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Beoordeling werkplekleren 

 

Hierna zie je een aantal schermafdrukken van de digitale (zelf)beoordeling van een student. Eerst 
nog even een korte beschrijving van de procedure voor de beoordeling van het werkplekleren.  

Nadat een student in Blackboard bij Werkplekleren/stage op de link heeft geklikt kan hij de 
beoordeling starten. Als de student alles heeft ingevuld en verzonden heeft krijgt de mentor op het 
emailadres dat de student heeft ingevuld automatisch een link. Nadat op de knop Verzenden is 
gedrukt is het niet mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. Als blijkt dat de student het verkeerde 
adres heeft ingevuld kan hij de link opnieuw aanklikken en het emailadres van de mentor aanpassen.  

De mentor ontvangt de link en kan het formulier nu ook invullen. Het formulier bevat de vier 
leeruitkomsten; Pedagogische bekwaamheid, Vakdidactische bekwaamheid, Vakinhoudelijk 
bekwaam en Professionele ontwikkeling allen voorzien van de bijbehorende kernen en prestatie 
indicatoren. Zolang de mentor niet op verzenden heeft geklikt worden de gegevens die tot dan toe zijn 
ingevuld bewaard. Door opnieuw op de link te klikken wordt het formulier weer geopend. Omdat het 
formulier niet gedeeld kan worden is het wellicht een idee om het formulier samen met de duo-
partner(s) in te vullen. De mentor ziet niet wat de student heeft ingevuld maar wel de eigen leerdoelen 
die de student heeft gesteld voor de komende periode. Tijdens het invullen is het mogelijk om 
aanvullende informatie te krijgen over de verschillende kernen van de bekwaamheden die bij de fase 
horen, door op de informatiebutton te klikken. Aangezien dit formulier vereenvoudigd is t.o.v. de 
schriftelijke variant is het van groot belang dat de mentor gebruik maakt van het vak toelichting op de 
beoordeling om zodoende relevante informatie over de student te kunnen vermelden bij de 
betreffende leeruitkomsten. Aan het einde van het formulier moet de mentor het emailadres invullen 
van de schoolopleider. Nadat ook hier op Verzenden is geklikt ontvangt de schoolopleider een link 
waarna de schoolopleider (samen met de instituutsopleider) ook de beoordeling invoert.  

De student, mentor en schoolopleider kunnen een ingevuld formulier bewaren als PDF. Let op, als je 
de eerste keer kiest voor de knop ‘Opslaan als PDF’ kom je in een menu Afdrukken. Bij Bestemming 
kies je dan geen printer maar Opslaan als PDF.  

Als een schoolopleider/instituutsopleider de beoordeling heeft afgerond ontvangt de schoolopleider 
een mail met de link naar de definitieve beoordeling. De student ontvangt per mail een bericht dat de 
beoordeling is afgerond en dat de student een afspraak kan plannen voor het beoordelingsgesprek 
tussen schoolopleider/instituutsopleider, mentor en student. 

De schoolopleider moet vervolgens het definitieve pdf bestand ook mailen naar de instituutsopleider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NB Binnenkort volgt een uitgebreidere instructie met afbeeldingen van het beoordelingsformulier voor 
mentoren en schoolopleiders. 
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