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Jaar 1 van het tweejarig Traject 
 

Kwartiel 1: Veilige leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de veilige leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de pedagogische rol van de 
leerkracht. Een leerkracht dient zorg te dragen voor een veilige leeromgeving. Kinderen leren optimaal in een 
omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De pedagogische visie en de achterliggende waarden van 
de leerkracht bepalen de manier waarop de leerkracht werkt aan een veilig pedagogisch klimaat. In dit kwartiel 
bestuderen studenten aspecten van een veilig pedagogisch klimaat. In de praktijk observeren ze hun mentor om 
zicht te krijgen op de manier waarop de mentor werkt aan een veilige leeromgeving en hoe de leerlingen 
daarbinnen leren en werken. Verder zijn taalonderwijs en/of schrijfonderwijs en de manier waarop taal kan 
bijdragen aan een veilige leeromgeving onderwerp van onderzoek. De student doet kennis op over het inrichten 
van een veilige leeromgeving en maakt vanuit die kennis verbindingen naar de praktijk. Zo observeert de student 
de aanpak van de mentor, de interactie tussen de mentor en de leerlingen, het gedrag van de leerlingen. 
Bovendien reflecteert de student  op het eigen handelen in de stage. De student werkt aan een goede 
lichaamshouding en passend stemgebruik en oefent de inzet van deze vaardigheden in de praktijk. Zo ontwikkelt 
de student de eigen vaardigheden in het creëren van een veilige leeromgeving. Observaties van beeldfragmenten 
maken deze ontwikkeling zichtbaar. 
 
Doelen: 

- de student heeft kennis van en herkent aspecten van een veilig pedagogisch klimaat, specifiek binnen 
taalonderwijs;  

- de student kan een pedagogische relatie met de leerlingen aangaan en daarbij passend gebruik maken 
van taal, houding en gebaar en kan deze relatie vanuit theoretische inzichten verantwoorden 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van interactiemodellen 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen  
- De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen  
- De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen vastleggen en 

verantwoorden.  
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie  
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen.  
Pedagogische kennis: 
- De student heeft kennis van opvoedingstheorieën 

 
aanbod toetsing 
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Schrijven 
- Drama/dans  

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de veilige leeromgeving vanuit 
vakgebieden. Toetsvorm nader in te vullen. 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Observaties van de leerlingen en mentor, gesprekken met de mentor, 
opnames van lesfragmenten waarbij diverse vaardigheden aangetoond 
worden en gekoppeld worden aan theorie. 

Kennislijn 
- Rekenen wiskunde 

 

Kennistoets  
professionele gecijferdheid 

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
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Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
 

Kwartiel 2: Stimulerende leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de stimulerende leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de didactische rol van de 
leerkracht.  Een belangrijke taak van een leerkracht is het inrichten van een leeromgeving, waarin leerlingen 
gestimuleerd worden om actief kennis te vergaren, vragen te stellen en tot eigen oplossingen te komen. Een 
omgeving waar de leerkracht mogelijkheden biedt voor experimenten en onderzoeken en de leerlingen laat 
samenwerken. Een omgeving waarbij het leerproces van leerlingen optimaal wordt bevorderd. 
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende facetten van een stimulerende leeromgeving, waarbij 
vakintegratie het uitgangspunt vormt. De student leert vanuit deze inzichten geïntegreerd onderwijs te 
ontwerpen en uit te voeren in de praktijk. Onderzoekend leren kan een brug slaan tussen rekenen en wiskunde 
en natuur en techniek. Bewegen en muziek zijn bij uitstek vakgebieden waarbij leerlingen gestimuleerd en 
geactiveerd worden en daardoor bij kunnen dragen aan de stimulerende en rijke leeromgeving voor leerlingen. 
Binnen het ontwerp houdt de student rekening met de principes van taalontwikkelend lesgeven. De student 
ontwikkelt zo kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het inrichten van een stimulerende leeromgeving. 
 
Doelen: 

- de student is in staat om een stimulerende leeromgeving te ontwerpen, waarbij geïntegreerd onderwijs 
wordt aangeboden 

- de student is in staat om vanuit de didactische achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren 
en taalontwikkelend lesgeven, onderwijs aan te bieden en te verantwoorden. 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten kan ruimte 

scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten  
- De student kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  
- De student 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.  

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

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

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 

ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren (reflecteren en structureren).  
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden (professioneel handelen). 
 
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Natuur/ techniek 
- Rekenen wiskunde 
- Taal 
- Muziek 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de stimulerende leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  
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- Bewegingsonderwijs 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Ontwerp onderzoekend en ontwerpend leren over onderwerp op 
grensvlak van natuur & techniek en rekenen wiskunde. Het gaat 
om een stimulerende leeromgeving waarin aandacht is voor 
taalontwikkeling. 

Kennislijn:  
- Pedagogiek/Onderwijskunde 

 

Kennistoets 
 

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
 

Kwartiel 3: School en samenleving 
 
In dit kwartiel staat de geografische, historische, religieuze en beeldende context van de eigen (stage)school 
centraal. De manier waarop de school zich manifesteert in de omgeving en omgaat met culturele diversiteit 
binnen de samenleving zijn onderwerp van onderzoek. Het gaat daarbij om aandacht voor burgerschapsvorming 
en culturele diversiteit. Bij het leren omgaan met culturele diversiteit staan vaardigheden centraal zoals het 
kunnen wisselen van perspectief. Deze vaardigheden komen aan de orde bij wereldoriënterende vakken, waar 
leerlingen leren omgaan met diversiteit en ervaren dat ze burgers in een pluriforme samenleving zijn. Beelden, 
beeldtaal en beeldcultuur zijn belangrijke uitingsvormen van onze samenleving. Beeldend onderwijs draagt bij 
aan de ontwikkeling bij kinderen van een intuïtieve kant van hun persoon en identiteit en het leren wisselen van 
perspectief. De student leert de achtergronden van de schoolomgeving onderzoeken en kan deze omgeving 
inzetten voor het ontwerpen van onderwijs.  
 
Doelen: 

- de student kan aanleidingen uit zijn omgeving gebruiken om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. 
Dat kan gaan om aanleidingen uit de culturele, geografische en historische omgeving; 

- de student kan het onderwijs op de stageschool en het eigen lesontwerp verantwoorden vanuit het 
kader burgerschapsvorming en culturele diversiteit 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest): 

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

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

 
Nieuwe indicatoren: 

Professionele ontwikkeling: 
- De student heeft kennis en inzicht in (de samenhang tussen) de verschillende contexten (thuis, op school, 

bij opvang en verenigingen in de buurt) m.b.t. de ontwikkeling van het leren van kinderen. 
- De student is op de hoogte van wet- en regelgeving; kerndoelen; leerplan; schoolplan; openbaar-

bijzonder; regulier-speciaal; passend onderwijs; onderwijstoezicht.  
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- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 
beproefd  

- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 
leerlingen, collega’s en experts bevragen. (GKB onderzoekende houding & oordeelsvorming) 

- De student kan bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 
bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen.  

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook buiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen (OC BK, OC VB/ Ondernemen, organiseren en 
communiceren 

Pedagogische bekwaamheid: 
- De student weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

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

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student 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.  
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Geestelijke stromingen 
- Beeldend onderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van het thema vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
In kaart brengen van geografische, historische, religieuze, 
beeldende context van de schoolomgeving en deze inzetten voor 
een onderwijsontwerp. 
 

Kennislijn: 
- Taal 

 

Kennistoets:  
Professionele geletterdheid 

 Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
Kwartiel 4: Onderwijs in internationaal perspectief 
 
In dit kwartiel staat het onderwijs in internationaal perspectief centraal. Internationale ontwikkelingen en 
daarmee samenhangend beleid ten aanzien van onderwijs hebben invloed op het Nederlandse onderwijsbeleid. 
Door de inrichting en vormgeving van het onderwijs in omringende landen te bestuderen, kunnen we leren van 
het buitenland.  
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende onderwijssystemen en verkennen historische ontwikkeling 
ervan op nationaal en internationaal niveau. De studenten maken een vergelijking van het onderwijs in de eigen 
stagepraktijk met een internationaal concept naar keuze en maakt daarbij gebruik van internationaal 
vergelijkende onderzoeken. In onderzoeken als Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS),  Trends 
in Mathematics and Science Study (TIMMS) worden vergelijkingen gemaakt tussen landen in de verschillende 
onderwijsopbrengsten, maar geven ook inzicht in leerling-, leerkracht- en schoolfactoren die daarbij van belang 
zijn. Een andere invalshoek voor onderwijs in internationaal perspectief is de invoering van Engels op de 
basisschool. Het Europees talenbeleid heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de invoering van Engels op de 
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basisschool. Inmiddels is er een groeiend aantal basisscholen dat zelfs kiest voor vroeg vreemdetalenonderwijs: 
zij bieden Engels aan vanaf groep 1. In dit kwartiel werkt de student aan een of meerdere internationale aspect 
(en) van het onderwijs uit naar een vertaling voor de eigen stage. Daarmee staan met name de indicatoren op het 
gebied van professionele ontwikkeling centraal. 
 
Doelen: 

- de student kan op basis van literatuuronderzoek en een praktijkverkenning een vergelijking maken 
tussen de eigen stage praktijk en internationaal onderzoek; 

- de student kan een gekozen aspect vertalen vanuit een internationale context naar een 
onderwijsontwerp in de eigen stage 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest) : 

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 

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

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie 
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

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

Nieuwe indicatoren: 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming 

met zijn collega’s gebruiken bij onderwijsontwikkeling in de school 
- De student is op de hoogte van verschillende onderwijssystemen en de historische ontwikkeling hiervan 

(zowel nationaal en internationaal en op het gebied van wetgeving).  
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen. 
- De student kent mentale modellen, zoals reflectiemodellen en methoden voor het bijhouden en verdiepen 

van je vak/beroep  
- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 

bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen  

- De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling zelfstandig vormgeven 
- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 

kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid)  

- De student kent theorie op het gebied van professionele en lerende organisaties en strategieën voor 
schoolontwikkeling en kan deze kennis toepassen in diverse samenwerkingsverbanden.  

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het 

deel van het curriculum waarin hij werkzaam is  
 

Vakdidactische bekwaamheid: 
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- De student weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 
voldoen. 

aanbod toetsing 
Vakgebieden: 
- Onderwijskunde 
- Taal 
- Rekenen wiskunde  
- Engels 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van ‘Onderwijs in internationaal 
perspectief’ vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Vergelijkend onderzoek van internationale context vanuit één van 
de vakgebieden.  
Ontwerp op basis van de gevonden verschillen. 
 

Kennisbasis: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- natuur & techniek 

 

Kennistoets:  
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- natuur & techniek 

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
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Jaar 2 van het tweejarig traject  
 

Kwartiel 1: Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw: Preventief handelen 
 
Omschrijving: 
In dit kwartiel richt de student zich op preventieve interventies voor alle leerlingen. Gedrag en leren zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In het adviesrapport ‘De school en leerlingen met gedragsproblemen’ stelt de Onderwijsraad 
(2012) dat het overgrote deel van zorg aan leerlingen met gedragsproblemen verstrekt kan worden in het primaire 
proces op een reguliere school. Leraren dienen hiertoe wel over een omvangrijk handelingsrepertoire te beschikken. De 
preventie en aanpak van gedragsproblemen staat of valt met een positieve, actieve grondhouding van de leraar, 
effectieve instructie en effectief klassenmanagement (Onderwijsraad, 2012). Preventief handelen is gericht op 
interventies ten aanzien van psychosociale ontwikkeling, het opsporen van risicofactoren in de ontwikkeling, het 
reguleren van lichte gedragsproblemen en sociale veiligheid. Dat kan gaan om preventief handelen in de hele groep of 
gericht op een individuele leerling.  
In de onderbouwspecialisatie is verder aandacht voor bewegingsonderwijs; in de bovenbouwspecialisatie voor Engels. 
 
Doelen: 

- De student heeft een breed handelingsrepertoire opgebouwd waarmee hij in staat is om preventief te 
handelen in het kader van passend onderwijs en kan deze gekozen aanpak verantwoorden. 

- De student verantwoordt hoe zijn eigen basishouding van invloed is op het gedrag en leren van leerlingen. 
 
Herhaalde indicatoren (zijn in een voorgaand thema aan bod geweest): 

Professionele ontwikkeling 
- De student heeft kennis en inzicht in (de samenhang tussen) de verschillende contexten (thuis, op school, bij 

opvang en verenigingen in de buurt) m.b.t. de ontwikkeling van het leren van kinderen. (3) 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritisch 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie. (1,4) 
- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, 

het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen. (3,4) 

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook daarbuiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen. (3) 

Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van interactiemodellen. (1) 
- De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. (1) 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen (1) 
- De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten (2) 
- De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren (1) 
- De student heeft kennis van opvoedingstheorieën (1) 
-  

Vakinhoudelijk bekwaam 
- De student 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 student kan zijn leerlingen 
duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het vervolgonderwijs (3) 

Vakdidactisch bekwaam 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk relevant 

zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen (2,4) 
 

Nieuwe indicatoren 
Professionele ontwikkeling 
- De student kan 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. 

Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 
- De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden 
- De student heeft oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daaraan recht. 
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- De student heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die voor zijn 
onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en communicatietheorie) en 
kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

- De student kan spelmethodiek en spelbegeleiding op een adequate wijze inzetten. 
- De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen. 
- De student kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en – stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van 

collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen 
Vakinhoudelijk bekwaam 
- De student 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.  

Vakdidactisch bekwaam 
- De student kan onderwijs vormgeven volgens een cyclisch proces van evalueren, bijstellen en ontwikkelen; hij 

maakt daarbij gebruik van analyse van toets- en observatiegegevens, feedback van de leerlingen en weet 
wanneer hij advies moet vragen aan collega's of andere deskundigen 
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Pedagogiek- Onderwijskunde 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal  
- Bewegingsonderwijs (jonge kind) 
- Engels (oude kind) 

Toets 
Geïntegreerde toets van het thema vanuit de vakgebieden.  
 
 
 
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

 

Beroepsproduct 
Beroepsproduct rond de thematieken in relatie met passend onderwijs, 
preventief handelen en de eigen onderwijspraktijk. 

Kennislijn: 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

 

Kennisbasistoets  
- Rekenen/wiskunde 
- Taal  

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
 

Kwartiel 2: Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw: Handelingsgericht werken 
 
In dit kwartiel staat  Handelingsgericht werken, creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen centraal.  
Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij het onderwijs zoveel mogelijk 
afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen. Handelingsgericht te werken (HGW) 
draagt bij aan passend onderwijs voor elke leerling.   
In dit thema staat het handelingsgericht werken bij de basisvakken rekenen-wiskunde en taal centraal met als leidende 
vraag: “Wat heeft het kind nodig en welke aanpak heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind?”  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit observaties, gesprekken, toetsen en analyses van schriftelijk werk, 
zodat de onderwijsbehoeften in kaart gebracht kunnen worden en de pedagogisch-didactische aanpak van de leraar 
daarop afgestemd kan worden.  
Bij het werken met de HGW-cyclus is kennis van verschillende vormen van toetsen en evalueren van het onderwijs 
belangrijk om zicht te krijgen op (neven)effecten van toetsen en evalueren op het leren van kinderen.  Naast 
productgerichte vormen van toetsen worden ook procesgerichte vormen van toetsen onderscheiden, zoals formatief 
toetsen. Formatief toetsen kan leiden tot beter en dieper leren en heeft een positief effect op de motivatie van de 
leerling (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014; Cauley & McMillan, 2010). Bovendien bevordert formatieve feedback de 
zelfregulatie van de leerlingen (Hattie & Timperley, 2007). 
In dit thema is aandacht voor het kunnen analyseren van toets- en observatiegegevens bij de basisvakken taal en 
rekenen-wiskunde en deze kunnen vertalen naar een passend aanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer 
procesgerichte vormen van toetsen.  

 
Doelen: 

- De student is in staat om volgens de cyclus van handelingsgericht te werken en voor taal en rekenen-
wiskunde passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen van zijn groep en kan zijn aanpak en visie op 
passend onderwijs verantwoorden naar team en ouders.  
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- De student kent verschillende doelen van toetsen en evalueren en kan bruikbare en betrouwbare 
voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen.  

 
Herhaalde indicatoren (zijn in een voorgaand thema aan bod geweest. 

Professioneel handelen 
- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 

ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren. (2)  
- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook buiten – de eigen instelling en zijn 

professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen. (3,5) 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie (1,4,5) 
- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 

kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid) (4) 

     Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen (1,5) 
     Vakinhoudelijke bekwaamheid 

- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum (3,4) 

- De student 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 student kan zijn 
leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het 
vervolgonderwijs (3,5) 

     Vakdidactisch bekwaam 
- De student 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 (2) 

- De student heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en pedagogisch-
didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan (2) 

- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond daarvan. 
Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld (2,3) 

- De student kan onderwijs vormgeven volgens een cyclisch proces van evalueren, bijstellen en ontwikkelen; 
hij maakt daarbij gebruik van analyse van toets- en observatiegegevens, feedback van de leerlingen en weet 
wanneer hij advies moet vragen aan collega's of andere deskundigen (5) 

 
Nieuwe indicatoren 

Professioneel handelen 
- De student kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun professionele 

verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn (gespreksvormen, rapportage, ouderbetrokkenheid- en 
participatie). 

- De student kan feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de 
voortgang gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

- De student begrijpt en kan gebruik maken van diverse vormen van data-analyse met basale kennis van 
beschrijvende statistiek, van validiteit en betrouwbaarheid; zoals het “lezen” van leerlingvolgsystemen (LVS) 
als feedback naar het eigen onderwijsaanbod in het kader van opbrengstgericht werken.  

- De student kent schoolorganisatietheorieën, zoals structuur, strategie, beleids- en besluitvorming, 
leiderschap, teamvorming, taak- en functiedifferentiatie en kan deze kennis toepassen in 
samenwerkingsverbanden. 

- De student kan zich handhaven in een arbeidsorganisatie; hij is op de hoogte van samenwerkingsmodellen 
en –strategieën in een team; kan leiding geven en ontvangen; kan werken met andere professionals die met 
kinderen werken; kent ketens en netwerken, zorgstructuur, professionele kaart, lokale educatieve agenda 
(brede school; Integratieve Kindcentra; VVE, achterstandsbeleid)  

    Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen  
- De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden  

    Vakdidactische bekwaamheid 
- De student kan onderwijs evalueren en ontwikkelen volgens een cyclisch proces van evalueren, analyseren, 

bijstellen en ontwikkelen; hij maakt daarbij gebruik van analyse toets- en observatiegegevens, feedback van 
de leerlingen en weet wanneer hij advies moet vragen aan collega’s of andere deskundigen.  

- De student 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 
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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.  

- De student kan onderwijs uitvoeren en daarbij gebruik maken van beschikbare digitale leermiddelen, 
afstemmen op het niveau en de kenmerken van de leerlingen en het leren organiseren; hij volgt de 
ontwikkeling van zijn leerlingen en toetst en analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen 
gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt.  

- De student kan onderwijs voorbereiden, passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen 
en 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.  

 
aanbod toetsing 
Vakgebieden 
- Pedagogiek/onderwijskunde 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

Toets 
Geïntegreerde toets van het thema vanuit de vakgebieden.  
 
 
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

 

Beroepsproduct 
Beroepsproduct waarin de student laat zien dat hij/ zij de HGW-cyclus 
adequaat kan inzetten en kan zijn/ haar visie ten aanzien van passend 
onderwijs en de gekozen praktijkvorm kan verantwoorden.  
 

Kennislijn 
- Engels 
- Levensbeschouwing 
 

Kennistoetsen: 
- Engels (Kennisbasistoets) 
- Levensbeschouwing 

Beroepsvaardigheden en expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
 

Kwartiel 3 en 4 
 
Praktijkonderzoek – Versterken van de eigen onderwijspraktijk  
 
Omschrijving: 
In dit laatste semester laat de student zien dat hij een kritische blik op onderwijs heeft ontwikkeld en daarmee als 
reflective practitioner kan bijdragen aan concrete onderwijsvernieuwing in de basisschool. Het praktijkonderzoek is de 
manier om als student alle opgedane kennis en vaardigheden met elkaar te verbinden; een integratie van vakkennis, 
onderzoeksvaardigheden en praktijkkennis en –ervaringen. 
In het praktijkonderzoek laat de student zien dat hij de eigen praktijk systematisch kan onderzoeken. De student  
verkent mogelijke tekortkomingen en/of uitdagingen in de huidige onderwijssituatie van de eigen klas en realiseert (een) 
passende interventie(s). De student doorloopt daartoe de stappen van het onderzoek; verdiept zich in 
wetenschappelijke literatuur, doet ervaring op met het schrijven van theorie, gaat na hoe verschillende 
onderzoeksinstrumenten en methoden ingezet kunnen worden en analyseert data teneinde een conclusie te kunnen 
trekken. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de eigen beroepspraktijk en deze systematisch te leren 
versterken. 
Begeleidende docenten bieden vanuit de eigen expertise drie of vier verschillende thematieken aan waar de student een 
keuze uit kan maken op grond van relevantie voor de eigen beroepspraktijk.  
De student presenteert zijn interventie en bevindingen in een vakbladartikel voor de beroepsgroep, waarin de 
verschillende onderdelen van de  onderzoekscyclus zijn opgenomen. Leidraad daarbij zijn de onderzoeksvraag en de 
bijbehorende deelvragen. Het doel van het artikel is op basis van het praktijkonderzoek op verantwoorde wijze inzichten 
te bieden die het handelen in de beroepspraktijk kunnen verbeteren. 
 
Doelen: 

- De student draagt bij aan onderwijsversterking in de eigen beroepspraktijk door middel van praktijkonderzoek  
- De student deelt inzichten die in het praktijkonderzoek zijn opgedaan, in een vakbladartikel bedoeld voor de 

eigen beroepsgroep 
 
Nieuwe indicatoren: 
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Professionele ontwikkeling  
- De student kent diverse onderzoeksmethoden; actieonderzoek, case-study, ontwerpgericht onderzoek 
- De student kan vernieuwingsstrategieën implementeren. 

 
Herhaalde indicatoren: 
 
Professionele ontwikkeling  

- De student kan bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn 
collega’s gebruiken bij onderwijsontwikkeling in de school 

- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 
ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren (reflecteren en structureren).  

- De student kan 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 

- De student kan feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de 
voortgang gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces 

- De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling zelfstandig vormgeven  
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie 
- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en gebruik 

maken van nieuwe kennis uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen. 
- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, 

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

- De student begrijpt en kan gebruik maken van diverse vormen van data-analyse met basale kennis van 
beschrijvende statistiek, van validiteit en betrouwbaarheid; zoals het “lezen” van leerlingvolgsystemen (LVS) 
als feedback naar het eigen onderwijsaanbod in het kader van opbrengstgericht werken. 

- De student kent mentale modellen, zoals reflectiemodellen en methoden voor het bijhouden en verdiepen van 
je vak/beroep (technologisch, pedagogisch, didactisch).  

- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en gebruik 
maken van nieuwe kennis uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook daarbuiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen. 

- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 
kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid)  

 
 
Vakprofilering Wetenschap & Technologie en vakprofilering Kunstzinnige Oriëntatie. 
 
Omschrijving: 
Naast het praktijkonderzoek werkt de student in dit semester aan een vakprofilering Wetenschap & Technologie 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek) en  de vakprofilering Kunstzinnige Oriëntatie (muziek, beeldende 
vakken, drama). Bij beide profileringen gaat het om een breed, geïntegreerd aanbod waarbinnen de student zicht krijgt 
op onderliggende (vak)concepten en diverse actuele thematieken binnen het domein en leert de student overstijgend 
kijken naar de verschillende vakgebieden die onderdeel uitmaken van de vakprofilering. 
De student kan een vakoverstijgend onderwijsprogramma ontwerpen waarin de vakgebieden in samenhang aan de orde 
komen en kan daarbij toelichten hoe hij de leerlijnen van de onderliggende vakgebieden bewaakt. Hij laat zien dat hij als 
reflective practioner in staat is om gangbare en vernieuwende visies op inhouden en didactische benaderingen binnen 
de vakprofilering te beschrijven. 
 
Doelen: 

- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in een vakprofilering W & T  
- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in een vakprofilering Kunstzinnige oriëntatie. 

 
Indicatoren: 
 

Vakdidactische bekwaamheid 
- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond daarvan. Hij 

kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld. 
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- Deel B van de specifieke kennisbases van de vakken die deel uitmaken van de vakprofilering 
 

Vakinhoudelijk bekwaam 
- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere vakken; dit kan ook 

een deel van een leergebied zijn. 
- Deel B van de specifieke kennisbases van de vakken die deel uitmaken van de vakprofilering 

 
 

aanbod toetsing  
Praktijkonderzoek: 
 
Ondersteuningsaanbod praktijkonderzoek 
vanuit vakdocenten, die de studenten 
begeleiden op vooraf vastgestelde 
thematieken; de student maakt een keuze 
voor een thema op basis van relevantie 
voor de eigen beroepspraktijk) 
Keuzes worden in kwartiel 2 
geïnventariseerd. 

 

 
 
Beroepsproduct Praktijkonderzoek: Verbeten van de onderwijspraktijk 

Vakprofileringen: 
 
W & T vakken worden in samenhang 
aangeboden in de vakprofilering, met wel 
de mogelijkheid zich daarbinnen te 
specialiseren. Zo ook voor de KO-vakken 
in de profilering kunstzinnige orientiatie. 
 
Kennisbasis vakprofilering: 
W & T vakken  
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur & Techniek 
Kennisbasis vakprofilering kunstzinnige 
oriëntatie: 
- Muziek 
- Beeldende vakken 
- drama 

 

 
 
Portfolio vakprofilering W&T 
Portfolio vakprofilering kunstzinnige oriëntatie 

SLB: 
- SLB gericht op reflectie 
- Voorbereiden eindgesprek 

 

 
Eindgesprek 
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Jaar 1 van Deeltijd Regulier 
 

Kwartiel 1: Veilige leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de veilige leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de pedagogische rol van de 
leerkracht. Een leerkracht dient zorg te dragen voor een veilige leeromgeving. Kinderen leren optimaal in een 
omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De pedagogische visie en de achterliggende waarden van 
de leerkracht bepalen de manier waarop de leerkracht werkt aan een veilig pedagogisch klimaat. In dit kwartiel 
bestuderen studenten aspecten van een veilig pedagogisch klimaat. In de praktijk observeren ze hun mentor om 
zicht te krijgen op de manier waarop de mentor werkt aan een veilige leeromgeving en hoe de leerlingen 
daarbinnen leren en werken. Verder zijn taalonderwijs en/of schrijfonderwijs en de manier waarop taal kan 
bijdragen aan een veilige leeromgeving onderwerp van onderzoek. De student doet kennis op over het inrichten 
van een veilige leeromgeving en maakt vanuit die kennis verbindingen naar de praktijk. Zo observeert de student 
de aanpak van de mentor, de interactie tussen de mentor en de leerlingen, het gedrag van de leerlingen. 
Bovendien reflecteert de student  op het eigen handelen in de stage. De student werkt aan een goede 
lichaamshouding en passend stemgebruik en oefent de inzet van deze vaardigheden in de praktijk. Zo ontwikkelt 
de student de eigen vaardigheden in het creëren van een veilige leeromgeving. Observaties van beeldfragmenten 
maken deze ontwikkeling zichtbaar. 
 
Doelen: 

- de student heeft kennis van en herkent aspecten van een veilig pedagogisch klimaat, specifiek binnen 
taalonderwijs;  

- de student kan een pedagogische relatie met de leerlingen aangaan en daarbij passend gebruik maken 
van taal, houding en gebaar en kan deze relatie vanuit theoretische inzichten verantwoorden 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van interactiemodellen 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen  
- De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen  
- De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen vastleggen en 

verantwoorden.  
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie  
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen.  
Pedagogische kennis: 
- De student heeft kennis van opvoedingstheorieën 

 
aanbod toetsing 
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Schrijven 
- Drama/dans  

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de veilige leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Observaties van de leerlingen en mentor, gesprekken met de mentor, 
opnames van lesfragmenten waarbij diverse vaardigheden aangetoond 
worden en gekoppeld worden aan theorie. 

Kennislijn 
- Instroom Rekenen Wiscat 
- Instroom Taal  

Kennistoets  
- Wiscat 
- Taal instroom 
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Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
 
Kwartiel 2: Voortzetting Veilige leeromgeving 
 
aanbod Toetsing  
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Schrijven 
- Drama/dans 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de veilige leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Observaties van de leerlingen en mentor, gesprekken met de mentor, 
opnames van lesfragmenten waarbij diverse vaardigheden aangetoond 
worden en gekoppeld worden aan theorie. 

Kennislijn: 
- Pedagogiek/onderwijskunde 

Kennistoets 
Pedagogiek/onderwijskunde 

Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
In dit kwartiel ook extra verdieping m.b.t. de kennislijn en beroepsvaardigheden & Expressie 

 
Kwartiel 3: Stimulerende leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de stimulerende leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de didactische rol van de 
leerkracht.  Een belangrijke taak van een leerkracht is het inrichten van een leeromgeving, waarin leerlingen 
gestimuleerd worden om actief kennis te vergaren, vragen te stellen en tot eigen oplossingen te komen. Een 
omgeving waar de leerkracht mogelijkheden biedt voor experimenten en onderzoeken en de leerlingen laat 
samenwerken. Een omgeving waarbij het leerproces van leerlingen optimaal wordt bevorderd. 
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende facetten van een stimulerende leeromgeving, waarbij 
vakintegratie het uitgangspunt vormt. De student leert vanuit deze inzichten geïntegreerd onderwijs te 
ontwerpen en uit te voeren in de praktijk. Onderzoekend leren kan een brug slaan tussen rekenen en wiskunde 
en natuur en techniek. Bewegen en muziek zijn bij uitstek vakgebieden waarbij leerlingen gestimuleerd en 
geactiveerd worden en daardoor bij kunnen dragen aan de stimulerende en rijke leeromgeving voor leerlingen. 
Binnen het ontwerp houdt de student rekening met de principes van taalontwikkelend lesgeven. De student 
ontwikkelt zo kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het inrichten van een stimulerende leeromgeving. 
 
Doelen: 

- de student is in staat om een stimulerende leeromgeving te ontwerpen, waarbij geïntegreerd onderwijs 
wordt aangeboden 

- de student is in staat om vanuit de didactische achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren 
en taalontwikkelend lesgeven, onderwijs aan te bieden en te verantwoorden. 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten kan ruimte 

scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten  
- De student kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  
- De student kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 
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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.  

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

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

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 

ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren (reflecteren en structureren).  
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden (professioneel handelen). 
 

 
aanbod toetsing  

Vakgebieden: 
- Natuur/ techniek 
- Rekenen wiskunde 
- Taal 
- Muziek 
- Bewegingsonderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de stimulerende leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Ontwerp onderzoekend en ontwerpend leren over onderwerp op 
grensvlak van natuur & techniek en rekenen wiskunde. Het gaat 
om een stimulerende leeromgeving waarin aandacht is voor 
taalontwikkeling. 

Kennislijn:  
- Rekenen/wiskunde 

Kennistoets 
- Professionele gecijferdheid 

Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
Kwartiel 4: Voortzetting Stimulerende leeromgeving 
 
aanbod Toetsing  
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Schrijven 
- Drama/dans 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de veilige leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Observaties van de leerlingen en mentor, gesprekken met de mentor, 
opnames van lesfragmenten waarbij diverse vaardigheden aangetoond 
worden en gekoppeld worden aan theorie. 

Kennislijn: 
- Taal 

Kennistoets: 
- Professionele geletterdheid 

Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
In dit kwartiel ook extra verdieping m.b.t. de kennislijn en beroepsvaardigheden & Expressie 
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Semester 1     Semester 2     
    Kwartiel 1    Kwartiel 2     Kwartiel 3    Kwartiel 4      
                       

 
   

Zaakvakken 
Aardrijkskunde 

Geschiedenis Natuur en 
Techniek 

     

School en samenleving 
Aardrijkskunde, geschiedenis, 

geestelijke stromingen, 
 beeldend onderwijs 

 

     Onderwijs in 
internationaal 

perspectief 
Peda/owk, 

Taal, 
Rekenen-
Wiskunde, 

Engels 

   

Themalijn 

 
 

                 

 

 

                

 
                            

 

 

  

Professionele Ontwikkeling B 

   

Beroeps- 
praktijk & 
Professionele 
ontwikkeling  

 
                          

 
 

 
   Werkplekleren B    

 
 

 
                            

 

 

  

Aardrijkskunde 
     

Kennisbasis 
Engels 

  
    

Kennisbasis 
Rekenen-
Wiskunde      

 

   
Kennislijn 

 
 

                
 

          

 
   Geschiedenis              

    
     

 
                 

    
     

 
   Natuur en Techniek              

    
     

 
                         Beroeps-va en  

 
   

Beeldend, Muziek, Handschriftontwikkeling, Beweging, Dans/Drama 

   Beroeps-
vaardigheden 
en expressie 

B 

 
 

       

 
 

      

                             

                                                                                            
 

  

DEELTIJD 
Studiejaar 2019-2020                        reguliere traject                                    jaar 2 van 3 
 
 

Kennisbasis 
Nederlands
e taal 
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Jaar 2 van Deeltijd Regulier 
 

Kwartiel 1 
 
aanbod Toetsing  
Onderwijs: 

- Ontwerpatelier gericht op 
werken reflectie in ontwerpen 
onderwijs activiteiten.  

- SLB gericht op reflectie 

 

Kennislijn: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur & Techniek 

Kennistoets 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur & techniek 

Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
In dit kwartiel ook extra verdieping m.b.t. de kennislijn en beroepsvaardigheden & Expressie 
 
Kwartiel 2 : School en samenleving 
 
In dit kwartiel staat de geografische, historische, religieuze en beeldende context van de eigen (stage)school 
centraal. De manier waarop de school zich manifesteert in de omgeving en omgaat met culturele diversiteit 
binnen de samenleving zijn onderwerp van onderzoek. Het gaat daarbij om aandacht voor burgerschapsvorming 
en culturele diversiteit. Bij het leren omgaan met culturele diversiteit staan vaardigheden centraal zoals het 
kunnen wisselen van perspectief. Deze vaardigheden komen aan de orde bij wereldoriënterende vakken, waar 
leerlingen leren omgaan met diversiteit en ervaren dat ze burgers in een pluriforme samenleving zijn. Beelden, 
beeldtaal en beeldcultuur zijn belangrijke uitingsvormen van onze samenleving. Beeldend onderwijs draagt bij 
aan de ontwikkeling bij kinderen van een intuïtieve kant van hun persoon en identiteit en het leren wisselen van 
perspectief. De student leert de achtergronden van de schoolomgeving onderzoeken en kan deze omgeving 
inzetten voor het ontwerpen van onderwijs.  
 
Doelen: 

- de student kan aanleidingen uit zijn omgeving gebruiken om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. 
Dat kan gaan om aanleidingen uit de culturele, geografische en historische omgeving; 

- de student kan het onderwijs op de stageschool en het eigen lesontwerp verantwoorden vanuit het 
kader burgerschapsvorming en culturele diversiteit 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest): 

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

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

 
Nieuwe indicatoren: 

Professionele ontwikkeling: 
- De student heeft kennis en inzicht in (de samenhang tussen) de verschillende contexten (thuis, op school, 

bij opvang en verenigingen in de buurt) m.b.t. de ontwikkeling van het leren van kinderen. 
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- De student is op de hoogte van wet- en regelgeving; kerndoelen; leerplan; schoolplan; openbaar-
bijzonder; regulier-speciaal; passend onderwijs; onderwijstoezicht.  

- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 
beproefd  

- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 
leerlingen, collega’s en experts bevragen. (GKB onderzoekende houding & oordeelsvorming) 

- De student kan bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 
bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen.  

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook buiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen (OC BK, OC VB/ Ondernemen, organiseren en 
communiceren 

Pedagogische bekwaamheid: 
- De student weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

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

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student 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.  
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Geestelijke stromingen 
- Beeldend onderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van het thema vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
In kaart brengen van geografische, historische, religieuze, 
beeldende context van de schoolomgeving en deze inzetten voor 
een onderwijsontwerp. 
 

Kennislijn: 
- Engels 

Kennisbasistoets 
- Engels 

 Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
Kwartiel 3: Voortzetting School en samenleving 
 
aanbod Toetsing  

Vakgebieden: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Geestelijke stromingen 

Beeldend onderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van het thema vanuit vakgebieden. Toetsvorm 
nader in te vullen. 
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op 

werken aan het 
beroepsproduct 
SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
In kaart brengen van geografische, historische, religieuze, beeldende 
context van de schoolomgeving en deze inzetten voor een 
onderwijsontwerp. 
 

Kennislijn: Kennisbasistoetsen 
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- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

- Wiskunde 
- Taal  

Beroepsvaardigheden en Expressie 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
In dit kwartiel ook extra verdieping m.b.t. de kennislijn en beroepsvaardigheden & Expressie 

 
Kwartiel 4: Onderwijs in internationaal perspectief 
 
In dit kwartiel staat het onderwijs in internationaal perspectief centraal. Internationale ontwikkelingen en 
daarmee samenhangend beleid ten aanzien van onderwijs hebben invloed op het Nederlandse onderwijsbeleid. 
Door de inrichting en vormgeving van het onderwijs in omringende landen te bestuderen, kunnen we leren van 
het buitenland.  
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende onderwijssystemen en verkennen historische ontwikkeling 
ervan op nationaal en internationaal niveau. De studenten maken een vergelijking van het onderwijs in de eigen 
stagepraktijk met een internationaal concept naar keuze en maakt daarbij gebruik van internationaal 
vergelijkende onderzoeken. In onderzoeken als Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS),  Trends 
in Mathematics and Science Study (TIMMS) worden vergelijkingen gemaakt tussen landen in de verschillende 
onderwijsopbrengsten, maar geven ook inzicht in leerling-, leerkracht- en schoolfactoren die daarbij van belang 
zijn. Een andere invalshoek voor onderwijs in internationaal perspectief is de invoering van Engels op de 
basisschool. Het Europees talenbeleid heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de invoering van Engels op de 
basisschool. Inmiddels is er een groeiend aantal basisscholen dat zelfs kiest voor vroeg vreemdetalenonderwijs: 
zij bieden Engels aan vanaf groep 1. In dit kwartiel werkt de student aan een of meerdere internationale aspect 
(en) van het onderwijs uit naar een vertaling voor de eigen stage. Daarmee staan met name de indicatoren op het 
gebied van professionele ontwikkeling centraal. 
 
Doelen: 

- de student kan op basis van literatuuronderzoek en een praktijkverkenning een vergelijking maken 
tussen de eigen stage praktijk en internationaal onderzoek; 

- de student kan een gekozen aspect vertalen vanuit een internationale context naar een 
onderwijsontwerp in de eigen stage 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest) : 

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 

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

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie 
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

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

Nieuwe indicatoren: 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming 

met zijn collega’s gebruiken bij onderwijsontwikkeling in de school 
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- De student is op de hoogte van verschillende onderwijssystemen en de historische ontwikkeling hiervan 
(zowel nationaal en internationaal en op het gebied van wetgeving).  

- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 
leerlingen, collega’s en experts bevragen. 

- De student kent mentale modellen, zoals reflectiemodellen en methoden voor het bijhouden en verdiepen 
van je vak/beroep  

- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 
bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen  

- De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling zelfstandig vormgeven 
- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 

kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid)  

- De student kent theorie op het gebied van professionele en lerende organisaties en strategieën voor 
schoolontwikkeling en kan deze kennis toepassen in diverse samenwerkingsverbanden.  

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het 

deel van het curriculum waarin hij werkzaam is  
 

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 

voldoen. 
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Onderwijskunde 
- Taal 
- Rekenen wiskunde  
- Engels 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van ‘Onderwijs in internationaal 
perspectief’ vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Vergelijkend onderzoek van internationale context vanuit één van 
de vakgebieden.  
Ontwerp op basis van de gevonden verschillen. 
 

Kennisbasis: 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

Kennisbasistoetsen 
- Wiskunde 
- Taal  

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
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           Semester 2      

             Kwartiel 3      Kwartiel 4       

                        

            

Veilige leeromgeving 
Pedagogiek/onderwijskunde 
Taal, Schrijven, Drama/dans 

     
 
Stimulerende 
leeromgeving 

Natuur/techniek 
Rekenen/Wiskunde 

Taal, Muziek, 
Bewegingsonderwijs 

 

   

Themalijn 

 

                     

                     

                        

            Professionele Ontwikkeling A    Beroepspraktijk 
& Professionele 
ontwikkeling 

 
                     

            Werkplekleren A     

                        

            
Rekenen-Wiskunde 

     
Pedagogiek/ 

Onderwijskunde    
Kennislijn 

 
                        

  
 

     
Beeldend, Muziek, Handschriftontwikkeling, 

Beweging, Dans/Drama 

   Beroeps-
vaardigheden 
en expressie A 

 
                

                 

                           
                    

-- 

 

  

DEELTIJD 2-jarig traject 
Studiejaar 2019-2020                     HJ Cohort 2020                     jaar 1 semester 1 
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Jaar 1 van Halfjaarlijkse instroom (tweejarig traject) 
 
 

Kwartiel 3: Veilige leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de veilige leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de pedagogische rol van de 
leerkracht. Een leerkracht dient zorg te dragen voor een veilige leeromgeving. Kinderen leren optimaal in een 
omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De pedagogische visie en de achterliggende waarden van 
de leerkracht bepalen de manier waarop de leerkracht werkt aan een veilig pedagogisch klimaat. In dit kwartiel 
bestuderen studenten aspecten van een veilig pedagogisch klimaat. In de praktijk observeren ze hun mentor om 
zicht te krijgen op de manier waarop de mentor werkt aan een veilige leeromgeving en hoe de leerlingen 
daarbinnen leren en werken. Verder zijn taalonderwijs en/of schrijfonderwijs en de manier waarop taal kan 
bijdragen aan een veilige leeromgeving onderwerp van onderzoek. De student doet kennis op over het inrichten 
van een veilige leeromgeving en maakt vanuit die kennis verbindingen naar de praktijk. Zo observeert de student 
de aanpak van de mentor, de interactie tussen de mentor en de leerlingen, het gedrag van de leerlingen. 
Bovendien reflecteert de student  op het eigen handelen in de stage. De student werkt aan een goede 
lichaamshouding en passend stemgebruik en oefent de inzet van deze vaardigheden in de praktijk. Zo ontwikkelt 
de student de eigen vaardigheden in het creëren van een veilige leeromgeving. Observaties van beeldfragmenten 
maken deze ontwikkeling zichtbaar. 
 
Doelen: 

- de student heeft kennis van en herkent aspecten van een veilig pedagogisch klimaat, specifiek binnen 
taalonderwijs;  

- de student kan een pedagogische relatie met de leerlingen aangaan en daarbij passend gebruik maken 
van taal, houding en gebaar en kan deze relatie vanuit theoretische inzichten verantwoorden 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van interactiemodellen 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen  
- De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen  
- De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen vastleggen en 

verantwoorden.  
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie  
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen.  
Pedagogische kennis: 
- De student heeft kennis van opvoedingstheorieën 

 
aanbod toetsing 
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Schrijven 
- Drama/dans  

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de veilige leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Observaties van de leerlingen en mentor, gesprekken met de mentor, 
opnames van lesfragmenten waarbij diverse vaardigheden aangetoond 
worden en gekoppeld worden aan theorie. 

Kennislijn 
- Rekenen wiskunde 

 

Kennistoets  
professionele gecijferdheid 
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Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
Kwartiel 4: Stimulerende leeromgeving 
 
In dit kwartiel staat de stimulerende leeromgeving centraal. Daarbij richten we ons op de didactische rol van de 
leerkracht.  Een belangrijke taak van een leerkracht is het inrichten van een leeromgeving, waarin leerlingen 
gestimuleerd worden om actief kennis te vergaren, vragen te stellen en tot eigen oplossingen te komen. Een 
omgeving waar de leerkracht mogelijkheden biedt voor experimenten en onderzoeken en de leerlingen laat 
samenwerken. Een omgeving waarbij het leerproces van leerlingen optimaal wordt bevorderd. 
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende facetten van een stimulerende leeromgeving, waarbij 
vakintegratie het uitgangspunt vormt. De student leert vanuit deze inzichten geïntegreerd onderwijs te 
ontwerpen en uit te voeren in de praktijk. Onderzoekend leren kan een brug slaan tussen rekenen en wiskunde 
en natuur en techniek. Bewegen en muziek zijn bij uitstek vakgebieden waarbij leerlingen gestimuleerd en 
geactiveerd worden en daardoor bij kunnen dragen aan de stimulerende en rijke leeromgeving voor leerlingen. 
Binnen het ontwerp houdt de student rekening met de principes van taalontwikkelend lesgeven. De student 
ontwikkelt zo kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het inrichten van een stimulerende leeromgeving. 
 
Doelen: 

- de student is in staat om een stimulerende leeromgeving te ontwerpen, waarbij geïntegreerd onderwijs 
wordt aangeboden 

- de student is in staat om vanuit de didactische achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren 
en taalontwikkelend lesgeven, onderwijs aan te bieden en te verantwoorden. 
 

Indicatoren: 
Pedagogische bekwaamheid: 
- De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten kan ruimte 

scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten  
- De student kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  
- De student 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.  

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

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

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 

ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren (reflecteren en structureren).  
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden (professioneel handelen). 
 
aanbod toetsing 
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Vakgebieden: 
- Natuur/ techniek 
- Rekenen wiskunde 
- Taal 
- Muziek 
- Bewegingsonderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van de stimulerende leeromgeving vanuit 
vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Ontwerp onderzoekend en ontwerpend leren over onderwerp op 
grensvlak van natuur & techniek en rekenen wiskunde. Het gaat 
om een stimulerende leeromgeving waarin aandacht is voor 
taalontwikkeling. 

Kennislijn:  
- Pedagogiek/Onderwijskunde 

 

Kennistoets 
 

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
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            Onderbouw/ Bovenbouw Specialisatie   
            
    Kwartiel 1      Kwartiel 2       Kwartiel 3      Kwartiel 4     
                           

 
   School en 

samenleving  
Aardrijkskunde, 
geschiedenis, 

geestelijke 
stromingen, 
 beeldend 
onderwijs 

 

     Onderwijs in 
internatio-

naal 
perspectief 

Peda/owk, 
Taal, 

Rekenen-
Wiskunde, 

Engels 

      Preventief 
Handelen  

Peda-Owk,Taal, 
Rekenen-
Wiskunde, 

Bewegingsonder(O
B), 

Engels (BB) 
 

     
Handelingsgericht 

werken  
Peda-Owk,Taal, 

Rekenen-Wiskunde, 
Bewegingsonder(OB), 

Engels (BB) 
 

  

Themalijn 

 
                     

 

 

       

  

                  

 
                          

 

 

  

Professionele Ontwikkeling B   

    

Professionele Ontwikkeling C 

 Beroeps-
praktijk & 
Professio-
nele ont-
wikkeling 

 
                         

 
   Werkplekleren B       Werkplekleren C   

 

 
                          

 

 

  

Taal 
     

 

  
    

Kennisbasis 
Nederlandse 

taal      
Kennisbasis Engels 

  

Kennislijn  
                         

 

 
  

 
     

 

  
    

Kennisbasis 
Wiskunde      

Geestelijke stromingen 
  

 
         

 

               

 
                         

 
                         e A 

    

Beeldend, Muziek, Handschriftontwikkeling, Beweging, Dans/Drama 

 Beroepsvaar
digheden en 
expressie 
 B & C 

     

 

 

   
                           

                                              
 

DEELTIJD 2-jarig traject 
Studiejaar 2019-2020                       HJ Cohort 2019         jaar 1 semester 2 / jaar 2 

  

Semester 1                                          Semester 2 

Geschiedeni
s 

Natuur en 
techniek 

Aardrijks-
kunde 
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Jaar 2 van Halfjaarlijkse instroom (tweejarig traject) 
 
 

Kwartiel 1: School en samenleving 
 
In dit kwartiel staat de geografische, historische, religieuze en beeldende context van de eigen (stage)school 
centraal. De manier waarop de school zich manifesteert in de omgeving en omgaat met culturele diversiteit 
binnen de samenleving zijn onderwerp van onderzoek. Het gaat daarbij om aandacht voor burgerschapsvorming 
en culturele diversiteit. Bij het leren omgaan met culturele diversiteit staan vaardigheden centraal zoals het 
kunnen wisselen van perspectief. Deze vaardigheden komen aan de orde bij wereldoriënterende vakken, waar 
leerlingen leren omgaan met diversiteit en ervaren dat ze burgers in een pluriforme samenleving zijn. Beelden, 
beeldtaal en beeldcultuur zijn belangrijke uitingsvormen van onze samenleving. Beeldend onderwijs draagt bij 
aan de ontwikkeling bij kinderen van een intuïtieve kant van hun persoon en identiteit en het leren wisselen van 
perspectief. De student leert de achtergronden van de schoolomgeving onderzoeken en kan deze omgeving 
inzetten voor het ontwerpen van onderwijs.  
 
Doelen: 

- de student kan aanleidingen uit zijn omgeving gebruiken om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. 
Dat kan gaan om aanleidingen uit de culturele, geografische en historische omgeving; 

- de student kan het onderwijs op de stageschool en het eigen lesontwerp verantwoorden vanuit het 
kader burgerschapsvorming en culturele diversiteit 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest): 

Professionele ontwikkeling: 
- De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en 

verantwoorden  
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

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

 
Nieuwe indicatoren: 

Professionele ontwikkeling: 
- De student heeft kennis en inzicht in (de samenhang tussen) de verschillende contexten (thuis, op school, 

bij opvang en verenigingen in de buurt) m.b.t. de ontwikkeling van het leren van kinderen. 
- De student is op de hoogte van wet- en regelgeving; kerndoelen; leerplan; schoolplan; openbaar-

bijzonder; regulier-speciaal; passend onderwijs; onderwijstoezicht.  
- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 

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

- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 
leerlingen, collega’s en experts bevragen. (GKB onderzoekende houding & oordeelsvorming) 

- De student kan bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 
bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen.  

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook buiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen (OC BK, OC VB/ Ondernemen, organiseren en 
communiceren 

Pedagogische bekwaamheid: 
- De student weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond  
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Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

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

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student 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.  
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Geestelijke stromingen 
- Beeldend onderwijs 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van het thema vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
In kaart brengen van geografische, historische, religieuze, 
beeldende context van de schoolomgeving en deze inzetten voor 
een onderwijsontwerp. 
 

Kennislijn: 
- Taal 

 

Kennistoets:  
Professionele geletterdheid 

 Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
Kwartiel 2: Onderwijs in internationaal perspectief 
 
In dit kwartiel staat het onderwijs in internationaal perspectief centraal. Internationale ontwikkelingen en 
daarmee samenhangend beleid ten aanzien van onderwijs hebben invloed op het Nederlandse onderwijsbeleid. 
Door de inrichting en vormgeving van het onderwijs in omringende landen te bestuderen, kunnen we leren van 
het buitenland.  
In dit kwartiel bestuderen studenten verschillende onderwijssystemen en verkennen historische ontwikkeling 
ervan op nationaal en internationaal niveau. De studenten maken een vergelijking van het onderwijs in de eigen 
stagepraktijk met een internationaal concept naar keuze en maakt daarbij gebruik van internationaal 
vergelijkende onderzoeken. In onderzoeken als Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS),  Trends 
in Mathematics and Science Study (TIMMS) worden vergelijkingen gemaakt tussen landen in de verschillende 
onderwijsopbrengsten, maar geven ook inzicht in leerling-, leerkracht- en schoolfactoren die daarbij van belang 
zijn. Een andere invalshoek voor onderwijs in internationaal perspectief is de invoering van Engels op de 
basisschool. Het Europees talenbeleid heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de invoering van Engels op de 
basisschool. Inmiddels is er een groeiend aantal basisscholen dat zelfs kiest voor vroeg vreemdetalenonderwijs: 
zij bieden Engels aan vanaf groep 1. In dit kwartiel werkt de student aan een of meerdere internationale aspect 
(en) van het onderwijs uit naar een vertaling voor de eigen stage. Daarmee staan met name de indicatoren op het 
gebied van professionele ontwikkeling centraal. 
 
Doelen: 

- de student kan op basis van literatuuronderzoek en een praktijkverkenning een vergelijking maken 
tussen de eigen stage praktijk en internationaal onderzoek; 

- de student kan een gekozen aspect vertalen vanuit een internationale context naar een 
onderwijsontwerp in de eigen stage 

 
Herhaalde indicatoren (ook al in een voorgaand thema aan bod geweest) : 

Professionele ontwikkeling: 
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- De student kan meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling en 
gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 
beproefd  

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie 
Vakinhoudelijk bekwaamheid: 
- De student beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs - voor zover die betrekking hebben op het onderwijs waarvoor de student 
bevoegd is - en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

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

Nieuwe indicatoren: 
Professionele ontwikkeling: 
- De student kan bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming 

met zijn collega’s gebruiken bij onderwijsontwikkeling in de school 
- De student is op de hoogte van verschillende onderwijssystemen en de historische ontwikkeling hiervan 

(zowel nationaal en internationaal en op het gebied van wetgeving).  
- De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen. 
- De student kent mentale modellen, zoals reflectiemodellen en methoden voor het bijhouden en verdiepen 

van je vak/beroep  
- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van 

bronnen, het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen  

- De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling zelfstandig vormgeven 
- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 

kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid)  

- De student kent theorie op het gebied van professionele en lerende organisaties en strategieën voor 
schoolontwikkeling en kan deze kennis toepassen in diverse samenwerkingsverbanden.  

Pedagogisch bekwaamheid: 
- De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het 

deel van het curriculum waarin hij werkzaam is  
 

Vakdidactische bekwaamheid: 
- De student weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 

voldoen. 
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Onderwijskunde 
- Taal 
- Rekenen wiskunde  
- Engels 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van ‘Onderwijs in internationaal 
perspectief’ vanuit vakgebieden.  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

Beroepsproduct: 
Vergelijkend onderzoek van internationale context vanuit één van 
de vakgebieden.  
Ontwerp op basis van de gevonden verschillen. 
 

Kennisbasis: Kennistoets:  
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- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- natuur & techniek 

 

- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- natuur & techniek 

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
 

Kwartiel 3: Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw: Preventief handelen 
 
Omschrijving: 
In dit kwartiel richt de student zich op preventieve interventies voor alle leerlingen. Gedrag en leren zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In het adviesrapport ‘De school en leerlingen met gedragsproblemen’ stelt de Onderwijsraad 
(2012) dat het overgrote deel van zorg aan leerlingen met gedragsproblemen verstrekt kan worden in het primaire 
proces op een reguliere school. Leraren dienen hiertoe wel over een omvangrijk handelingsrepertoire te beschikken. De 
preventie en aanpak van gedragsproblemen staat of valt met een positieve, actieve grondhouding van de leraar, 
effectieve instructie en effectief klassenmanagement (Onderwijsraad, 2012). Preventief handelen is gericht op 
interventies ten aanzien van psychosociale ontwikkeling, het opsporen van risicofactoren in de ontwikkeling, het 
reguleren van lichte gedragsproblemen en sociale veiligheid. Dat kan gaan om preventief handelen in de hele groep of 
gericht op een individuele leerling.  
In de onderbouwspecialisatie is verder aandacht voor bewegingsonderwijs; in de bovenbouwspecialisatie voor Engels. 
 
Doelen: 

- De student heeft een breed handelingsrepertoire opgebouwd waarmee hij in staat is om preventief te 
handelen in het kader van passend onderwijs en kan deze gekozen aanpak verantwoorden. 

- De student verantwoordt hoe zijn eigen basishouding van invloed is op het gedrag en leren van leerlingen. 
 
Herhaalde indicatoren (zijn in een voorgaand thema aan bod geweest): 

Professionele ontwikkeling 
- De student heeft kennis en inzicht in (de samenhang tussen) de verschillende contexten (thuis, op school, bij 

opvang en verenigingen in de buurt) m.b.t. de ontwikkeling van het leren van kinderen. (3) 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritisch 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie. (1,4) 
- De student kan een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, 

het inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 
praktijkproblemen. (3,4) 

- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook daarbuiten – de eigen instelling en zijn 
professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen. (3) 

Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van interactiemodellen. (1) 
- De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. (1) 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen (1) 
- De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten (2) 
- De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren (1) 
- De student heeft kennis van opvoedingstheorieën (1) 
-  

Vakinhoudelijk bekwaam 
- De student 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 student kan zijn leerlingen 
duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het vervolgonderwijs (3) 

Vakdidactisch bekwaam 
- De student heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk relevant 

zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen (2,4) 
 

Nieuwe indicatoren 
Professionele ontwikkeling 
- De student kan 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. 

Pedagogische bekwaamheid 
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- De student heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 
onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

- De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden 
- De student heeft oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daaraan recht. 
- De student heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en communicatietheorie) en 
kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

- De student kan spelmethodiek en spelbegeleiding op een adequate wijze inzetten. 
- De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen. 
- De student kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en – stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van 

collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen 
Vakinhoudelijk bekwaam 
- De student 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.  

Vakdidactisch bekwaam 
- De student kan onderwijs vormgeven volgens een cyclisch proces van evalueren, bijstellen en ontwikkelen; hij 

maakt daarbij gebruik van analyse van toets- en observatiegegevens, feedback van de leerlingen en weet 
wanneer hij advies moet vragen aan collega's of andere deskundigen 
aanbod toetsing 

Vakgebieden: 
- Pedagogiek- Onderwijskunde 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal  
- Bewegingsonderwijs (jonge kind) 
- Engels (oude kind) 

Toets 
Geïntegreerde toets van het thema vanuit de vakgebieden.  
 
 
 
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

 

Beroepsproduct 
Beroepsproduct rond de thematieken in relatie met passend onderwijs, 
preventief handelen en de eigen onderwijspraktijk. 

Kennislijn: 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

 

Kennisbasistoetsen 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal  

Beroepsvaardigheden en Expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 

 
 

Kwartiel 4: Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw: Handelingsgericht werken 
 
In dit kwartiel staat  Handelingsgericht werken, creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen centraal.  
Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij het onderwijs zoveel mogelijk 
afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen. Handelingsgericht te werken (HGW) 
draagt bij aan passend onderwijs voor elke leerling.   
In dit thema staat het handelingsgericht werken bij de basisvakken rekenen-wiskunde en taal centraal met als leidende 
vraag: “Wat heeft het kind nodig en welke aanpak heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind?”  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit observaties, gesprekken, toetsen en analyses van schriftelijk werk, 
zodat de onderwijsbehoeften in kaart gebracht kunnen worden en de pedagogisch-didactische aanpak van de leraar 
daarop afgestemd kan worden.  
Bij het werken met de HGW-cyclus is kennis van verschillende vormen van toetsen en evalueren van het onderwijs 
belangrijk om zicht te krijgen op (neven)effecten van toetsen en evalueren op het leren van kinderen.  Naast 
productgerichte vormen van toetsen worden ook procesgerichte vormen van toetsen onderscheiden, zoals formatief 
toetsen. Formatief toetsen kan leiden tot beter en dieper leren en heeft een positief effect op de motivatie van de 
leerling (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014; Cauley & McMillan, 2010). Bovendien bevordert formatieve feedback de 
zelfregulatie van de leerlingen (Hattie & Timperley, 2007). 
In dit thema is aandacht voor het kunnen analyseren van toets- en observatiegegevens bij de basisvakken taal en 
rekenen-wiskunde en deze kunnen vertalen naar een passend aanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer 
procesgerichte vormen van toetsen.  

 
Doelen: 
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- De student is in staat om volgens de cyclus van handelingsgericht te werken en voor taal en rekenen-
wiskunde passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen van zijn groep en kan zijn aanpak en visie op 
passend onderwijs verantwoorden naar team en ouders.  

- De student kent verschillende doelen van toetsen en evalueren en kan bruikbare en betrouwbare 
voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn onderwijs waar nodig bijstellen.  

 
Herhaalde indicatoren (zijn in een voorgaand thema aan bod geweest. 

Professioneel handelen 
- De student kan zelf en samen met collega’s kennis produceren in cycli van waarnemen (observeren), 

ontwerpen (verbeelden), conceptualiseren (betekenis geven) en analyseren. (2)  
- De student kan samenwerken met collega’s in – en waar relevant ook buiten – de eigen instelling en zijn 

professioneel handelen waar nodig afstemmen met hen. (3,5) 
- De student heeft een onderzoekende houding (ook wel life-long learning mentaliteit) en kan kritische 

reflecteren op zichzelf en op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen in de pedagogische relatie (1,4,5) 
- De student kan bijdragen aan kwaliteitszorgsystemen (bepalen, borgen, verbeteren); is op de hoogte van 

kwaliteitszorginstrumenten en heeft hierbij een meervoudige publieke verantwoording (horizontaal naar 
collega’s en verticaal naar bestuur en overheid) (4) 

     Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige 

leeromgeving, omgaan met verschillen (1,5) 
     Vakinhoudelijke bekwaamheid 

- De student 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 student 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum (3,4) 

- De student 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 student kan zijn 
leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het 
vervolgonderwijs (3,5) 

     Vakdidactisch bekwaam 
- De student 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 (2) 

- De student heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en pedagogisch-
didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan (2) 

- De student kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond daarvan. 
Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld (2,3) 

- De student kan onderwijs vormgeven volgens een cyclisch proces van evalueren, bijstellen en ontwikkelen; 
hij maakt daarbij gebruik van analyse van toets- en observatiegegevens, feedback van de leerlingen en weet 
wanneer hij advies moet vragen aan collega's of andere deskundigen (5) 

 
Nieuwe indicatoren 

Professioneel handelen 
- De student kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun professionele 

verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn (gespreksvormen, rapportage, ouderbetrokkenheid- en 
participatie). 

- De student kan feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de 
voortgang gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

- De student begrijpt en kan gebruik maken van diverse vormen van data-analyse met basale kennis van 
beschrijvende statistiek, van validiteit en betrouwbaarheid; zoals het “lezen” van leerlingvolgsystemen (LVS) 
als feedback naar het eigen onderwijsaanbod in het kader van opbrengstgericht werken.  

- De student kent schoolorganisatietheorieën, zoals structuur, strategie, beleids- en besluitvorming, 
leiderschap, teamvorming, taak- en functiedifferentiatie en kan deze kennis toepassen in 
samenwerkingsverbanden. 

- De student kan zich handhaven in een arbeidsorganisatie; hij is op de hoogte van samenwerkingsmodellen 
en –strategieën in een team; kan leiding geven en ontvangen; kan werken met andere professionals die met 
kinderen werken; kent ketens en netwerken, zorgstructuur, professionele kaart, lokale educatieve agenda 
(brede school; Integratieve Kindcentra; VVE, achterstandsbeleid)  

    Pedagogische bekwaamheid 
- De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen  
- De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden  

    Vakdidactische bekwaamheid 
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- De student kan onderwijs evalueren en ontwikkelen volgens een cyclisch proces van evalueren, analyseren, 
bijstellen en ontwikkelen; hij maakt daarbij gebruik van analyse toets- en observatiegegevens, feedback van 
de leerlingen en weet wanneer hij advies moet vragen aan collega’s of andere deskundigen.  

- De student 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.  

- De student kan onderwijs uitvoeren en daarbij gebruik maken van beschikbare digitale leermiddelen, 
afstemmen op het niveau en de kenmerken van de leerlingen en het leren organiseren; hij volgt de 
ontwikkeling van zijn leerlingen en toetst en analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen 
gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt.  

- De student kan onderwijs voorbereiden, passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen 
en 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.  

 
aanbod toetsing 
Vakgebieden 
- Pedagogiek/onderwijskunde 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

Toets 
Geïntegreerde toets van het thema vanuit de vakgebieden.  
 
 
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- SLB gericht op reflectie 

 

Beroepsproduct 
Beroepsproduct waarin de student laat zien dat hij/ zij de HGW-cyclus 
adequaat kan inzetten en kan zijn/ haar visie ten aanzien van passend 
onderwijs en de gekozen praktijkvorm kan verantwoorden.  
 

Kennislijn 
- Engels 
- Levensbeschouwing 
 

Kennistoetsen: 
- Engels (Kennisbasistoets) 
- Levensbeschouwing 

Beroepsvaardigheden en expressie: 
Handschriftontwikkeling, Muziek, Drama, Beeldend onderwijs, Bewegingsonderwijs 
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