Timperley, 2007): 

1. De taak. Bijvoorbeeld: het (tussen)product of de les is voldoende of onvoldoende.  

2. Het proces van de taakuitvoering. Bijvoorbeeld: de zij-instromer moet meer aandacht besteden aan 

plannen, voorbereiden of samenwerken.  

3. De zelfregulatie van het leerproces/ metacognitieve vaardigheden. Bijvoorbeeld: de zij-instromer weet 

wanneer hij hulp moet vragen.  

4. De persoon/het zelfbeeld. Bijvoorbeeld: de begeleider zegt:“Je bent al een echte leerkracht!”.  

 

Effectieve feedback richt zich steeds op drie vragen: 

1. Wat is mijn doel? (Feed up) 

2. Hoe doe ik het? (Feed back) 

3. Wat wil ik hierna? (Feed forward)  
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Het is de kunst om de juiste feedback te geven op het juiste niveau of op een niveau dat net iets hoger 

ligt, maar dat de zij-instromer wel kan bevatten (Hattie, 2009). Realiseer je dat de zij-instromer zowel 

expliciete (talige) als impliciete (blikken, houding) feedback krijgt op zijn handelen. Hij wordt 

gestimuleerd daaruit zelf af te leiden hoe hij zijn handelen zodanig kan bijstellen, dat het leidt tot 

betekenisvolle interacties en het gewenste resultaat (Laurillard, 2012). Dat is eenvoudiger te realiseren 

als het gaat om handelingen die direct impliciete feedback uit de omgeving opleveren, dan bij 

handelingen die geen direct effect hebben op de omgeving en dus geen impliciete feedback genereren 

(Onstenk, 2018).  

 

 

2.3.1. Digitale zelfscan Junior Leraar  

Een van de tools die gebruikt wordt tijdens het zij-instroomtraject is de digitale 

zelfscan van Junior Leraar, waarmee de zij-instromer zijn of haar ontwikkeling op de 

competenties in beeld kan brengen op basis van 360-graden feedback.  

 

De digitale zelfscan geeft zicht op de ontwikkelingen van de bekwaamheden van de zij-instromer ten 

aanzien van pedagogisch handelen, didactisch handelen en collegiale samenwerking. De digitale scan is 

online in te vullen op verschillende momenten tijdens het zij-instroomtraject. In totaal zijn er 12 scans 

beschikbaar over een periode van 3 jaar. Bij aanvang van het scholingstraject heeft de zij-instromer een 

inlogcode van Junior Leraar ontvangen en laat hij de scan door een aantal betrokkenen invullen. De 

resultaten van de scan zijn mede input voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat de zij-instromer bij 

aanvang van het scholingstraject opstelt.  

 

 

 

2.3.2. IRIS Connect  

IRIS Connect is een systeem waarmee de zij-instromer op gemakkelijke wijze zelf 

videointeractie kan inzetten. Dit bevordert zelfreflectie en collegiale consultatie kan 

worden vergroot en versterkt door het eenvoudig toepassen van online coaching en 

feedback. Elke zij-instromer ontvangt een inlogcode voor IRIS Connect. In overleg met 

de instituutsopleider zal besproken worden hoe IRIS Connect in de eerste fase ingezet 

kan worden.  

 

 

2.4. REFLECTEREN, ARTICULEREN EN EXPLOREREN  

De kwaliteit van de interactie tussen de begeleider en de zij-instromer draagt in sterke mate bij aan de 

kwaliteit van praktijkervaringen en aan de mate waarin deze beklijven. Een goede werkplekbegeleider 

stimuleert en helpt de zij-instromer om ervaringen te benoemen, erover na te denken (reflectie) en ze 

dieper te verkennen (exploratie) (Koster en Onstenk, 2009). 

 

Ook stimuleert de begeleider de zij-instromer om het geleerde, de aanpak van een taak of de oplossing 

van een probleem onder woorden te brengen (articulatie). Dit verwoorden is een belangrijk aspect in de 

relatie tussen de begeleider als expert en de zij-instromer. Doordat het handelen van een expert niet 

altijd inzichtelijk is, is het belangrijk dat hij ook zijn eigen mentale processen verwoordt, inclusief de (al 
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of niet impliciete) theoretische kennis die hij daarbij gebruikt. Daarmee helpt hij ook de zij-instromer om 

zijn ervaringen onder woorden te brengen. 

 

De begeleider stimuleert de zij-instromer om op het geleerde te reflecteren: de zij-instromer vergelijkt de 

verworven kennis en vaardigheden met eerdere ervaringen en met de wijze waarop een expert (zoals de 

werkplekbegeleider) de taak uitvoert. Deze reflectie wordt gestimuleerd als de zij-instromer leert in 

verschillende contexten (groepen bouwen en scholen). Dan doet hij niet alleen gevarieerde ervaringen 

op, maar leert hij ook om kennis en vaardigheden los te koppelen van specifieke situaties. Zo leert de zij-

instromer de kennis en vaardigheden ook in andere situaties toe te passen (transfer) en kan hij deze 

verder ontwikkelen (verbreden, verdiepen, verrijken) (Onstenk, 2018). 

 

Leraren en begeleiders vinden het niet altijd eenvoudig om hun ervaringen met studenten en/of zij-

instromers te delen en te fungeren als een ‘bron van praktijkkennis’ (Van Velzen, Volman en Brekelmans, 

2012). Vaak zijn ze hun eigen leerproces vergeten, en wat ze doen en waarom ze het zo doen is voor hen 

zo vanzelfsprekend, of beter gezegd vanzelfzwijgend (tacit knowledge), dat ze zich daarvan nauwelijks 

bewust zijn. Het is belangrijk dat de begeleider niet alleen aandacht besteedt aan het reflectieproces van 

de zij-instromer, maar ook aan zijn eigen kritische reflectie. Ook is het voor begeleiders vaak lastig om 

het juiste moment te bepalen om kennis te delen, onder woorden te brengen of om als voorbeeld te 

fungeren. 

 

2.4.1. Reflectiemodellen        

Reflecteren is systematisch terugkijken op wat er is gebeurd, dat te kunnen doorzien 

en daardoor beter vooruit te kunnen kijken (Groen, 2015).  

De zij-instromer kan voor het maken van de reflectie gebruik maken van diverse 

modellen, waaronder de reflectiecyclus van Korthagen en/of de Koppelkaart. Beide 

instrumenten zijn opgenomen in de bijlagen en in de Toolkit in de Blackboardcourse “Begeleiding”.  

De zij-instromer bepaalt zelf welk model voor hem het meest geschikt is.  

 

 

2.5. EXPLICITEREN  

 

De begeleider bevordert reflectie door: 

• Ervaringen van de student te verbinden met de eigen praktijkkennis.  

• Ruimte te bieden voor de verwerking van ervaringen (ook in relatie met theorie).  

 

 

 

 

De begeleider helpt de zij-instromer ervaringen te expliciteren door: 

• Articulatie: onder woorden brengen; verhaal schrijven. 

• Reflectie: kritisch nadenken over eigen handelen. 

• Exploratie: vanuit ervaring nieuwe inzichten formuleren; andere manieren uitproberen. 
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Werkervaring (of reële opdrachten) alleen is niet voldoende om zij-instromers te motiveren tot het 

verwerven en ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden, noch om de verworven kennis 

actief te gaan gebruiken. Ervaringen krijgen voor de zij-instromer betekenis door de interpretaties uit de 

omgeving en door de reflectieve verbinding met expliciete kennis (Onstenk, 2018) 

 

In gesprekken met begeleiders spelen verhalen een belangrijke rol. Leeferink (2016) ziet het verhaal als 

een krachtig middel om betekenis te geven aan ervaringen op de werkplek. Begeleiders kunnen zij-

instromers stimuleren om verhalen te schrijven of te vertellen over praktijkervaringen die hen hebben 

geraakt of verbaasd of die een eyeopener waren (bijvoorbeeld dat een andere manier om orde te houden 

blijkt te werken). De begeleider helpt de zij-instromer bij het interpreteren van die verhalen. Door 

interacties met ervaren leraren (experts) krijgt de zij-instromer inzicht in hoe experts denken en hoe ze 

omgaan met kennis. Ook ontdekken zij-instromers daardoor eventuele verschillen tussen de opvattingen 

van leraren en hoe daar op de opleiding over wordt gesproken.  

 

 

De begeleider leert de zij-instromer omgaan met complexe kennis en helpt hem om deze te verbinden 

met eerder verworven kennis. Zo is de begeleider de professional uit de beroepspraktijk, de expert, die 

zijn ervaringskennis expliciteert in een praktijkleersituatie (Fransen, 2016; Laurillard, 2012 ). Zo helpt 

theorie om de praktijk beter te begrijpen, te analyseren en te evalueren en om betekenis te geven aan 

praktijkervaringen. Zo wordt de zij-instromer in staat gesteld om verbinding te leggen met expliciete 

kennis en/of om zelf expliciete kennis te genereren (Onstenk, 2018). 

 

 

2.5.1. Toolkit Koppelkaart 2  

De pendel tussen theorie en praktijk is van belang voor het leren van de zij-

instromer. Een eenzijdige praktijkervaring geeft oppervlakkige kennis, nuttig in een 

specifieke context, maar nauwelijks overdraagbaar naar een andere context. Om zij-

instromers te ondersteunen bij het maken van de koppeling tussen theorie en 

praktijk kan gewerkt worden met het instrument Koppelkaart dat is opgenomen in 

bijlage en in de course Begeleiding op Blackboard onder Toolkit.   

 

De Koppelkaart wordt als instrument ingezet bij begeleidingsgesprekken tussen zij-instromer en 

begeleiders (werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider) ter ondersteuning van de balans 

theorie en praktijk en de doorgaande leerlijn.  

 

Een paar kenmerken:  

                                                   
2 Wilma Weekenstroo-Vorenkamp, 2013 

De begeleider helpt ervaringen te verbinden met theoretische kennis: 

• Kernvragen uit de praktijk als focus voor theorie.  

• Onderbouwen van en kritisch kijken naar eigen houding en handelen.  

• (H)erkennen van in de praktijk gehanteerde theorie.  

• (H)erkennen van de gesitueerde praktijkkennis (know how). 
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• de Koppelkaart kan zowel door de zij-instromer als door de begeleider ingezet worden;  

• de vragen sturen de aandacht op de koppeling van praktijkervaringen aan de theorie en vice 

versa in de begeleidingsgesprekken;  

• twee gespreksstrategieën:  

- starten vanuit een voorbereid leerdoel (de blauwe zijde);  

- starten vanuit een praktijkervaring (of gebeurtenis, incident) (rode zijde);  

• het doorlopen van de verschillende fasen van een begeleidingsgesprek is van betekenis voor de 

kwaliteit van het gesprek en daarmee randvoorwaardelijk en gekoppeld aan het leren van de zij-

instromer (Geldens, 2007)  

 

2.6. MODELLEREN 

Een belangrijke taak van de opleider is modelleren: de begeleider toont zijn eigen leraarschap en bekijkt 

en bespreekt dat kritisch. Het gaat om expliciet gedrag: bewust leraarsgedrag laten zien, en in voor- en 

nagesprekken bespreken wat je doet en waarom. Maar het gaat ook om het impliciete gedrag: alles wat 

je niet zegt en niet doet. Modelgedrag waarnemen levert de zij-instromer ook impliciet feedback en feed 

forward, en dat stimuleert reflectie en interne dialoog (‘Dus zo kan het’, ‘Zou ik het ook zo doen?’).  

Vervolgens gaat het om het vermogen en de bereidheid van de begeleider om samen met de zij-

instromer een professionele taal te ontwikkelen. Dat wil zeggen: woorden geven aan wat je waarom doet. 

Dit is voor veel experts bepaald niet gemakkelijk. Zoals eerder is aangegeven, zijn veel dagelijkse 

beslissingen en gedragingen voor de expert vanzelfsprekend (want gebaseerd op patroonherkenning). 

Ook kan een expert zich niet altijd meer voorstellen waar een beginner tegenaan loopt, omdat zijn beeld 

van de situatie drastisch is veranderd. Daar komt bij dat het leraarschap een persoonlijke inkleuring 

heeft: wat voor de begeleider werkt, hoeft voor de zij-instromer niet ook te werken.  

 

 

2.6.1. Collaborative Mentoring Approach  

Een methodiek die al eerder genoemd is en die zowel betrekking heeft op 

Modelling, Scaffolding en het delen van praktijkkennis is de Collaborative Mentoring 

Approach. De werkplekbegeleider kan deze begeleidingsmethodiek inzetten.  

 

Het doel van deze begeleidingsaanpak is het (kritisch) delen van de praktijkkennis 

van een ervaren leraar rondom een leervraag van een leraar in opleiding. De aanpak bestaat uit cycli van 

drie lessen met steeds een gezamenlijke voorbereiding en een evaluatie. De eerste les geeft de 

werkplekbegeleider waarin de leervraag van de zij-instromer door middel van modelling expliciet in de 

praktijk wordt getoond; de zij-instromer observeert. De tweede les wordt door de werkplekbegeleider en 

de zij-instromer samen gegeven en mag de zij-instromer de hulp inroepen van de werkplekbegeleider 

tijdens de les, bijvoorbeeld door even een time out te nemen. Ook mag de werkplekbegeleider de zij-

instromer gevraagd of ongevraagd een aanwijzing in het oor fluisteren. Dit is een vorm van scaffolding. 

De derde les geeft de zij-instromer en observeert de werkplekbegeleider. Zoveel mogelijk staat datgene 

wat de zij-instromer wil leren centraal. Voor de nabespreking kan het helpend zijn te werken met 

videobeelden met behulp van IRIS Connect of een ander middel.  
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In deze aanpak mag de werkplekbegeleider alles wat hij/zij in de loop van de jaren heeft opgebouwd aan 

kennis (door het lesgeven, het praten met collega’s en ouders, het doen van cursussen enzovoort) 

bespreken met de zij-instromer. Het delen van de praktijkkennis stelt de zij-instromer in staat om deze 

om te zetten in eigen handelen. In de bijlage is meer informatie opgenomen over deze 

begeleidingsaanpak.  

, articuleren  

 

2.7. SCAFFOLDING  

Om reflectie en interne dialoog te stimuleren is, naast een doordachte organisatie van het werkplekleren, 

ook begeleiding op maat nodig, ofwel een vorm van ‘scaffolding’ (Van der Pol, Volman & Beishuizen, 

2011). Ruimte geven aan de zij-instromer is essentieel. Scaffolding wil zeggen dat de begeleider het 

lesgeven van de zij-instromer ondersteunt door korte suggesties, tips en (kleine) gebaren. Dat kan door 

de les samen te geven: de mentor zit vooraan in de klas, en stapt tijdens het lesgeven in na een (kort) 

vooraf afgesproken signaal. Vervolgens stapt hij weer uit en vervolgt de zij-instromer de les (Van Velzen, 

2015). De begeleider moet dus de momenten leren kiezen om in te stappen en bijtijds uit te stappen. 
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HOOFDSTUK 3. DE ZIJ-INSTROMER 
EN DE BEGELEIDERS 
 

De zij-instromer wordt begeleid door een leraar van de basisschool, ook wel werkplekbegeleider 

genoemd, de directeur van de basisschool, indien aanwezig een bovenschools begeleider van het bestuur 

en door de instituutsbegeleider van de pabo.  

 

Van de begeleiders van de school én de opleiding wordt verwacht dat zij: 

• zorg dragen voor adequate opvang en ondersteuning van de zij-instromer in fase 1, 2 en 3;   

• de zij-instromer in de schoolorganisatie invoeren; 

• de zij-instromer in de schoolcultuur invoeren; 

• bevorderen dat de zij-instromer zich ontwikkelt tot een goed functionerend teamlid; 

• de zij-instromer stimuleren tot het inzetten van zijn of haar eerder verworven competenties in het 

werken in de praktijk van het basisonderwijs;  

• een basis leggen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de zij-instromer in zijn of 

haar beroep.  

 

In de volgende paragrafen wordt beschreven wat dit betekent voor alle betrokkenen.  

 

3.1. DE ZIJ-INSTROMER 

Van de zij-instromer wordt verwacht dat hij / zij:  

1. de eigen ontwikkeling stuurt door zijn leerpunten ten aanzien van de 9 leeruitkomsten te formuleren in 

een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) op basis van onder meer de resultaten van het 

geschiktheidsonderzoek, de gezamenlijke bespreking van de leeruitkomsten met werkplekbegeleider en 

instituutsbegeleider en de resultaten van de Scan Junior Leraar.  

Het POP wordt voor minimaal 5 weken opgesteld. Bijstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van de zij-

instromer.  

2. samen met de werkplekbegeleider en de instituutsbegeleider bespreekt wat er verstaan wordt onder de 

te behalen leeruitkomsten en wat dit betekent voor zijn leerroute. De bevindingen uit dit gesprek zijn 

input voor het POP.  

3. het POP deelt met de instituutsopleider, de werkplekbegeleider en indien aanwezig, de bovenschools 

begeleider.  

4. zich voorbereidt op de activiteiten op en buiten de eigen werkplek.  

De zij-instromer is, afhankelijk van de aanstelling, twee tot drie dagen per week in de ‘eigen’ groep en 1 

dag in de week in een andere groep en bouw op dezelfde óf andere school. Voor deze dag heeft de zij-

instromer in zijn POP eveneens leerpunten opgenomen om gerichte activiteiten uit te voeren. 

5. deelneemt aan collegiaal overleg op de werkplek.  

De zij-instromer neemt deel aan verschillende overlegsituaties op de school.  

6. in fase 1 en 2 voortdurend afstemt met de begeleider op de werkplek, de instituutsbegeleider en indien 

aanwezig, de bovenschools begeleider.   

De zij-instromer deelt zijn POP, overlegt over het leerplan van de desbetreffende groep, stemt af over de 

leerbehoeften en het onderwijsaanbod van leerlingen, stemt af over afspraken met ouders en collega’s. 
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7. wekelijks reflecteert met de begeleider van de werkplek op de eigen leerpunten t.a.v. de 

leerresultaten.  

De zij-instromer reflecteert schriftelijk met behulp van de koppelkaart, de cyclus van Korthagen of een 

ander zelfgekozen model en deelt zijn reflecties wekelijks met de werkplekbegeleider en maandelijks met 

de instituutsbegeleider. 

8. als volwaardig teamlid functioneert en functioneringsgesprekken voert met de directeur van de school.  

De zij-instromer bereidt zich voor op het functioneringsgesprek met de directeur 

9. begeleidingsgesprekken voert met de instituutsbegeleider 

10. tweewekelijks 1 dag deelneemt aan het onderwijs op de opleiding.  

De zij-instromer krijgt op de opleiding vanuit vakinhoudelijke expertise ondersteuning gericht op de 

leeruitkomsten. 

 

3.2. DE WERKPLEKBEGELEIDER  

De zij-instromer wordt begeleid door verschillende personen, waaronder de werkplekbegeleider. De 

werkplekbegeleider, is in fase 1 en 2 de directe begeleider van en het eerste aanspreekpunt voor de zij-

instromer. Van deze begeleider wordt verwacht dat hij/zij: 

1. samen met de zij-instromer en de instituutsbegeleider bespreekt wat er verstaan wordt onder de te 

behalen leeruitkomsten en wat dit betekent voor de leerroute van de zij-instromer. De bevindingen uit dit 

gesprek zijn input voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat de zij-instromer opstelt en geven richting 

aan de begeleiding van de werkplekbegeleider.   

Bij de gezamenlijke bespreking van de leeruitkomsten gaat het om het creëren van een gezamenlijk 

beeld. Denk aan vragen als: Wat staat hier? Snappen we alle drie wat deze leerinkomst inhoudt? Wat 

willen we dan zien?, Wat is de maat? Hoe meten en hoe weten we dat?, Wat brengt de zij-instromer al 

mee aan kennis en vaardigheden? Hoe zet hij deze in t.b.v. de leeruitkomst?, Wat is er voor nodig om de 

leeruitkomst te behalen? Welke stappen gaat de zij-instromer zetten? Kennis, activiteiten, methodieken, 

tools? In feite start je met de beoordelingscriteria en eindig je er mee!  

2. de leerpunten bespreekt met de zij-instromer die zijn opgenomen in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

en die volgen uit de feedbackmomenten.  

De zij-instromer maakt voor een periode van minimaal 5 weken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), 

waarin de leerpunten t.a.v. de leeruitkomsten zijn opgenomen. Met de werkplekbegeleider wordt 

besproken met welke onderwijsactiviteiten deze leerdoelen behaald kunnen worden. De 

werkplekbegeleider geeft na observatie feedback op de activiteiten en de zij-instromer reflecteert op dit 

proces. De feedback- en reflectiemomenten vinden wekelijks plaats. 

3. in de begeleiding aansluit bij het biografisch perspectief, de levensgeschiedenis en werkervaringen van 

de zij-instromer.  

3. de zij-instromer ondersteunt in fase 1 bij het uitvoeren van de activiteiten in de groep.  

De werkplekbegeleider bereidt met de zij-instromer lesactiviteiten voor of spreekt ze samen door. De 

opleidingsdidactiek Collaborative Mentoring Approach (CMA) kan hierbij worden ingezet (zie bijlage) 

4. de zij-instromer meeneemt in de eigen praktijkkennis.  

De werkplekbegeleider legt het waarom en waartoe van het eigen handelen mondeling uit, zodat de zij-

instromer zichzelf de benodigde kennis kan toe eigenen en kan vertalen naar eigen handelen. 

5. de zij-instromer meeneemt in collegiaal overleg.  
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De werkplekbegeleider introduceert de zij-instromer in bestaand overleg op de basisschool. (Te denken 

valt aan bouwvergaderingen, commissies, algemene vergaderingen etc.) 

6. de zij-instromer observeert in fase 1 en 2 en 3. 

De werkplekbegeleider voert kijkbezoeken uit en observeert de gevraagde ontwikkelpunten van 

de zij-instromer, om na afloop gerichte feedback – feedback en feedforward - te geven. 

7. reflectiegesprekken voert met de zij-instromer in fase 1, 2 en 3. 

De zij-instromer deelt de eigen reflectie met de werkplekbegeleider. De reflectie is onder meer 

gericht op de professionele ontwikkeling van de zij-instromer en stuurt in toenemende mate zijn 

visie op onderwijs en de vertaling daarvan. De werkplekbegeleider stelt gerichte open vragen om de zij-

instromer te prikkelen en te stimuleren. 

8. met de zij-instromer én instituutsbegeleider evaluatiegesprekken heeft over de voortgang 

van de zij-instromer. 

Alle betrokken begeleiders stellen samen met de zij-instromer in een evaluatiegesprek de overgang van 

fase 1 naar fase 2 vast. Voor de overgang naar fase 3 geldt dat er een performance assessment wordt 

afgenomen.  

 

3.3. DE DIRECTEUR VAN DE SCHOOL 

De directeur van de school zorgt dat de zij-instromer als volwaardig lid van het schoolteam wordt 

beschouwd. Dit betekent dat de directeur: 

1. zorgdraagt voor goede begeleiding.  

De directeur stelt een ervaren leerkracht, zowel op het gebied van onderwijs als coaching aan als directe 

werkplekbegeleider van de zij-instromer;  

2. waarborgt dat gewerkt wordt conform de richtlijnen t.a.v. fasering, begeleiding en brede oriëntatie 

zoals vastgelegd in de tripartiete overeenkomst.  

3. functioneringsgesprekken voert met de zij-instromer.  

De directeur is direct betrokken bij de ontwikkeling van de zij-instromer en neemt deze mee in de 

gesprekkencyclus. Daarnaast worden er extra periodieke overleggen ingepland met de zij-instromer;   

4. kijkbezoeken uitvoert. 

 De directeur bezoekt de zij-instromer minimaal 1 maal per fase in de groep en evalueert de 

 bevindingen met de zij-instromer in een feedbackgesprek 

5. evaluatiegesprekken heeft met de zij-instromer en de begeleiders 

De directeur stelt samen met de begeleiders én de zij-instromer de overgang van fase 1 naar fase 2 vast.  

6. heeft aandacht voor de enculturatie van de zij-instromer in de school en zorgt voor een goede 

introductie bij collega’s en ouders;  

7. heeft oog voor de werkdruk van de zij-instromer en plaatst de zij-instromer in een groep passend bij 

zijn of haar ontwikkeling.  

 

3.4. DE INSTITUUTSBEGELEIDER 

Deze begeleider is een docent van Pabo Avans Hogeschool en is het directe aanspreekpunt voor de zij-

instromer vanuit de opleiding. Van de instituutsbegeleider wordt verwacht dat hij / zij: 

1. samen met de zij-instromer en de werkplekbegeleider bespreekt wat er verstaan wordt onder de te 

behalen leeruitkomsten en wat dit betekent voor de leerroute van de zij-instromer. De bevindingen uit dit 
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gesprek zijn input voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat de zij-instromer opstelt en geven richting 

aan de begeleiding van de werkplekbegeleider.   

Bij de gezamenlijke bespreking van de leeruitkomsten gaat het om het creëren van een gezamenlijk 

beeld. Denk aan vragen als: Wat staat hier? Snappen we alle drie wat deze leerinkomst inhoudt? Wat 

willen we dan zien?, Wat is de maat? Hoe meten en hoe weten we dat?, Wat brengt de zij-instromer al 

mee aan kennis en vaardigheden? Hoe zet hij deze in t.b.v. de leeruitkomst?, Wat is er voor nodig om de 

leeruitkomst te behalen? Welke stappen gaat de zij-instromer zetten? Kennis, activiteiten, methodieken, 

tools? In feite start je met de beoordelingscriteria en eindig je er mee!  

2. in de begeleiding aansluit bij het biografisch perspectief, de levensgeschiedenis en werkervaringen van 

de zij-instromer.  

3. kijkbezoeken uitvoert. 

In fase 1 en 2 zal de frequentie van de kijkbezoeken hoger liggen dan in fase 3. De frequentie is mede 

afhankelijk van de ontwikkeling van de zij-instromer. De instituutsbegeleider stemt dit steeds met de zij-

instromer én de begeleiders op de werkplek af. 

4. feedback geeft op POP en reflecties. 

5. met de zij-instromer én werkplekbegeleider evaluatie- en begeleidingsgesprekken heeft over de 

voortgang van de zij-instromer. 

Alle betrokken begeleiders stellen samen met de zij-instromer in een evaluatiegesprek de overgang van 

fase 1 naar fase 2 vast. Voor de overgang naar fase 3 geldt dat er een performance assessment wordt 

afgenomen.  

6. formatieve feedback geeft ten aanzien van de ontwikkeling aangaande de 9 leeruitkomsten.  

7. met de zij-instromer afstemt wanneer een leeruitkomst summatief getoetst kan worden.  

Een positief advies van de instituutsbegeleider is een voorwaarde om de leeruitkomst summatief af te 

laten toetsen.  

8. samen met de werkplekbegeleider en de directie de condities bewaakt waaronder de zij-instromer kan 

leren op de werkplek.  

 

3.5. DE BOVENSCHOOLSE BEGELEIDER 

De bovenschoolse begeleider is namens het bestuur verantwoordelijk voor het ontwikkelproces van de 

zij-instromer. Het aantal begeleidingsmomenten is bestuursafhankelijk. De bovenschools begeleider 

stemt dit af met de zij-instromer en de begeleider en directeur op de werkplek. 

Niet binnen elk bestuur wordt gewerkt met een bovenschoolse begeleider.  
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Het leren van volwassenen vereist dat begeleiders:  

• zorgen voor een samenhangend programma waarin de ontwikkeltaken geïntegreerd aan bod 

komen. Gezamenlijk ontwikkelen opleiding en scholen een leerroute waarin theorie en praktijk 

worden verbonden. Het is een misvatting te veronderstellen dat volwassenen de koppeling 

tussen theorie en praktijk vanzelf maken. Hierin moeten zij begeleid worden.  

 

• bij de start goed inspelen op ervaringen die zij-instromers meebrengen, en met name over hun 

denkbeelden over lesgeven en leren. Deze beïnvloeden sterk hun leerkrachtgedrag.  

 

• rekening houden met het biografisch perspectief, met de levensgeschiedenis en de 

werkervaring van de zij-instromer. Wat heeft de zij-instromer daarvan geleerd en wat betekent 

dit voor thema’s die hij belangrijk vindt? Het is belangrijk hierbij aan te sluiten in de 

begeleiding en de gepersonaliseerde leerroute.  

 

• zich realiseren dat de zij-instromer een nieuwe professionele identiteit moet ontwikkelen. Dit 

vereist moed en kan een proces van onzekerheid met zich meebrengen. De begeleider 

ondersteunt de zij-instromer in dit proces.  
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HOOFDSTUK 4. PLANNING 
 
4.1. RICHTLIJNEN T.A.V. PLANNING   

In onderstaand schema zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van de frequentie van de 

begeleidingsactiviteiten. Afhankelijk van de duur van een bepaalde fase, de ontwikkeling en 

begeleidingsbehoefte van de zij-instromer kan, in overleg, hiervan afgeweken worden.  

 

Fase Rol (Begeleidings) 

activiteiten 

(Begeleidings) 

tijd 

Locatie 

Fase 1.  
 

De zij-

instromer 

verzorgt 2 tot 

3 dagen, 

samen met 

een bevoegd 

leraar het 

onderwijs 

voor een 

groep.  

 

 

 

Zij-instromer 

 

Maken van Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan (POP), 

n.a.v. gezamenlijke 

bespreking leeruitkomsten, 

feedback, reflecties  

Voor minimaal 5 

weken (afhankelijk van 

ontwikkelingsproces 

zij-instromer) 

 

 

Activiteiten  uitvoeren in  

‘eigen’ groep 

 

2 of 3 dagen per week  

 

Vaste groep  

 

Activiteiten uitvoeren in 

andere groep/bouw / locatie 

 

1 dag per week  

 

Andere groep en 

bouw. Eventueel 

op andere locatie 

Voeren van 

reflectiegesprekken met 

werkplekbegeleider 

 

Wekelijks 

 

 

Schriftelijke reflecties die 

gedeeld worden met de 

instituutsbegeleider 

Maandelijks   

Verzamelen bewijzen voor 

leeruitkomsten 

Doorlopend Werkplek  

Deelnemen aan onderwijs 

op Avans 

Tweewekelijks op 

vrijdag  

Avans 

Hogeschool 

Evaluatiegesprek met zij-

instromer én 

instituutsbegeleider 

Om de 5 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Overgangsgesprek met zij-

instromer, 

werkplekbegeleider én 

instituutsbegeleider 

1 x Werkplek 

 

 

 

Werkplekbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP)  

Om de 5 weken Werkplek 
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Observeren van zij-

instromer 

Wekelijks Werkplek 

Feedback geven op de 

uitgevoerde activiteiten van 

de zij-instromer 

Wekelijks Werkplek 

Evaluatie/reflectiegesprek 

voeren met zij-instromer 

Wekelijks Werkplek 

Zij-instromer meenemen in 

collegiaal overleg 

Learning on the job Werkplek 

Zij-instromer meenemen in 

eigen praktijkkennis 

Learning on the job Werkplek 

Evaluatiegesprek met zij-

instromer én 

instituutsbegeleider 

Om de 5 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

 Overgangsgesprek met zij-

instromer, 

werkplekbegeleider én 

instituutsbegeleider 

1 x Werkplek 

Instituutsbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP)  

Om de 5 weken Werkplek 

Kijkbezoek/evaluatie/ 

reflectiegesprek 

 

Minimaal 2x Werkplek 

(schriftelijk) feedback geven 

op reflecties 

 

Maandelijks  

Feedback geven op POPs 

 

Om de 5 weken  

Evaluatiegesprek met zij-

instromer en 

werkplekbegeleider 

Om de 5 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Overgangsgesprek met zij-

instromer, 

werkplekbegeleider én 

instituutsbegeleider 

1 x Werkplek 

Formatieve beoordeling van  

leeruitkomsten t.b.v. 

aanvraag summatieve 

beoordeling 

Maximaal 2 keer per 

leeruitkomst 

gedurende het gehele 

traject  

Opleiding 

Directeur school Kijkbezoek/evaluatiegesprek Minimaal 2x Werkplek 

Evaluatie met werkplek-, 

bovenschools- en 

instituutsbegeleider 

Minimaal 1 x per fase  Werkplek 
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 Functioneringsgesprek en 

periodieke 

voortgangsgesprekken  

Meenemen in 

gesprekkencyclus 

Minimaal 1 periodiek 

voortgangsgesprek per 

10 weken 

Werkplek 

Bovenschools 

begeleider  

In te kleuren per bestuur   

Fase 2.  
 

De zij-

instromer 

verzorgt 2 tot 

3 dagen het 

onderwijs 

voor de groep 

onder 

supervisie van 

de groepsleer- 

kracht, bij wie 

de eindverant- 

woordelijkheid 

ligt.  

 

 

 

Zij-instromer 

 

Maken van Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan (POP), 

n.a.v. gezamenlijke 

bespreking leeruitkomsten, 

feedback, reflecties  

Om de 5 weken  

Onderwijs verzorgen voor  

‘eigen’ groep 

2 of 3 dagen Werkplek 

Onderwijs verzorgen in 

andere groep/locatie 

1 dag Kan op andere 

locatie 

Voeren van 

reflectiegesprekken met 

werkplekbegeleider 

Wekelijks Werkplek 

Deelnemen aan collegiaal 

overleg/commissie binnen 

de school 

Werkplekafhankelijk Werkplek 

Schriftelijke reflecties die 

gedeeld worden met de 

instituutsbegeleider 

Maandelijks  

Verzamelen bewijzen voor 

leeruitkomsten 

Doorlopend  

Deelnemen aan onderwijs  Tweewekelijks Avans 

Perfomance assessment 

overgang fase 2 naar 3  

1 x  Werkplek  

Werkplekbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP)  

Om de 5 weken  

Kijkbezoek Minimaal 2 x Werkplek 

Evaluatie/reflectiegesprek 

voeren met zij-instromer 

Wekelijks Werkplek 

Zij-instromer meenemen in 

collegiaal overleg 

On the job Werkplek 

 

Zij-instromer meenemen in 

eigen praktijkkennis 

On the job Werkplek 

 

Advies t.a.v. aanvraag 

performance assessment en 

gesprek met zij-instromer  

én instituutsbegeleider 

1x Werkplek 

 

 

 

Evaluatiegesprek met zij-

instromer én 

instituutsbegeleider 

Om de 5 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Instituutsbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP)  

Om de 5 weken  

Kijkbezoek/evaluatie/ 

reflectiegesprek 

Minimaal 2 x 

 

Werkplek 

 

 

Schriftelijk feedback geven 

op reflecties 

Maandelijks  

Feedback geven op POPs Om de 5 weken  

Evaluatiegesprek met zij-

instromer en 

werkplekbegeleider 

Om de 5 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Advies t.a.v. aanvraag 

performance assessment en 

1x Werkplek 
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gesprek met zij-instromer  

én werkplekbegeleider 

Formatieve beoordeling van  

leeruitkomsten t.b.v. 

aanvraag summatieve 

beoordeling 

Maximaal 2 keer per 

leeruitkomst 

gedurende het gehele 

traject  

Opleiding 

Directeur school Kijkbezoek Minimaal 2 x Werkplek 

 

Functioneringsgesprek en  

periodieke 

voortgangsgesprekken  

Meenemen in 

gesprekkencyclus.  

Minimaal 1 periodiek 

voortgangsgesprek per 

10 weken 

Werkplek 

 

Evaluatie met werkplek-, 

bovenschools- en 

instituutsbegeleider 

Minimaal 1 x per fase  Werkplek 

Bovenschools 

begeleider 

 

In te kleuren per bestuur   Werkplek 

 

Fase 3. 
 

De zij-

instromer 

draait 

zelfstandig de 

groep.  

 

 

 

Zij-instromer 

 

Maken van Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten, feedback, 

reflecties  

Om de 10 weken 

 

 

 

 

Onderwijs verzorgen voor  

‘eigen’ groep 

2 tot 3 dagen per week  Werkplek 

Onderwijs verzorgen in 

andere groep/locatie 

1 dag per week  Werkplek 

deel uitmaken van collegiaal 

overleg/commissie 

On the job Werkplek 

Voeren van 

reflectiegesprekken met 

werkplekbegeleider 

 

Tweewekelijks Werkplek 

Schriftelijke reflecties die 

gedeeld worden met de 

instituutsbegeleider 

Maandelijks  

Verzamelen bewijzen voor 

toetsing leeruitkomsten 

Doorlopend  

Deelnemen aan onderwijs  Tweewekelijks Avans 

Voeren van functionerings- 

en voortgangsgesprekken 

met directeur  

In gesprekkencyclus 

en minimaal 1 

voortgangsgesprek in 

10 weken  

Werkplek 

Voorbereiden/afleggen 

bekwaamheidsonderzoek 

1x Werkplek & 

opleiding  

Werkplekbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP) 

Om de 10 weken Werkplek 

 

Kijkbezoek Minimaal 2 x  Werkplek 

 

Begeleiden naar 

bekwaamheidsonderzoek 

Doorlopend Werkplek 

Reflectiegesprekken voeren Tweewekelijks Werkplek 
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Evaluatiegesprek met zij-

instromer én 

instituutsbegeleider 

Om de 10 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Advies t.a.v. aanvraag 

bekwaamheidsonderzoek  

1 x  

Instituutsbegeleider Bespreken leervragen n.a.v. 

gezamenlijke bespreking 

leeruitkomsten (POP) 

Om de 10 weken Werkplek 

 

Kijkbezoek/reflectiegesprek Minimaal 2x Werkplek 

Feedback geven op 

reflecties 

Maandelijks  

Feedback geven op POP Om de 10 weken  

Evaluatiegesprek met zij-

instromer en 

werkplekbegeleider 

Om de 10 weken en 

indien nodig vaker 

Werkplek 

Formatieve beoordeling van  

leeruitkomsten t.b.v. 

aanvraag summatieve 

beoordeling 

Maximaal 2 keer per 

leeruitkomst 

gedurende het gehele 

traject  

Opleiding 

Advies t.a.v. aanvraag 

bekwaamheidsonderzoek  

1x  

Directeur school Kijkbezoek Minimaal 2 x Werkplek 

 

Functioneringsgesprek en  

periodieke 

voortgangsgesprekken  

Meenemen in 

gesprekkencyclus.  

Minimaal 1 periodiek 

voortgangsgesprek per 

10 weken 

Werkplek 

 

 Evaluatie met werkplek-, 

bovenschools- en 

instituutsbegeleider 

Minimaal 1 x per fase  Werkplek 

Bovenschools 

begeleider 

In te kleuren per bestuur 
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HOOFDSTUK 5.  
HET BEKWAAMHEIDSONDERZOEK  
 

Het scholingstraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. Wanneer dit onderzoek met goed 

gevolg wordt afgesloten ontvangt de zij-instromer een getuigschrift.  

Het bekwaamheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 

de betrokkene en richt zich in het bijzonder op kennis, inzicht en vaardigheden die betrokkene blijkens 

het geschiktheidsonderzoek nog behoorde te verwerven. 

 

Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit de summatieve beoordelingen van de verschillende 

leeruitkomsten en een beoordeling van het functioneren in de praktijk op die onderdelen waarop scholing 

en begeleiding noodzakelijk zijn geacht door middel van een performance assessment.  

De kandidaat heeft tijdens het scholingstraject tweemaal de gelegenheid het bekwaamheidsonderzoek te 

ondergaan.  
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BIJLAGEN  
 
BIJLAGE 1. BEKWAAMHEIDSEISEN 
OP STARTBEKWAAMNIVEAU  
 

1. Bekwaamheid & kwalificatie  

 

Een startbekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, 

vakdidactische en pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de 

professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een 

professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. Dit houdt in dat hij gevorderde kennis en kunde heeft 

betreffende het curriculum van het basisonderwijs, de vakdidactieken daarvan en de pedagogische 

theorieën en methodieken die relevant zijn voor zijn onderwijs. Op basis daarvan en ondersteund door 

gespecialiseerde handboeken en onderwijsmethodes kan hij: 

Bekwaamheidseisen 

1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 

praktijkproblemen. 

1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 

maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

1.5. Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling.  

 

2. Vakinhoudelijke bekwaamheid  

 

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ‘staat 

boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen 

leren. De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, 

met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn 

vakkennis en -kunde actueel. Om vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het 

volgende in algemene termen weten en kunnen:  

Bekwaamheidseisen 

2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 

kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 

op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 

worden.  

2.2. De leraar heeft een grondige beheersing van de basisvakken taal en rekenen.  

2.3. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere vakken; dit 

kan ook een deel van een leergebied zijn. 

2.4. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van de leerjaren 

waarin hij werkt, bijvoorbeeld onderbouw/middenbouw of middenbouw/bovenbouw, of een andere 

geclusterde indeling van leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is.  

2.5. De leraar overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn 

onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs. De leraar 

kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum. 
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2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 

kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en 

voor het vervolgonderwijs.  

 

 

 

3. Vakdidactische bekwaamheid  

 

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in 

afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die 

vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit met een professionele, 

ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin de volgende handelingselementen herkenbaar zijn:  

> Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn 

leerlingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen.  

> Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen. 

> Hij toetst en analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat 

gebeurt.  

> Op basis van zijn analyse stelt hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij; zijn onderwijs gaat met de 

tijd mee. 

Bekwaamheidseisen 

Vakdidactisch bekwaam, kennis  

 

3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 

leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en 

recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

3.3. De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 

voldoen.  

3.4. De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en 

pedagogisch- didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan.  

3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 

vastgesteld.  

3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze 

doelen passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, 

toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens 

beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op 

grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen. 

3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

Vakdidactisch bekwaam, kunde  

 

3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

b. Samenhangende lessen uitwerken met passende werkvormen, materialen en media, afgestemd op 

het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.  

c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

3.9. De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:  

a. Een adequaat klassenmanagement realiseren.  

b. Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te 

halen.  
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c. De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt 

moet worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen.  

d. Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.  

e. De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en 

bij instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.  

f. De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte 

feedback geven op taak en aanpak. 3.9.7. Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid 

stimuleren 

3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

a. De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen. b. Feedback vragen van 

leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang gebruiken voor een 

gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

c. Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 

doorverwijzen.  

d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven; 

hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 

supervisie en intervisie.  

e. Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.  

f. Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn 

collega’s gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.  

g. De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.  

h. Hij is in staat tot kritische reflectie op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen. 

 

 

4. Pedagogische bekwaamheid  

 

Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte 

werkwijze en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat 

voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag 

en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van 

zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die 

voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis 

en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de 

leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene. 

Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. 

Bekwaamheidseisen 

Pedagogisch bekwaam, kennis 

4.1. De leraar heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die 

voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de 

communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

4.2. De leraar heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -

stoornissen. 

4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-

culturele achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en 

het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

Pedagogisch bekwaam, kunde 

4.6. De leraar kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

4.7. De leraar kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. 

4.8. De leraar kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 

4.9. De leraar kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 



38  

4.10. De leraar kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren. 

4.11. De leraar heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en 

doet daar recht aan. 

4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met 

hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen 

4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

4.14. De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun 

professionele verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn. 

4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie 

4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 
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BIJLAGE 2. LEERUITKOMSTEN 

GEKOPPELD AAN 

BEKWAAMHEIDSEISEN   
 

LEERUITKOMST 1. BEREDENEERD AANBOD ONTWIKKELEN EN BIJSTELLEN 

Onder beredeneerd aanbod verstaan we onderwijsaanbod dat bestaat uit betekenisvolle samenhangende 

leeractiviteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsbehoefte en talenten van de 

leerlingen. Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt 

het aanbod gedifferentieerd aangeboden. 

 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de leerkracht de ontwikkeling van de (individuele) 

leerling in beeld brengt met de van daaruit benodigde aanvullende en extra onderwijsbehoefte ten 

aanzien van de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het beschreven aanbod laat zien dat de 

ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen, doelgericht zijn en voldoende uitdaging bieden tot 

ontwikkeling op verschillende niveaus. De leraar brengt in beeld op welke wijze hij de leerling(en) in hun 

onderwijsbehoeften begeleidt, volgt en hoe hij het leerrendement evalueert en bijstelt.  

Het aanbod is voor 8 tot 12 weken ontwikkeld en is afgezet tegen de (groeps)jaarplanning.  

 

 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

 2.5. De leraar overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe 
zijn onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs. 
De leraar kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 
interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De 

leraar kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse 
leven en voor het vervolgonderwijs.  

 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  
a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 
kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de 
leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee 
gewerkt moet worden.  

 2.4. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van de 
leerjaren waarin hij werkt, bijvoorbeeld onderbouw/middenbouw of middenbouw/bovenbouw, of 
een andere geclusterde indeling van leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is.  

 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor 
zijn leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te 
differentiëren en recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en 
verrijken.  

 3.3. De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan 
moet voldoen.  

 3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische 
achtergrond daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan 
worden vastgesteld.  

 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het 
type onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 
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LEERUITKOMST 2. LESGEVEN & BEGELEIDEN 

De leraar voert het door hem ontworpen onderwijs uit, afgestemd op verschillende behoeften van 

leerlingen (en passend bij de schoolvisie). Dit betekent dat de leraar aansluit bij de diverse 

(leer)behoeften van de kinderen en differentieert in zowel de instructie als de begeleiding. Hierbij zal de 

leraar een effectieve leerkrachtcommunicatie hanteren, kan hij begeleiding en instructie geven op het 

juiste leerniveau, past hij betekenisvolle en gevarieerde werkvormen toe en hanteert passende digitale 

leermiddelen.  

 

De leraar realiseert een krachtige leeromgeving met een duidelijke organisatie en adequaat 

klassenmanagement. De leraar communiceert in heldere taal over zijn/haar verwachtingen en kan 

leerdoelen helder communiceren richting kinderen.  

 

De leraar stimuleert, inspireert en motiveert leerlingen en draagt daarmee bij aan hun ontwikkelkansen- 

en perspectieven. De leraar begeleidt de leerlingen bij de verwerking van de aangeboden leerstof, stelt 

stimulerende vragen en geeft opbouwende gerichte feedback op taak en aanpak. De leraar stimuleert 

samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.  

 

 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 
kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de 
leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee 
gewerkt moet worden.  

 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 
interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De 
leraar kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse 
leven en voor het vervolgonderwijs.  

 3.9. De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:  
a. Een adequaat klassenmanagement realiseren.  
b. Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om 
deze te halen.  
c. De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee 
gewerkt moet worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn 
leerlingen.  
d. Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.  
e. De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen 

en bij instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.  
f. De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte 
feedback geven op taak en aanpak.  
g. Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. 

 4.6. De leraar kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

 4.7. De leraar kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat 
scheppen. 

 4.8. De leraar kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 

 4.9. De leraar kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 

 4.10. De leraar kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren. 

 4.11. De leraar heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en 
doet daar recht aan. 

 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

 4.1. De leraar heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die 
voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de 
communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

 4.2. De leraar heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor 
zijn onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-
culturele achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 
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 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs 
en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 
verantwoorden. 

 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

 

LEERUITKOMST 3. ONDERWIJSEVALUATIE: TOETSONTWIKKELING, ANALYSE 

EN VERBETERPLAN  

De leraar kan toetsen selecteren, ontwikkelen, toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren 

en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare 

voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn onderwijs, waar nodig, 

bijstellen.  

 

 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze 
doelen passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, 
toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens 
beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en 
op grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen. 

 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  
c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
a. De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.  
b. Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de 
voortgang gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze 
doelen passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, 
toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens 
beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en 
op grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen. 

 3.10e. Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.  

 

LEERUITKOMST 4. HET VOEREN VAN (OUDER)GESPREKKEN 

De leraar voert gesprekken met belanghebbenden rondom het kind (ouders, verzorgers, collega’s, 

externe instanties etc.) en legt hierbij verantwoording af over het pedagogisch en didactisch handelen 

 

 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan 
geven; hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en 
leren, zoals supervisie en intervisie.  
g. De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.  

 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 
verantwoorden. 

 4.14. De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun 
professionele verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn. 

 

LEERUITKOMST 5. LEERARRANGEMENT ONTWIKKELEN  

De leraar kan een leerarrangement voor midden- en bovenbouwgroep of onderbouwgroep ontwikkelen 

waarbij een totale set van leer- en ontwikkelactiviteiten, werkvormen en benodigde bronnen om het 

onderwijs uit te voeren is uitgewerkt. Onder de term bronnen wordt verstaan: methoden, mensen, 

materialen en digitale informatie. Een leerarrangement wordt vormgegeven in gevarieerde (thematische) 

activiteiten die leerlingen inspireren, ondersteunen en aanzetten tot zelfstandig werken / ontwikkelen.  
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Een leerkracht kan een leerarrangement samenstellen en onderbouwen. Een leerarrangement richt zich 

op ongeveer vier weken thematisch onderwijs. Vanuit geïntegreerd vakkenaanbod leidt het onderwijs toe 

naar het bereiken van gestelde doelen*. De doelen zijn afgeleid uit de leer- en ontwikkelingslijnen. De 

visie van de school kan invloed uitoefenen op de gestelde doelen. Afgebakende doelen worden aan de 

leerlingen bekend gemaakt of samen met de leerlingen opgesteld. Oudere kinderen ontwikkelen zich 

vanuit een onderzoekende houding. Dankzij heldere instructie die aansluit bij de beginsituatie, de 

leerstrategie en de leerbehoefte(n) worden de leerlingen gestimuleerd zich te ontwikkelen. Er wordt een 

gedifferentieerd aanbod aangeboden vanuit een geanalyseerde beginsituatie. Momenten om 

informatierijke feedback te geven, worden tussentijds gepland.  

 

 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn 
leerlingen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  
a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  
b. Samenhangende lessen uitwerken met passende werkvormen, materialen en media, afgestemd 
op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.  
c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-
culturele achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 
kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de 
leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee 
gewerkt moet worden.  

 2.3. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere 
vakken; dit kan ook een deel van een leergebied zijn. 

 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor 
zijn leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te 
differentiëren en recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en 
verrijken.  

 3.4. De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en 
pedagogisch- didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan.  

 3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische 
achtergrond daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan 
worden vastgesteld.  

 

LEERUITKOMST 6. ONDERWIJSVERBETERING IN DE KLASSENSITUATIE   

De leraar onderzoekt een probleemsituatie van een individuele leerling, groepje leerlingen of de groep, 

zodanig dat de leraar zijn handelingsmogelijkheden inzichtelijk maakt en zijn onderwijs verbetert t.b.v. 

de desbetreffende leerling(en).  

 

 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 
inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen. 

 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 
beproefd. 

 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
c. Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 
doorverwijzen.  

 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -
stoornissen. 

 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig 
met hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 
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 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -
stoornissen. 

 

LEERUITKOMST 7. VISIE & SCHOOLONTWIKKELING  

Een leerkracht handelt zowel vanuit zijn eigen visie en mogelijkheden als vanuit de visie die opgesteld is 

door de school waar hij werkzaam is. Schoolontwikkeling richt zich op alle activiteiten die door de school 

worden ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te 

bevorderen. Het zijn voortdurende ontwikkelingsprocessen om de onderwijskwaliteit planmatig te 

verbeteren.  

 

In het meerjarenbeleidsplan en in het schoolplan is beschreven waaraan gewerkt gaat worden. De school 

stelt specifieke streefdoelen op en werkt planmatig aan het behalen van goede resultaten. Soms gaat het 

om de vraag op welke manier uitstekende resultaten ook de komende jaren vastgehouden kunnen 

worden, of hoe de school er maximaal aan bij kan dragen dat leerlingen zich ontwikkelen. Het kan ook 

zijn dat de school niet aan de wettelijke vereisten voldoet, de instructie in de les niet optimaal is de 

scores op de toetsen achter lopen of de school zich onvoldoende onderscheidt. In alle gevallen is er werk 

aan de winkel. De Inspectie van Onderwijs ziet toe op de naleving van het schoolplan. Zo wordt de 

schoolontwikkeling gewaarborgd. Een goede school realiseert veel mogelijkheden voor de leerkrachten 

om met elkaar en van elkaar te leren.  

 

 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 
beproefd. 

 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig 
met hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 
inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen. 

 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
f. Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn 
collega’s gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.  

 

LEERUITKOMST 8. PROFESSIONELE ONTWIKKELING  

De leraar heeft een maatschappelijke opdracht en speelt een belangrijke rol in de vorming van zijn 

leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die hun weg kunnen vinden in de maatschappij. 

De leraar weet vanuit een eigen visie op onderwijs professionele ruimte te creëren en te benutten om 

zodoende weloverwogen onderwijspedagogische keuzes te maken die het onderwijs vooruit brengen. De 

leraar denkt na over het ‘waartoe’ van zijn onderwijs. De leraar heeft een onderzoekende, resultaat- en 

ontwikkelingsgerichte houding. Hij wil zich blijven ontwikkelen in zijn werk. Hij vindt het belangrijk om 

dat samen met zijn collega’s te doen en waarbij hij gebruik maakt van collegiale consultatie, intervisie, 

supervisie e.d.. Hij reflecteert continue op zijn professionele identiteit, zijn vakdidactisch en pedagogisch 

handelen en de samenwerking met collega’s, ouders en andere relevante stakeholders.  
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 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 
professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

 1.5. Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling.  

 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het 
type onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan 
geven; hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en 
leren, zoals supervisie en intervisie.  
h. Hij is in staat tot kritische reflectie op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen. 

 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs 
en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

 

LEERUITKOMST 9. KENNISBASES 

De minimale kennis waarover iedere leerkracht basisonderwijs moet beschikken is landelijk vastgesteld: de 

kennisbasis. Deze eenheid van leeruitkomsten richt zich op een drietal kennisbases: Nederlandse taal, 

rekenen-wiskunde en Engelse taal. De kennisbasis van deze vakken worden getoetst door middel van 

landelijke kennisbasistoetsen. De kennisbases van de andere vak- en vormingsgebieden worden 

geïntegreerd getoetst binnen de andere leeruitkomsten.  

 

Leeruitkomst 9a. Kennisbasis Nederlandse taal 

De kennisbasis Nederlandse taal omvat het begrippenkader dat aan de basis staat van de didactiek van 

het vak taal op de basisschool . De inhoud van deze kennisbasis is te vinden op www.10voordeleraar.nl. 

Op deze website vind je daarnaast ook de toetsgids, toetsdata, studietips van zij-instromers en docenten 

en het antwoord op veel gestelde vragen.  

Er worden gedurende traject een aantal colleges over dit onderwerp aangeboden. Daarnaast gebeurt 

voorbereiding op de toetsen gebeurt zelfstandig en op eigen initiatief. Voor studiemateriaal verwijzen we 

naar de literatuurlijst.  

De leeruitkomst kennisbasis Nederlandse taal wordt getoetst door middel van een landelijk 

georganiseerde meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-

instroomtraject mag je maximaal twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op 

een vast moment afgenomen.   

 

Leeruitkomst 9b. Kennisbasis rekenen-wiskunde  

Het verwerven van kennis uit de kennisbasis rekenen-wiskunde is geen doel op zich. Het gaat er om wat 

een startbekwame leerkracht kán met deze kennis, namelijk deze kennis inzetten bij het realiseren van 

reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Het geheel aan reken-wiskundige kennis, vaardigheden en 

inzichten van een (startbekwame) leerkracht wordt aangeduid met het begrip professionele gecijferdheid. 

Het gaat hierbij om:  

- Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid.  

- Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen.  

- Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren.  

- Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen. Bij deze competentie gaat het om de samenhang 

tussen mathematiseren en didactiseren.  

De kennisbasis rekenen-wiskunde is te vinden op www.10voordeleraar.nl  

 

http://www.10voordeleraar.nl/
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De leeruitkomst kennisbasis rekenen-wiskunde wordt getoetst door middel van een landelijk 

georganiseerde meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-

instroomtraject mag je maximaal twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op 

een vast moment afgenomen.   

 

Leeruitkomst 9c. Kennisbasis Engelse taal: Aptistoets 

Engels geven in het basisonderwijs is investeren in de mensen van de toekomst die studeren, werken en 

recreëren in verschillende landen van Europa en de wereld. Door de start met Engels op de basisschool 

wordt aangesloten bij de grote taalgevoeligheid van kinderen en wordt alle leerlingen de mogelijkheid 

geboden om een goede basis te verkrijgen voor Engels. Met ingang van het studiejaar 2018-2019 is de 

Aptis-test for teachers een verplicht onderdeel van het pabocurriculum.  

 

Bij de start van het scholingstraject wordt de eerste placement test van Rosetta Stone afgenomen. Op 

basis van de resultaten van deze test worden verdere richtlijnen gegeven t.a.v. bijscholing.  

 

De leeruitkomst kennisbasis Engelse taal wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde 

meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je 

maximaal twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment 

afgenomen.   
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BIJLAGE 3. RICHTVRAGEN BIJ DE 

REFLECTIESPIRAAL VAN 

KORTHAGEN  
 

 

Fase 1: beschrijven  

Beschrijf de situatie/ervaring zoals die is gebeurd / heeft plaatsgevonden 

 

Let op:  geen interpretatie. Beschrijf jouw ervaring/spel-lessituatie zoals die heeft plaatsgevonden. Zo 

feitelijk mogelijk.  

Fase 2: terugblikken 

Je kunt op de betreffende situatie/ervaring terugblikken door de volgende vragen te beantwoorden: 

 

Wat wilde jij?   

Wat wilden de lln.? 

Wat dacht jij?  

Wat voelde jij ?        

Wat dachten de lln.? 

Wat voelden de lln.? 

Wat wilden leerlingen? 

 

 

Waaraan zag jij dat? Hoe wist je dat? 

Wat zei jouw mentor?  

 

Stap 3: bewustwording 

Waarom heb je het zo gedaan? 

Waarom heb je daarvoor gekozen? 

Waarom dacht/voelde/wilde jij het zo? 

Waarom dacht je dat de leerlingen het zo zouden gevoeld, gedacht en gewild hebben? 

 

Waar lag het aan (organisatie, materialen, jouw lesopzet, werkvormen, het weer……enz)? 

Waarom lag het aan……? 

Wat was moeilijk en waarom? 

Wat had je  moeten doen en waarom? 

Wat kan jij al wel/niet? 

Wat vind jij belangrijk? 

Waarom vind jij dat? 

Wat wil jij anders? 

Wat zou een “ideale leraar” in deze situatie doen? 

Stap 4: alternatieven 

Wat wil jij graag volgende keer anders doen? 

Wat heb jij daarvoor nodig? 

Wat moet jij kennen, kunnen en hebben? 

Wat zijn de actiepunten? 

Hoe zou jij die actiepunten concreet maken 

Welke moeilijkheden verwacht jij? 
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BIJLAGE 4. KERNREFLECTIE 
 
 

‘Bewust onderwijzen we wat we wéten, 

onbewust onderwijzen wie we zíjn.’ 

 

Reflecteren is systematisch terugkijken op wat er is gebeurd om dat te kunnen doorzien en daardoor 

beter vooruit te kunnen kijken. Dat gedrag komt tot stand onder invloed van wat er in de klas gebeurt en 

van wat je kunt. Voor een rumoerige klas heb je bijvoorbeeld andere bekwaamheden nodig dan voor een 

klas die niet vooruit te branden is.  

 
Er zijn ook ‘diepere lagen’ in jezelf die bijdragen aan het tot stand komen van het gedrag. Als je er 

bijvoorbeeld van overtuigd bent dat een leerling voor rekenen wel degelijk een voldoende kan halen, help 

je hem anders dan wanneer je denkt dat het eigenlijk onbegonnen werk is. De Amerikaanse 

onderwijskundige Hamachek zegt: ‘Consciously we teach what we know, unconsciously we teach who we 

are.’  Wat voor iemand je bent, heeft invloed op wat je doet. Wanneer ‘rustig’ een goede typering voor je 

is, geef je anders les dan wanneer je voortdurend actie nodig hebt. De vraag is dus: wat is de invloed van 

wie we zijn op wat we doen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, onderscheiden we een aantal 

reflectielagen (ook wel de logische niveaus van Bateson genoemd) die zijn weergegeven in onderstaand 

model. We beginnen aan de buitenkant en zoeken daarna steeds dieper naar innerlijke krachten. Dit lijkt 

op het afpellen van een ui. We spreken daarom van het ui-model   

                                                                   

1. De buitenste laag is de omgeving en de omstandigheden waarin je als leerkracht werkt: de leerlingen 

(wie ze zijn en wat ze doen), de klas, het lokaal, de school, de achtergrond van de leerlingen, enzovoort.  

 

2. De tweede laag is je eigen gedrag in het onderwijs dat je geeft. Met wat je als leerkracht doet, stuur je 

wat er in de les gebeurt.  

 

3. Je bekwaamheden. Wat kun je? Welke vaardigheden heb je in huis waaruit je kunt putten voor je 

leerkrachtgedrag? Deze derde laag is de eerste innerlijke laag.  

 

4. Je overtuigingen, principes waar je in gelooft. Theorieën over onderwijs die je voor waar houdt, niet 

omdat ze in boeken staan, maar die je zelf voor je rekening neemt. Wetenswaardigheden over de 

leerlingen en over jezelf waar je niet gemakkelijk aan twijfelt.  
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5. Je professionele identiteit. Wat voor een leerkracht ben je? Wat is zo kenmerkend voor jou als 

leerkracht, wat zijn je persoonlijke kwaliteiten? Ben je zorgzaam, sensitief, flexibel, moedig, doelgericht? 

Ben je een doorzetter, kun je goed analyseren? Enzovoort. Het gaat om kernkwaliteiten. Die zitten dieper 

dan bekwaamheden.  

 

6. Je betrokkenheid. Dit zijn je diepste beweegredenen. Wat drijft jou in je onderwijs, wat inspireert je, 

wat motiveert je ten diepste om ’s morgens naar je stageschool of werk te gaan? Hoe zie je jouw 

betekenis voor je leerlingen, voor de school, voor de wereld? Het gaat hier om een soort 

levensbeschouwing. Wanneer je een duidelijke geloofsovertuiging hebt, gaat het hier om de vraag hoe 

die jou motiveert voor je beroep van leraar.  

 

Je kunt de gelaagdheid in je reflectie gebruiken om beter te zien wie je bent. Je bent je vaak niet zo 

bewust van de diepere lagen. Wanneer je jouw overtuigingen, jouw identiteit en jouw betrokkenheid in je 

reflecties betrekt, zie je beter wie je bent als leerkracht of wie je kunt zijn. Je wordt je bewust van je 

kernkwaliteiten. Je reflectie wordt kernreflectie.  

Kernvragen bij die reflectie zijn:  

Omgeving Wat kom ik tegen? Waar reageer ik op? Welke emoties roept dit op en waardoor 

worden deze veroorzaakt? Welke omstandigheden spelen een rol? 

Kernwoorden: waar, wanneer, met wie 

Gedrag Wat doe ik? 

Kernwoord: wat 

Bekwaamheden Wat kan ik? Welke vaardigheden heb ik ingezet? 

Kernwoord: hoe 

Overtuigingen 

 

Waar geloof ik in? Wat is belangrijk? Waartoe? 

Kernwoord: waarom 

Identiteit Wie ben ik in mijn werk, hoe zie ik mijn leraarsrol? Vanwege wat in mij? 

Kernwoord: wie 

Betrokkenheid Waar doe ik het allemaal voor, op welk groter geheel voel ik me betrokken? 

Welke waarden spelen een rol? 

Kernwoord: van waaruit 

 

Je zult merken dat je antwoorden op deze vragen geen vaste gegevens zijn, maar dat er in de loop van 

de tijd ontwikkeling in zit. Door bijvoorbeeld aandacht te geven aan je kernkwaliteiten kun je ze 

ontwikkelen, versterken en beter bruikbaar maken. Of door goed naar je gedrag te kijken en te 

reflecteren op wat je in wezen inspireert, ontwikkel je jouw betrokkenheid. En door een kritische reflectie 

op je overtuigingen kan het zijn dat je met bepaalde overtuigingen door de mand valt. Je wist zeker dat 

je het goed had, maar nu begin je te twijfelen en je komt tot een andere overtuiging.  

Je visie op onderwijs, je identiteit en je bronnen van inspiratie zijn je leven lang in ontwikkeling. Door 

kernreflectie zie je die ontwikkeling beter en heb je er meer vat op. Je leert steeds beter gedrag te 

vertonen dat ermee spoort. Maar je kunt bijvoorbeeld ook ontdekken dat de omgeving (school) 

onvoldoende past bij wie je bent en wat jou inspireert.  
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Tot slot, wanneer we naar het spiraalmodel                   

van Korthagen kijken, zie je dat de werkelijke  

zelfreflectie plaatsvindt in fase 2 en 3.  

Korthagen noemt dit het terugblikken en  

formuleren van essentiële aspecten.  

Hier kan het ui-model (ofwel de logische niveaus  

van Bateson) worden ingezet. Fase 3 is dan het  

moment waarin je werkelijk jezelf een spiegel kunt  

voorhouden. Dan ga je bij jezelf te rade welke  

elementen, welke essentiële aspecten hebben bijge- 

dragen tot jouw manier van handelen. In het   

schema zie je de verbinding tussen het spiraalmodel  

van Korthagen en het ui-model.  
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BIJLAGE 5. TOOLKIT  

DE KOPPELKAART  
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52  

 



53 

BIJLAGE 6. COLLABORATIVE 

MENTORING APPROACH – CMA  
 

DELEN VAN PRAKTIJKKENNIS MET LERAREN IN OPLEIDING DOOR SAMEN LES TE GEVEN 

‘CMA’  (CORINNE VAN VELZEN, GUIDING LEARNING TEACHING) 

 

De begeleidingsaanpak  

Het doel met deze begeleidingsaanpak is het (kritisch) delen van de praktijkkennis van een ervaren leraar 

met een leraar in opleiding. De aanpak bestaat uit cycli van drie lessen met steeds een voorbespreking en 

een nagesprek. 

De eerste les geeft de werkplekbegeleider (de zij-instromer observeert). De tweede les geeft de 

werkplekbegeleider en de zij-instromer samen en mag de zij-instromer de hulp inroepen van de 

werkplekbegeleider tijdens de les, bijvoorbeeld door even een time out te nemen. Ook mag de 

werkplekbegeleider de zij-instromer ongevraagd iets in het oor fluisteren. De derde les geeft de zij-

instromer en observeert de werkplekbegeleider.  

Zoveel mogelijk staat datgene wat de zij-instromer wil leren vertaald in een concrete leervraag 

centraal. In deze aanpak mag de werkplekbegeleider alles wat hij/ zij in de loop van de jaren heeft 

opgebouwd aan kennis (door het lesgeven, het praten met collega’s en ouders, het doen van cursussen 

enzovoort) bespreken met de zij-instromer. Niet om de zij-instromer net zo te laten worden als de 

werkplekbegeleider, maar om te voorkomen dat iedere zij-instromer het wiel helemaal opnieuw moet 

uitvinden. Doe het op een kritische manier, dat wil zeggen: geef de zij-instromer de ruimte om er echt 

over in gesprek te gaan. Dat is voor zij-instromers vaak niet gemakkelijk. Help ze bijvoorbeeld door ze uit 

te nodigen veel vragen te stellen.  

 

Hoe ga je als werkplekbegeleider aan de slag, praten over de les, vooraf en achteraf 

- De werkplekbegeleider bespreekt vóór hij aan de serie van drie lessen begint met de zij-instromer 

wat zijn of haar aandachtspunt(en)/leervragen zijn en komt daar bij iedere lesvoorbereiding en -

nabespreking op terug. 

- Als de werkplekbegeleider de eerste les geeft en de zij-instromer observeert, bereidt de 

werkplekbegeleider de les zo voor dat de aandachtspunten van de zij-instromer zo goed mogelijk aan 

bod kunnen komen. Bijvoorbeeld als het aandachtspunt van de zij-instromer betrekking heeft op het 

stellen van (activerende) vragen, ontwerpt de werkplekbegeleider een les waarin hij veel vragen kan 

stellen. Gaat het om overgangen in de les, zorg dan dat deze goed zicht- en hoorbaar zijn. Datzelfde 

geldt voor de zij-instromer als die zijn les geeft.  

- Zowel in de voorbereiding van de lessen als bij de nabespreking, is het belangrijk zoveel mogelijk 

met de zij-instromer in gesprek te gaan over het ‘hoe’ en vooral het ‘waarom zo’ van de activiteiten 

in de les. De werkplekbegeleider legt uit wat hij doet richting leerlingen en waarom hij dat zo doet, 

hoe het boek gebruikt wordt en waarom zo: wat probeerde de werkplekbegeleider te bereiken en 

lukte dat? Dit is het expliciteren van praktijkkennis.  

- Probeer vragen van de zij-instromer zo uit gebreid mogelijk te beantwoorden, ook als die vragen 

vooral gericht zijn op ‘snelle’ oplossingen. Als de werkplekbegeleider tips en suggesties geeft, 

onderbouw deze dan zo veel mogelijk met argumenten waarom hij denkt dat die tips en suggesties 
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kunnen werken. Probeer te bespreken wanneer ze wel en wanneer ze misschien niet werken en 

waarom niet.  

- Bespreek in de nabespreking niet alleen globaal hoe de les ging maar probeer ook dan weer vooral in 

te zoomen op aspecten die te maken hebben met de leervraag van de zij-instromer en praat er 

uitgebreid over met elkaar. Bespreek suggesties die de werkplekbegeleider heeft om het anders aan 

te pakken en bespreek of en onder welke voorwaarden die suggesties zouden kunnen werken. Help 

de zij-instromer ook op een andere manieren naar de situatie zoals die zich voordeed te kijken. 

Bijvoorbeeld: waarom denk je dat leerling A zo reageerde? Zou het ook zo kunnen zijn dat … aan de 

hand is? Welke alternatieven voor de aanpak levert dat andere inzicht op?  

Gebruik in de gesprekken vooral ideeën en keuzes van de werkplekbegeleider en de onderbouwing 

daarvan, maar laat het wel een gesprek (dus tweerichtingsverkeer) blijven! 

 

De tweede les: samen lesgeven 

 Samen lesgeven hoeft niet te betekenen dat je tegelijkertijd voor de groep staat, maar het kan wel.  

Vooraf kan worden afgesproken wie welk deel van de les voor zijn/haar rekening neemt.  

 Ondanks dat de taken worden verdeeld, de werkplekbegeleider en zij-instromer zijn wel allebei 

verantwoordelijk voor de hele les. Dat betekent: bij elkaar in de buurt blijven. Zit dus niet achter 

maar voor in de klas, heb het tegen de leerlingen over ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en heb regelmatig 

oogcontact. Zorg, kortom, samen voor een goede les. 

 In de voorbereiding spreekt de werkplekbegeleider af of de zij-instromer ondersteund mag worden 

als hij deze les geeft, of de werkplekbegeleider mag ‘instappen’ als de werkplekbegeleider dat nodig 

vindt, of er een bepaald signaal gebruikt wordt, enzovoort. 

 In de nabespreking praat de werkplekbegeleider ook over waarom hij op een bepaald moment 

instapte tijdens het lesgeven van de zij-instromer, wat de werkplekbegeleider deed en waarom de 

werkplekbegeleider dat zo deed. 

 

De derde les: de zij-instromer geeft de les 

- In de voor- en nabespreking staan de ideeën en keuzes van de zij-instromer centraal. In de 

nabespreking zou de werkplekbegeleider de vragen kunnen gebruiken van de hulpkaart ‘Delen van 

praktijkkennis’. De bespreking van een gemaakte video-opname is een prima maar tijdrovend 

hulpmiddel hierbij. 

- Probeer vooral door te vragen en neem geen genoegen met snelle oppervlakkige antwoorden. Het 

gaat om het leren van de zij-instromer maar dat betekent dat leren gericht moet zijn op het mogelijk 

maken van het leren van leerlingen. Probeer zo veel mogelijk rekening te houden met die dubbele 

bodem. 

 

NB 1: Het beeld dat zij-instromers hebben van het docentschap (en ook hoe je docent wordt) is 

gekleurd door minstens 40.000 uur in de schoolbanken doorgebrachte uren. Wees je als 

werkplekbegeleider daarvan bewust tijdens het bespreken van lessen met zij-instromers. Een tweede 

valkuil wordt gevormd door de gedachte dat leraren allemaal authentiek moeten zijn en je dus niets 

van elkaar kunt leren. 
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NB 2: Na afloop van de eerste serie maken de zij-instromer en de werkplekbegeleider een 

conceptmap rond de vraag: waar moet een leraar weet van hebben? Deze worden gezamenlijk 

besproken en vergeleken. 

 

Wat doet de bovenschoolse opleider en instituutsopleider? 

- Bespreekt voorafgaande aan iedere lessenserie met de zij-instromer wat van hem of haar verwacht 

wordt in deze aanpak. 

- Help de zij-instromer zijn of haar leervraag/leervragen zo te formuleren dat duidelijk is welke 

leeractiviteiten met name nodig zijn. Belangrijk hierbij is aandacht voor: 

o de vragen en aandachtspunten van de zij-instromer en 

o de competenties die de zij-instromer uiteindelijk moet ontwikkelen en 

o de relatie met het leren van leerlingen. 

- Doet mee aan het bespreken van de concept map, brengt eventueel eigen map in. 

- Evalueert met de werkplekbegeleider en de zij-instromer de serie van drie lessen en bespreekt 

eventuele aanpassingen en de nieuwe leervraag/leervragen van de zij-instromer.. 

 

Wat vraagt het van de school? 

 Een open, lerende cultuur waarbinnen zij-instromers gezien worden als collega’s in opleiding. 

 

Heel veel succes en vooral plezier met de gesprekken en het samen lesgeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56  

BIJLAGE 7. HULPKAART DELEN 

VAN PRAKTIJKKENNIS  
 

 

 

©Corinne van Velzen  
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 Waar praat je over met je zij-instromer? 

 Instructie en begeleiding, onderwijs- en 
leeractiviteiten, klassenmanagement. 

 Kenmerken van leerlingen: individuen, subgroepen 
en klas; aangaan en onderhouden van relaties met en tussen 
leerlingen. 

 (School)vakdomein en problemen van leerlingen met 
het schoolvak. 

 Leerplanontwikkeling, jaar-, week- en lesplanning 
(waaronder timemanagement). 

 Zelfkennis, persoonlijke ervaringen, opvattingen over 
leren en onderwijzen; kenmerken als leraar.  
Uitgangspunt is steeds het thema van de leervraag van de zij-
instromer in relatie tot het leren van leerlingen. Natuurlijk besteed je 
ook aandacht aan die aspecten van lesgeven die jij belangrijk vindt en 
aan onverwachte, belangrijke momenten tijdens de les. 

Bruikbare strategieën 

• Vertellen over jouw gedrag als leraar. 

• Hardop nadenken over mogelijk/gewenst/noodzakelijk 
leraarsgedrag. 

• Uitleg geven over en onderbouwen van leraarsgedrag of 
jouw ideeën daarover. 

• Geven van lessuggesties en bediscussiëren wat jullie 
verwachten van plannen en ideeën over de les. Bespreken 
wat er daadwerkelijk gebeurde, ideeën over mogelijke 
oorzaken.  

• Vragen om lessuggesties en het wat, waarom en waartoe 
bediscussiëren. Bespreken wat er daadwerkelijk gebeurde, 
ideeën over mogelijke oorzaken. 

• Bediscussiëren van mogelijke andere interpretaties van 
situaties of gedrag (van leerlingen of leraar): herkaderen. 

• Feedback geven en uitleggen waarom en waartoe vanuit 
jouw eigen kennis. 

• Bespreken van door jullie beiden geschreven reflecties. 
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BIJLAGE 8. KIJKWIJZER 

KLASSENBEZOEK 

 

Naam: Directeur: 

School: Groep                                        aantal lln. 

Datum: Tijd: 

 

Actuele situatie: 

 

 

Observatie bekwaamheid in de klas: 

1. Pedagogische bekwaamheid 

Zorgt voor een ontspannen sfeer  

Zorgt voor veiligheid  

Is rolmodel van respectvolle omgang met elkaar 

en met de omgeving 

 

Ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen  

Geeft blijk van hoge verwachtingen  

Richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is  

Bevordert dat leerlingen op respectvolle wijze 

omgaan met elkaar en de omgeving 

 

 

2. Organisatorisch bekwaamheid 

Begint op tijd met de les  

 Besteedt de geplande tijd aan de leerstof  

 Laat de les verlopen volgens een adequate 

planning 

 

 Weet om te gaan met geplande onderbrekingen  

 

3. Klassenmanagement: 

Zorgt voor een ordelijk verloop van de les  

Zorgt voor een doelmatig klassenmanagement  

Maakt de gewenste leerinhouden duidelijk  

Voert een overzichtelijke en overdraagbare 

groepsadministratie (planning/ realisatie) 

 

 

4. Activerende directe instructie 

Maakt duidelijk hoe de inhoud van de les aansluit 

bij eerdere lessen over het onderwerp 

(gestructureerd) 

 

Benoemt de lesdoelen voor aanvang van de les  
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Geeft duidelijke uitleg van de leerstof en 

opdrachten 

 

Versterkt de betrokkenheid van alle leerlingen 

(activering) 

 

Geeft adequate terugkoppeling (feedback) aan 

leerlingen 

 

Gaat na of lesdoelen bereikt zijn  

 

5. Strategieën voor leren en denken 

Stimuleert de leerling om hun aanpak te 

verwoorden 

 

Leert leerlingen op eigen niveau strategieën voor 

denken en leren 

 

Laat leerlingen op eigen niveau reflecteren op 

verschillende oplossingsstrategieën. 

 

Stimuleert de leerling de eigen aanpak of uitkomst 

te controleren. 

 

Stimuleert de leerlingen de leerstof toe te passen.  

 

6. Afstemming op leerbehoeften van leerlingen. 

Stemt instructie af op relevante verschillen tussen 

leerlingen 

 

Stemt de verwerking van de leerstof af op 

relevante verschillen tussen leerlingen  

 

Biedt leerlingen die dat nodig hebben extra leer- 

en instructietijd  

 

Biedt leerlingen die het nodig hebben extra 

uitdaging, verdieping of verrijking  

 

Het taalgebruik van de leerkracht past bij de 

taalbehoeften van de leerlingen  

 

 

7.Actieve betrokkenheid van leerlingen 

Bevordert betrokkenheid van leerlingen bij de 

instructie  

 

Bevordert de betrokkenheid van leerlingen tijdens 

het werken aan hun taken (tijdens verwerking)  

 

 

8. Zelfstandig werken en samenwerken 

Biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te 

werken  
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Laat leerlingen zelf plannen en organiseren (biedt 

keuzemogelijkheden, gerelateerd aan het 

beschreven ontwikkelingsperspectief)  

 

Stelt zich coachend op en helpt op aanvraag   

Benut middelen die zelfstandig werken en leren 

mogelijk maken  

 

Laat leerlingen het eigen werk controleren   

Bevordert interactie/samenwerking tussen 

leerlingen  

 

Geeft leerlingen feedback op getoonde 

zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerking  
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BIJLAGE 9. FORMAT 

PERSOONLIJK 

ONTWIKKELINGSPLAN (POP) 

 
PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN  

Naam: 

Datum: 

Planning van/ tot:  

 

Het Persoonlijkontwikkelingsplan bestaat uit persoonlijke leerdoelen, gericht op de leeruitkomsten én de 

bekwaamheidseisen, die  concreet vertaald zijn naar activiteiten die uitgevoerd worden op de 

opleidingsschool.  

 

Geef in onderstaand schema per leeruitkomst aan hoe je hier concreet aan gaat werken. 

Geef daarna aan welke activiteiten je in welke groepen gaat ondernemen. 

   

Leeruitkomst(en) Persoonlijk leerdoel 

(gekoppeld aan 

Bekwaamheidseis) 

 

 

Vakinhoudelijke onderbouwing/Literatuur 

 

 

 

  

 

 

 

Activiteiten Omvang/ 

uren 

Datum 

(Tijd) 

Groep/ 

locatie 

Begeleider(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FEEDBACK Begeleider(s)  

Naam begeleider: 
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