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Inleiding 
 
Het aanbieden van twee verschillend ingerichte pabo-deeltijdopleidingen op twee locaties voor een 
betrekkelijk kleine groep studenten bleek geen houdbare constructie. Deze constatering gecombineerd 
met de wens de deeltijdopleiding meer aan te passen op de volwassen doelgroep die haar volgt, gaf de 
doorslag om een geheel nieuw deeltijdcurriculum te ontwikkelen op één locatie (Deventer). Dit curriculum 
zal meer inspelen op kenmerken voor succesvol deeltijd-hoger-onderwijs; praktijkgericht, meer op maat, 
flexibel en efficiënt, ruimte voor keuzes en een aanbod in grotere taken of thematieken.  
 
Een brainstormgroep van pabodocenten van beide locaties heeft in 15-16 de contouren van de nieuwe 
deeltijdopleiding geschetst en een ontwikkelgroep heeft in 16-17 deze contouren verder uitgewerkt. De 
inspanningen van beide groepen heeft als resultaat een curriculum Nieuwe Deeltijd van 240 ects dat in 
twee tot vier jaar af te ronden is, natuurlijk afhankelijk van het niveau en de studievoortgang van de 
student. Het onderwijs vindt plaats op één dag en één locatie (Deventer) en is toegankelijk voor alle 
studenten die toelaatbaar zijn in het hbo.  
 
In studiejaar 18-19 is de eerste fase van de vernieuwde deeltijd uitgevoerd. In het studiejaar 19-20 volgde 
de tweede fase. Gedurende de uitvoering zijn er bijstellingen gedaan omdat er nieuwe inzichten zijn 
opgedaan waardoor het opleidingsconcept rijker en vollediger is geworden. Dit document bevat een 
beschrijving van de opzet en verantwoording van de nieuwe deeltijdopleiding. In hoofdstuk 1 wordt kort 
teruggeblikt op datgene wat de ontwikkelgroep van de eerste brainstorm meeneemt, daarna geven de 
vervolghoofdstukken een zo concreet mogelijke beschrijving van de opzet van het opleidingsconcept van 
de Nieuwe Deeltijd.  
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1 Oriëntatie 
 

1.1 Brainstormgroep 
 
In studiejaar 15-16 heeft de brainstormgroep Nieuwe Deeltijd een aantal uitgangspunten en bouwstenen 
geformuleerd. De ontwikkelgroep is deze nauwgezet nagelopen en geeft in dit hoofdstuk aan wat wel en 
wat niet gerealiseerd kan worden in de nieuwe deeltijdopzet. 

1.2 Uitgangspunten brainstormgroep  
De brainstormgroep heeft in de paragraaf ‘visie’ een aantal uitgangspunten beschreven waar een nieuwe 
deeltijdopleiding aan zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten zijn ontleend aan het adviesrapport 
’Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ (2014) en aangevuld met een aantal punten die op grond van 
eigen inzichten en ervaringen wenselijk leken voor het onderwijs aan deze doelgroep.  
 
De ontwikkelgroep heeft de uitgangspunten heroverwogen en het merendeel overgenomen in de 
ontwikkeling van het nieuwe opleidingsconcept. Echter uitgangspunt 1 ‘Het onderwijs biedt de 
mogelijkheid tot gefaseerde deelname aan modulen, studiepunten zijn te stapelen en dat leidt uiteindelijk 
tot een diploma’, is niet overgenomen. Een pabocurriculum kent een verantwoorde volgtijdelijkheid van 
onderwijs en de onderdelen vormen een coherent geheel. Het leek de ontwikkelgroep niet wenselijk een 
curriculum te ontwikkelen waarin de onderwijsonderdelen los van elkaar en in willekeurige volgorde te 
volgen zouden zijn. Dit uitgangspunt is dus niet meegenomen in de verdere ontwikkeling van de nieuwe 
deeltijd. 
 
De volgende uitgangspunten komen terug in het opleidingsconcept van de nieuwe deeltijd: 

- Het onderwijs sluit aan bij de praktijkervaring van de volwassen deelnemer, sluit aan bij wat 
mensen al kennen en kunnen en biedt mogelijkheden tot toepassing in en toetsing aan de 
praktijk. 

- Het onderwijs is flexibel en efficiënt vormgegeven, onder meer doordat gebruik wordt gemaakt 
van tijd- en plaatsonafhankelijk leren met behulp van online-onderwijs en van de 
mogelijkheden die de werkplek van de volwassen student biedt voor het uitvoeren van 
relevante leeractiviteiten.  

- In het deeltijdcurriculum moet de volwassen student zelfsturing kunnen geven aan zijn 
leerproces. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor het maken van keuzes, voor excelleren 
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en specialiseren, voor versnellen en onderbreken, kortom voor een eigen planning naar tempo, 
niveau en inhoud. 

- Het deeltijdcurriculum moet de student de mogelijkheid bieden te leren met het einddoel voor 
ogen; het onderwijs moet daartoe aangeboden worden in grotere taken of thematieken.  

- In het deeltijdcurriculum moet de persoonsontwikkeling en de daaraan gekoppelde 
beroepsidentiteit centraal staan. We richten ons daarbij op een evenwichtige verdeling van de 
drie kernopdrachten in het onderwijs die onder de aandacht gebracht zijn door Gert Biesta 
(2011), te weten kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming/subjectivering. Deze begrippen 
worden ook aangehaald in de strategische agenda voor de lerarenopleidingen ‘Opleiden voor 
de toekomst’ (2015) van de Vereniging Hogescholen.  

- In het curriculum is de onderwijspraktijk een belangrijke component. Daarbij is samenwerking 
op alle niveaus (student, werkveld en opleiding) een belangrijke focus.	
	

1.3 Bouwstenen van de brainstormgroep 
 
In de realisatie van de nieuwe deeltijd had de brainstormgroep een aantal belangrijke bouwstenen voor 
ogen. In een korte opsomming kwamen die op het volgende neer: werken met leeruitkomsten en deze 
relateren aan prestatie-indicatoren, uitgaan van grote onderwijseenheden en toetseenheden, tijd- en 
plaatsonafhankelijk leren mogelijk maken, leerwegonafhankelijk toetsen, meer aandacht voor formatief 
toetsen, een belangrijke praktijkcomponent, het afstuderen relateren aan beroepsproducten en 
leeruitkomsten en de drie kernopdrachten van het onderwijs (kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming) evenwichtige aandacht bieden. Deze aanbevolen bouwstenen zijn overgenomen door de 
ontwikkelgroep met af en toe een specifieke nuancering. In het volgende hoofdstuk worden de 
bouwstenen gedetailleerd uitgewerkt waarbij ook de nuanceringen toegelicht worden.  
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2 Uitwerking van de bouwstenen van de Nieuwe Deeltijd 
 

2.1 Inleiding 
 
De Nieuwe Deeltijd speelt in op het onderwijs aan werkende volwassenen op een wijze die de combinatie 
van privéleven, werken en studeren mogelijk maakt. Een aantal specifieke ontwerpprincipes staat daarom 
aan de basis van de opleiding; dat zijn de bouwstenen van de Nieuwe Deeltijd. In dit hoofdstuk volgt een 
beschrijving van deze bouwstenen en wordt toegelicht welke bijdrage zij bieden aan het onderwijsconcept 
als geheel. 
 

2.2 Werken met leeruitkomsten en deze relateren aan prestatie-indicatoren 
 
In de Nieuwe Deeltijd is gekozen om te werken met leeruitkomsten. Leeruitkomsten zijn beschrijvingen 
van wat studenten moeten kennen en kunnen, welke kennis, inzicht en vaardigheden studenten moeten 
hebben verworven als resultaat van een leerproces.  
Met het werken met leeruitkomsten wordt er minder gekeken naar het aantal uren dat een student in een 
vak gestoken heeft maar komt de nadruk meer te liggen op de vraag of de student de omschreven 
eindtermen beheerst. Een duidelijke focus dus op de resultaten van leren en niet primair op het onderwijs 
dat gevolgd wordt, de leeractiviteiten die de student uitvoert en de literatuur die gebruikt wordt. Het gaat 
om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert. En de focus ligt 
op de individuele lerende en de demonstratie van diens leerresultaten. 
 
Leeruitkomsten kennen een aantal kwaliteitseisen. We volgen de eisen die de NVAO hanteert. Dat zijn de 
volgende: 

- Leeruitkomsten moeten een variatie aan leeractiviteiten en opleidingstrajecten mogelijk maken 
voor individuele studenten en/of groepen studenten. 

- Het geheel van eenheden van leeruitkomsten moet representatief zijn voor de eindkwalificaties 
van de opleiding. 

- De leeruitkomsten moeten herkenbaar zijn voor het werkveld, relevant en representatief zijn 
voor de actuele beroepspraktijk en aansluiten bij de ontwikkelingen die daarin gaande zijn en 
verwacht worden. 

- De leeruitkomsten moeten gezamenlijk en in samenhang de student in staat stellen de 
eindkwalificaties te realiseren naar inhoud en niveau.  
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- De leeruitkomsten moeten specifiek en meetbaar zijn, een gedegen basis vormen voor een 
eenduidig beoordelingskader voor leerwegonafhankelijke toetsing. 

- Er moet sprake zijn van transparantie; de relatie tussen eindkwalificaties, eenheden van 
leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing is duidelijk.  

- En er moet sprake zijn van duurzaamheid; de leeruitkomsten zijn op zo’n manier geformuleerd 
dat deze een aantal jaren gehanteerd kunnen worden. 
 

Leeruitkomsten zijn afgeleid van de competentieset die behoort bij het landelijke beroepsprofiel, in het 
geval van de deeltijd-pabo is dat het beroepsprofiel van de leraar basisonderwijs. Dit beroepsprofiel wordt 
op gezette tijden opnieuw onder de loep genomen en bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen. De 
Onderwijscoöperatie voert als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar – eens in de zes jaar een 
herijking uit van de bestaande competentieset en doet aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) een voorstel voor een aanpassing. Het document ‘voorstel bekwaamheidseisen’ is 
het resultaat van de laatste herijking en is ongewijzigd overgenomen door de minister en ingevoerd in het 
onderwijs vanaf september 2017.    
 
De bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie liggen aan de basis van de vier leeruitkomsten die 
beschreven zijn voor de Nieuwe Deeltijdopleiding. Elke leeruitkomst is voorzien van bijbehorende 
prestatie-indicatoren die gezamenlijk en in samenhang de student in staat stellen de eindkwalificaties 
leraar basisonderwijs te behalen. De prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan de leeruitkomsten zijn 
ontleend aan het document van de Onderwijscoöperatie (2014), daarnaast zijn ook prestatie-indicatoren 
ontleend aan de Generieke Kennisbasis (2012). Voor dit document is gekozen omdat het hier gaat om 
beroepsgebonden kennis waarover een vakbekwame leraar moet beschikken, die niet specifiek aan één 
schoolvak of vakdidactiek is gekoppeld. De Generieke Kennisbasis heeft een eigenstandige legitimiteit en 
heeft bovendien binnen het geheel van kennisbases een verbindende en onderbouwende functie. 
 
De benaming van de vier leeruitkomsten van de Nieuwe Deeltijdopleiding zijn ontleend aan die van de 
bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie, te weten pedagogisch bekwaamheid, vakdidactische 
bekwaamheid, vakinhoudelijke bekwaamheid.  
In de bekwaamheidseisen is vastgelegd wat leraren tenminste moeten weten en kunnen om 
hun vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. 
Daarnaast is er een bekwaamheid die kan worden aangemerkt als ‘brede professionalisering’. Hier gaat 
het om bekwaamheden die meer algemeen zijn en refereren aan wat de onderwijsomgeving en 
maatschappij van een leerkracht vragen, zoals samenwerken, onderzoeken en reflecteren. Bekwaamheden 
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gericht op betrokkenheid en bevlogenheid van de individuele leerkracht. Deze bekwaamheid hebben we 
Professionele ontwikkeling genoemd en als vierde leeruitkomst opgenomen in ons opleidingsconcept.   
 
Elke leeruitkomst begint met een algemene beschrijving en eindigt met de verwijzing naar een of meer 
Dublindescriptoren die van toepassing is of zijn op deze leeruitkomst. Daarna volgt een opsomming van 
een aantal prestatie-indicatoren uit het document van de Onderwijscoöperatie en de Generieke 
Kennisbasis die de ontwikkelgroep vond passen bij deze leeruitkomst. Soms leidde dat tot andere keuzes 
dan de Onderwijscoöperatie had gemaakt.  
 
De prestatie-indicatoren zijn uitgesplitst naar kennis en kunde. In de leeruitkomst vakinhoudelijke 
bekwaamheid is expliciet aangegeven dat de vakkennis gebaseerd is op de landelijke kennisbases. Zo ligt 
ook het document van de HBO-raad (2012) aan de basis van een van de leeruitkomsten zonder dat op 
vakspecifiek niveau alle prestatie-indicatoren genoemd worden. 
 
Deze werkwijze heeft geresulteerd in een document ‘leeruitkomsten pabo-deeltijd’ waarin in feite de 
gehele deeltijdopleiding voor leraar basisonderwijs beschreven is. Het document is representatief voor de 
eindkwalificaties van de opleiding en is herkenbaar, relevant en representatief voor het werkveld. De 
leeruitkomsten vormen een samenhangend geheel en stellen de student in staat de eindkwalificaties te 
realiseren (zie bijlage A Omschrijving van de leeruitkomsten). 
 
Niet alle kenmerken van de leeruitkomsten konden verwerkt worden in het onderwijsconcept van de 
Nieuwe Deeltijd. Uiteindelijk is er niet voor gekozen de leeruitkomsten specifiek en meetbaar te 
formuleren, opdat er een beoordelingskader zou ontstaan voor de toetsing. Het bleek een onnatuurlijke 
constructie om aan delen van één leeruitkomst toetsing en studiepunten te verbinden. Bij een uitvoering 
van opdrachten in de praktijk zijn altijd prestatie-indicatoren van meerdere leeruitkomsten betrokken. Het 
is niet mogelijk een praktijkhandeling te doen waarbij alleen prestatie-indicatoren van de leeruitkomst 
pedagogische bekwaamheid betrokken zijn. In de praktijk gaat het altijd om een combinatie van 
indicatoren van twee of meer leeruitkomsten. Daarom is gekozen voor een tussenstap; aan het thema 
hangen geselecteerde prestatie-indicatoren van meerdere leeruitkomsten en die worden specifiek en 
meetbaar ‘vertaald’ in een opdracht (het beroepsproduct) en een toets (de thematoets). De student kan er 
vervolgens voor kiezen de uitgewerkte opdracht die de opleiding voordraagt uit te voeren of zelf een 
invulling te geven aan de indicatoren op een manier die voldoet aan hun beschrijving. Dat betekent dat de 
studiepunten ‘hangen’ aan de toetsen van het thema en niet direct aan de leeruitkomsten.  
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2.3 Werken met grotere samenhangende onderwijseenheden 
 
Het curriculum van de Nieuwe Deeltijd is zo vormgegeven dat de student de mogelijkheid krijgt om vanuit 
verschillende invalshoeken (vakken) inzicht te verwerven in een thema dat van belang is in de uitoefening 
van het beroep leerkracht basisonderwijs. In het curriculum zijn drie lijnen te onderscheiden: een lijn 
waarin kennis en vaardigheden worden aangeboden, een lijn waarin de integratie tussen theorie en 
praktijk tot stand komt en een lijn waar het leren in de praktijk plaatsvindt (zie Figuur 1). 
 

Kennis- en 
(beroeps)vaardighedenlijn 

Integratie van theorie en praktijk in 
de themalijn 

Praktijk 

-Kennisbasis van de schoolvakken 
-beroepsvaardigheden en expressie 

Thema’s die getoetst worden in een 
beroepsproduct en thematoets 

-Werkplekleren 
-Professionele ontwikkeling 

 
Figuur 1: Overzicht van de drie lijnen binnen het deeltijdcurriculum 

 
 
2.3.1 Integrale lijn van theorie en praktijk 
De themalijn vormt het hart van de opleiding en verbindt de praktijk van het werkplekleren met de theorie. 
De gehele opleiding bestaat uit zeven thema’s De gekozen thema’s kennen een opbouw in complexiteit en 
richten zich op een selectie van prestatie-indicatoren uit meerdere leeruitkomsten. De thema’s zijn zo 
opgebouwd dat alle prestatie-indicatoren van de leeruitkomsten aan bod komen.   
Alle thema’s worden afgerond met een thematoets en een beroepsproduct. Voor de volgende 
onderwerpen is gekozen: 
Thema 1: De veilige leeromgeving 
Thema 2: De stimulerende leeromgeving 
Thema 3: School en samenleving 
Thema 4: Onderwijs in internationaal perspectief 
Thema 5: Preventief handelen Onderbouw/ Bovenbouw 
Thema 6: Handelingsgericht werken Onderbouw/ Bovenbouw 
Thema 7& 8: Verbeteren onderwijspraktijk en vakprofilering (afstuderen) 
 
Van elk thema is een beschrijving gemaakt die bestaat uit een aantal onderdelen. In de inleiding wordt 
aangegeven waarop de focus komt te liggen binnen het thema. Het thema wordt dus enigszins gekaderd. 
Dan volgt er een beschrijving van de doelen die de student behaald heeft na afronding van het thema, 
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vervolgens wordt aangegeven aan welke prestatie-indicatoren gewerkt wordt in het thema. Deze 
prestatie-indicatoren komen uit verschillende leeruitkomsten en zijn passend voor het thema.  
 
In de beschrijving staat ook welke vakken aan het thema gekoppeld zijn. Deze vakken bieden 
vakspecifieke inhoud die gericht is op en in dienst staat van het thema. Er vindt zorgvuldige afstemming 
plaats tussen de vakdocenten om ervoor te zorgen dat onderwijsinhoud voldoet aan de doelen en 
prestatie-indicatoren, niet overlapt maar aanvullend is en in samenhang aangeboden wordt. De thema-
inhoud kent een eigen toetsing, de zgn. Thematoets en het Beroepsproduct, waarvan de vorm bepaald 
wordt door het docentontwikkelteam van het betreffende thema. In Figuur 2 is weergegeven welke vakken 
verbonden zijn aan welk thema. 
 

Thema: Veilige leeromgeving Stimulerende 
leeromgeving 

School en 
samenleving 

Onderwijs in 
internationaal 
perspectief 

Vakgebieden: - Pedagogiek/ owk   
- Taal 
- Handschrift-  
ontwikkeling 
- Drama/dans 

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

- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Geestelijke 
stromingen 
- Beeldend onderwijs 

- Pedagogiek/ owk 
- Taal 
- Rekenen wiskunde  
- Engels 

Thema: Preventief handelen 
 

Handelingsgericht 
werken  

Vakprofilering en  
Afstuderen 

Specialisatie Onderbouw of Bovenbouw 

Vakgebieden: - Pedagogiek/ owk 
- Zaakvakken 
-Bewegingsonderwijs 
(onderbouw) 
- Engels (bovenbouw) 

- Pedagogiek/owk 
- Rekenen wiskunde 
- Taal 

- Vakprofilering Wetenschap en technologie 
- Vakprofilering Kunstzinnige oriëntatie 
- Verbeteren onderwijspraktijk 
 
 

 
Figuur 2: Thema’s en daaraan gekoppelde vakken 

 
Naast het onderwijsaanbod gericht op het thema werken studenten op de opleiding in leerteams aan een 
opdracht die in de onderwijspraktijk uitgevoerd wordt, het zgn. beroepsproduct. Deze opdracht is 
gerelateerd aan het thema, kent een beschrijving waaraan voldaan moet worden maar biedt ook ruimte 
voor een eigen praktijkinvulling in een willekeurige stagegroep. In bijeenkomsten - onder de noemer 
‘ontwerpatelier’- werken studenten samen aan het ontwerpen van de opdracht die dan in eigen praktijk 
uitgevoerd kan worden.  
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2.3.2 Kennis en vaardighedenlijn 
De basiskennis die een leerkracht basisonderwijs moet beheersen vormt een aparte en autonome lijn in 
het curriculum van de Nieuwe Deeltijd. We onderscheiden kennis- en vaardigheidsvakken in deze 
basiskennis. De kennisvakken (taal, rekenen wiskunde, pedagogiek & onderwijskunde, zaakvakken, Engels 
en geestelijke stromingen) kennen een beperkt lesaanbod voor elk vak en een goede digitale 
leeromgeving. Op deze manier kan de student, indien gewenst, deze lijn zelfstandig en in een eigen 
tempo doorlopen. Elk kennisvak wordt afgesloten met een kennistoets.  
De vaardigheidsvakken (bewegingsonderwijs, beeldend onderwijs, dans/drama, muziek en 
handschriftontwikkeling) kennen in elk kwartiel een dagdeel met lesaanbod waarin vooral het oefenen van 
de eigen vaardigheid en de didactiek centraal staat. Aanwezigheid bij de vaardigheidsvakken is verplicht 
en er is geen aparte toetsing. 
 
2.3.3 Praktijklijn 
In de praktijklijn lopen de studenten stage. De student wordt in de praktijk begeleid in een toenemende 
complexiteit van het werkplekleren. In 2.7 wordt de rol van de onderwijspraktijk nader toegelicht.  
De praktijklijn bestaat naast het werkplekleren uit de bijeenkomsten van professionele ontwikkeling. In 
deze bijeenkomsten vindt reflectie op de eigen professionele ontwikkeling plaats en uitwisseling van 
leerdoelen en leeractiviteiten. Daarnaast is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
student en zijn studievoortgang. 
 
 

 

2.4 Tijd- en plaatsonafhankelijk leren 
 
 
Het curriculum van de Nieuwe Deeltijd is zó opgezet dat er samenhang is binnen de thema’s maar 
voldoende flexibiliteit biedt voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren binnen de kennislijn en de praktijklijn. 
Studenten met een hbo- of wo-achtergrond kunnen de opleiding in twee studiejaren afronden; studenten 
met een andere achtergrond kunnen in een drie- of vierjarig traject de opleiding doorlopen. 
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2.4.1 Overzicht van het curriculum 
In Figuur 3 is het curriculum van de eerste vier thema’s van de Nieuwe Deeltijd opgenomen. Bovenin zijn 
de vier thema’s opgenomen die binnen de themalijn vallen. In de praktijklijn daaronder zijn werkplekleren 
en professionele ontwikkeling in de fasen A en B opgenomen.  De kennis- en (beroeps)vaardigheden lijn 
volgt daar weer onder in twee delen. 

 
 
Figuur 3: Schematisch overzicht van het curriculum thema 1 t/m 4 
 

In studiepunten is bovenstaande als volgt vertaald: 
Beroepsthema met thematoets en beroepsproduct: 15 studiepunten  
Beroepspraktijk, reflectie en persoonlijke ontwikkeling: 15 studiepunten  
Vakken in de kennislijn inclusief de vaardigheidsvakken: 15 studiepunten 
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De thema’s 5 tm 8 van de opleiding zijn Figuur 4 opgenomen. Ook hier zijn de verschillende lijnen van het 
curriculum onderscheiden. Bij thema 7 en 8 is er geen sprake van aparte thema’s per kwartiel, maar is het 
semesterbrede thema ‘verbeteren onderwijspraktijk’ opgenomen. In dit semester stopt de lijn van 
beroepsvaardigheden en expressie.  
 

 
 
 
Figuur 4: Schematisch overzicht van het curriculum thema 5 t/m 8 
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2.5 Leerwegonafhankelijk toetsen 
 
Bij leerwegonafhankelijk toetsen liggen de leeruitkomsten vast en kan de weg ernaartoe, de leerweg, 
verschillen. Zoals in paragraaf 2.2 uiteengezet zijn aan de leeruitkomsten prestatie-indicatoren 
verbonden. Door het vervaardigen van een relevant beroepsproduct, het maken van toetsen, opdrachten of 
door het aantonen van professioneel gedrag worden deze prestatie-indicatoren getoetst. Dat kan 
plaatsvinden in het kader van de opleiding maar het kan ook zijn dat eerder verworven kennis en kunde 
wordt aangetoond. Dit houdt in dat studenten de mogelijkheid hebben om bepaalde prestatie-indicatoren 
te verwerven door een eigen invulling. 
Doorloopt de student het totale programma van de zeven thema’s met bijbehorende toetsing dan 
realiseert hij daarmee alle leeruitkomsten. Elke afronding van een thema stelt de student in staat meerdere 
prestatie-indicatoren van een leeruitkomst aan te tonen. Figuur 5 toont een klein deel van de matrix 
waarin aangegeven is aan welke prestatie-indicatoren gewerkt wordt per thema. Met deze matrix is er snel 
een overzicht te krijgen van de behaalde en de nog te behalen prestatie-indicatoren (zie Bijlage B voor de 
gehele matrix). 
 

 
Figuur 5: Deel van de matrix ‘koppeling prestatie-indicatoren aan thema’s’ 

 
2.5.1 Toetsing in de integrale lijn: de themalijn 
Elk thema wordt afgerond met twee toetsen; de thematoets en het beroepsproduct. De thematoets is de 
afronding van het kennisdeel van het thema. De vakdocenten die de inhoud van het thema gezamenlijk 
hebben vormgegeven, ontwerpen een geïntegreerde toets die qua vorm en inhoud afgestemd is op het 
thema. Dat betekent dat de toetsvorm per thema kan verschillen. Het beroepsproduct is gericht op het 

Competenties	en	indicatoren Code
Veilige	
leeromgeving

Stimulerende	
leeromgeving

School	en	
samenleving

Onderwijs	in	
internationaal	
perspectief stage

Preventief	
handelen

Handelings-	
gericht	
werken

Onderwijson
twerp	
specialisatie

vak-	
profilering? Stage slb

Professionele	ontwikkeling
Professioneel	handelen
De	student	kan	zijn	onderwijs	en	zijn	pedagogische	omgang	met	zijn	leerlingen	
vastleggen	en	verantwoorden. Ocpb x
De	student	kan	inhoud	en	de	didactische	aanpak	van	zijn	onderwijs	uitleggen	en	
verantwoorden OCvd x x
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.GKB x X
De	student	kan	zijn	pedagogisch	handelen	afstemmen	met	ouders	en	anderen	die	
vanuit	hun	professionele	verantwoordelijkheid	bij	de	leerling	betrokken	zijn. OCpb X
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 OCvd x
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). GKB x X
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 OCvd X
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 OCvd X
De	student	is	op	de	hoogte	van	wet-	en	regelgeving;	kerndoelen;	leerplan;	schoolplan;	openbaar-bijzonder;	regulier-speciaal;	passend	onderwijs;	onderwijstoezicht.GKB x
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handelen in de praktijk. Het is een product waarmee (toekomstige) leerkrachten een bijdrage leveren aan 
de beroepspraktijk en waar de wisselwerking tussen theorie en beroepspraktijk leidend is.   
Elk thema heeft een directe relatie met de beroepspraktijk. De student zal –afhankelijk van het thema waar 
hij mee bezig is- met het beroepsproduct moeten laten zien dat hij voldoet aan de prestatie-indicatoren, 
zoals die voor dat thema vastgesteld en beschreven zijn. Dat kan door de wat meer gerichte opdracht uit 
te voeren die door de opleiding ontwikkeld is maar het is ook mogelijk zelf een voorstel te doen voor het 
uitvoeren van een praktijkopdracht. Zie bijlage D Voorwaarden aan het beroepsproduct.  
 
2.5.2 Toetsing in de kennis en vaardighedenlijn 
De kennis- en vaardigheidslijn wordt deels getoetst met kennistoetsen en een oefening in vaardigheid. De 
basiskennis van de vakken taal, rekenen wiskunde, onderwijskunde/pedagogiek en zaakvakken wordt in 
de Nieuwe Deeltijd getoetst met een kennistoets. Ook de landelijke WISCAT-rekentoets en de landelijke 
kennisbasistoetsen Nederlandse Taal, Wiskunde (voorheen Rekenen-wiskunde) en Engels zijn in deze 
kennislijn en de afronding daarvan opgenomen. De toetsen worden elk kwartiel aangeboden en 
ondersteund door een digitale leeromgeving. De student kan zelf bepalen wanneer hij ze doet en of hij 
hiervoor lessen volgt op de opleiding of kiest voor zelfstudie. De vaardigheidsvakken worden beoefend op 
de opleiding. In elke lesperiode worden twee dagdelen besteed aan de oefening van muziek, beeldend 
onderwijs, bewegingsonderwijs, dans/drama en handschriftontwikkeling. In deze dagdelen zal de eigen 
vaardigheid van de student aangesproken worden maar zal ook de didactiek van het vak centraal staan. 
Tenzij de student kan aantonen reeds in voldoende mate vaardig te zijn op beide gebieden is het bijwonen 
van deze dagdelen verplicht.  
 
2.5.3 Toetsing van de praktijklijn 
Voor de beoordeling van het werkplekleren is een nieuw digitaal instrument ontwikkeld, waarmee de 
student zelf de stage kan evalueren en zowel de mentor als de schoolopleider en de instituutsopleider de 
student kan beoordelen. Halverwege de periode geeft de student in een zelfevaluatie aan waar hij staat in 
zijn ontwikkeling en wat de leerdoelen voor de komende periode zijn. Deze zelfevaluatie is uitgangspunt 
voor een formatieve evaluatie van de eerste helft van het werkplekleren voor student, mentor en opleider. 
Voor de summatieve (eind)beoordeling van het werkplekleren binnen een fase wordt het instrument 
opnieuw ingezet en schalen de mentor en daarna de opleider de student in binnen de aangegeven 
gedragsindicatoren van een leeruitkomst. 
Op de opleiding wordt de praktijklijn afgerond met een porfolio en presentatie waarin de beroepspraktijk, 
reflectie en studieloopbaanbegeleiding deel van uitmaken. Met behulp van verschillende bewijsstukken 
toont de student aan te voldoen aan de gedragsindicatoren die hieraan gekoppeld zijn. De zelfevaluatie 
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maakt hier ook onderdeel van uit evenals de eindbeoordeling van het functioneren van de student op zijn 
leerwerkplek in de basisschool. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van een beoordelingsformat dat 
afgestemd is op het niveau waarop de student op dat moment in zijn studie is. 
 
 

2.6 Formatief toetsen 
 
In de Nieuwe Deeltijd zal naast summatief toetsen het formatief toetsen een grote rol toebedeeld krijgen. 
Met formatief toetsen wordt beoogd de student een ontwikkelingsgerichte attitude bij te brengen, passend 
bij de huidige maatschappij waar een leven-lang-leren- een belangrijk thema is.  
Er is een aantal methoden voor formatief toetsen die effectief zijn voor het leren: het geven van feedback, 
het voeren van een toetsdialoog, het stellen van effectieve vragen, zelfbeoordeling en peer-assessment, 
het gebruik van rubrics en het formatief gebruik maken van summatieve toetsen (Joosten-ten Brinke & 
Sluijsmans)1.  Hieronder volgt een korte beschrijving van deze methoden. 
 
Het geven van feedback: Onderscheid maken tussen feedback en beoordeling door een toetsing in twee 
fasen met feedback in de eerste fase en beoordeling in de tweede fase. Ook het meenemen van een feed-
forward naar een volgende opdracht waarbij de student gevraagd wordt te reageren op deze voorgaande 
feedback is effectief. 
Het voeren van een toetsdialoog: Dit is een gespreksvorm tussen docenten en studenten die plaatsvindt 
tijdens de instructie. De te bereiken leerdoelen staan centraal en komen tot uiting in de vraagstelling van 
de docent, waarmee inzicht wordt verkregen in het begrip van de studenten. 
Het stellen van effectieve vragen: De antwoorden op open, relevante vragen geven de docent inzicht in het 
denken van de studenten en bieden daardoor mogelijkheden om de instructie bij te stellen, misconcepties 
te weerleggen en dieper leren te stimuleren. 
Zelfbeoordeling en peer-assessment: Methoden waarin studenten hun eigen werk of dat van anderen 
relateren aan de leerdoelen. 
Het gebruik van rubrics: Een rubric is een beoordelingsmatrix, waarin voor een aantal toetscriteria 
verschillende beoordelingsniveaus zijn weergegeven. Omdat rubrics inhoudelijke informatie geven over de 
geleverde prestatie, is het mogelijk deze in te zetten voor formatieve toetsing. Het is een bruikbaar 

 
1 Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2014). Formatief toetsen. In H. van Berkel, A. Bax, D. Joosten-ten Brinke 
(red.), Toetsen in het hoger onderwijs (p.81-90). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
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instrument hiervoor omdat de student inzicht krijgt in de kloof tussen het gewenste beheersingsniveau en 
het huidige niveau van de geleverde prestatie. Rubrics beantwoorden daarmee aan de feed-forward 
functie van feedback geven en kunnen goed worden ingezet in het leerproces, bijvoorbeeld door een 
rubric in te zetten bij een zelf- of peer-assessment. 
Het formatief gebruik maken van summatieve toetsen: Door het bieden van feedback kan een summatieve 
toets ook een formatieve functie hebben. Het vooraf maken van een vergelijkbare toets heeft een positief 
effect op de uiteindelijke score voor de toets. 
 
In de ontwikkelopdracht aan docententeams is aangegeven dat verantwoord wordt op welke manier 
formatief toetsen in het thema toegepast wordt.  
 

2.7 De onderwijspraktijk is een belangrijke component 
 
Oefening in de praktijk is een vereiste om het beroep van leraar basisonderwijs te gaan beheersen. De 
pabo-deeltijdstudent zal over het algemeen niet –zoals wel vaak het geval is bij andere 
deeltijdopleidingen- reeds werkzaam zijn in het werkveld waarvoor hij opgeleid wordt. Dat betekent dat in 
de pabo-deeltijdopleiding de stage op een basisschool een belangrijk onderdeel is van het curriculum.  
In het geval een student wel reeds werkzaam is in het basisonderwijs, bijvoorbeeld als zij-instromer-in-
het-beroep, wordt in principe gekozen worden voor een stage op de eigen werkplek. Als een 
deeltijdstudent werkzaam is als onderwijsassistent op een basisschool wordt gekeken naar de inzet van 
deze werkplek in combinatie met het opdoen van ervaring op een andere werkplek en de mate waarin die 
werkplek verschilt van de eerste. 
 
Al vanaf de start van de studie loopt de student stage in een basisschool. De student kan een wens voor 
een school aangeven, het streven is dat de student zijn leerwerkplek vindt op een opleidingsschool van 
een van de partnerschappen van de pabo van Saxion. Deze opleidingsscholen bieden 
kwaliteitsleerwerkplekken, hebben opgeleide opleiders die de opleiding goed kennen en geschoolde 
mentoren die gericht zijn op het begeleiden van studenten in de praktijk. 
 
Een student zal de nodige meters moeten maken om het beroep van leerkracht onder de knie te krijgen. 
De deeltijdopleiding stelt een minimale eis aan het aantal stagedagen dat de student actief is op een 
basisschool. Deze eis houdt in dat studenten minstens 50 stagedagen per jaar oefenen in de praktijk om 
de werkplekleerdoelen, inclusief de beroepsproducten, te behalen. Mogelijk heeft de student meer 
stagedagen nodig om aan de doelen van de betreffende fase te kunnen voldoen. Indien een student –in 
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goede samenspraak met de stageschool- van mening is dat hij in minder dagen de doelen bereikt heeft, 
kan een fase eerder afgerond worden. 
 
Uitgangspunt van het werkplekleren is de vertaling van de leeruitkomsten naar een drietal kernen die de 
essentie van de leeruitkomst verwoorden. Iedere kern wordt nader omschreven in een aantal 
gedragsindicatoren die per fase richtinggevend zijn voor de ontwikkeling tot leerkracht. Figuur 6 
illustreert de kernen van de leeruitkomst Pedagogische bekwaamheid en de operationalisering in een 
aantal gedragsindicatoren. 
 

 
 
 
Figuur 6: uitwerking leeruitkomst pedagogisch bekwaamheid (Handleiding werkplekleren, 2019) 

 
 
De doelen van het werkplekleren zijn voor de Nieuwe Deeltijd in vier fasen beschreven; van beginnend tot 
startbekwaam. Naast algemene werkplekdoelen zijn aan elk niveau twee beroepsproducten verbonden. 
Het ontwerp van het beroepsproduct is afgestemd op het niveau waarop de student op dat moment in zijn 
studie zou moeten kunnen functioneren in de praktijk.  Zowel de algemene werkplekdoelen als het 
beroepsproduct worden beoordeeld; de eerste op de leerwerkplek en de tweede op de opleiding.  



 
 
 
 
 

Datum  1 oktober 2020 
Titel  DE NIEUWE DEELTIJD 

Pagina  21 / 65 
 
 
 
Er zijn geen vastgestelde stagedagen in de Nieuwe Deeltijd, maar de student loopt op jaarbasis 50 dagen 
stage. De student bepaalt in goed overleg met de school op welke dagen hij zijn stage zal uitvoeren. Een 
eis is dat de stage gedurende het gehele jaar plaatsvindt en dat de student ook een aantal keren per jaar 
een aantal stagedagen (bijvoorbeeld een week) achterelkaar plant. Dit om continuïteit binnen het 
onderwijs te ervaren.  
 
 

2.8 Het afstuderen is gerelateerd aan beroepsproducten en leeruitkomsten 
 
Met het op voldoende niveau afronden van alle beroepsproducten, de kennislijn en het portfolio toont de 
student aan dat de prestatie-indicatoren van alle leeruitkomsten zijn behaald. De matrix (zie Figuur 5) is 
‘gevuld’. Dat betekent dat alle leeruitkomsten zijn behaald en de student de eindkwalificaties op het 
vereiste niveau heeft ontwikkeld. 

In een eindgesprek zal de student zijn persoonlijke ontwikkeling toelichten en zijn visie op het onderwijs 
verwoorden. Dit eindgesprek is de laatste activiteit die de student binnen de opleiding verricht en kan 
gezien worden als een formele afronding van zijn studie waarna de diplomering kan plaatsvinden. 
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3 Studieloopbaanbegeleiding 
 

3.1 Inleiding 
 
Op diverse manieren voorziet de opleiding in de begeleiding van de student. Zowel op het gebied van zijn 
persoonlijke studievoortgang als op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied zal de student advies krijgen 
of deze zelf kunnen inwinnen. Op de stageschool zijn de mentor en de schoolopleider de 
aanspreekpersonen voor begeleiding voor de student.  
 

3.2 Studieloopbaanbegeleider  
 
Elke student krijgt tijdens zijn opleiding een studieloopbaanbegeleider aangewezen. Deze verbindt zich 
voor een jaar aan de student, mogelijk voor twee studiejaren. De slb’er is verantwoordelijk voor de 
invulling van de uren Beroepspraktijk en Reflectie in de lijn Professionele Ontwikkeling. De student heeft 
hier ook een aanzienlijke inbreng in. Deze bijeenkomsten vinden in een kleinere groep plaats (zie verder 
Hoofdstuk 6; Organisatie van Onderwijs). Thema’s die hier centraal staan betreffen de stage-ervaringen 
van de studenten en hun reflectie daarop, de beroepsvisie, het bespreken van actualiteiten op 
onderwijsgebied en de ontwikkeling als leraar basisonderwijs. Ook de kernopdrachten van het onderwijs 
(kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) vormen een belangrijk onderdeel van de lijn Persoonlijke 
Ontwikkeling. De bijeenkomsten hebben het karakter van een intervisiebijeenkomst. 
 
Daarnaast heeft de slb’er ook individuele gesprekken met de student. In ieder geval drie per jaar, indien 
daar aanleiding voor is, kan dat meer zijn. In deze gesprekken wordt de studievoortgang besproken en in 
geval van vertraging of versnelling wordt een plan van aanpak gemaakt. De slb’er volgt de verrichtingen 
van de student en nodigt hem uit voor een gesprek; ook de student kan indien hij dat wenst met de slb’er 
een gesprek aanvragen.  
 
De slb’er is ook de gesprekspartner van de student als de stage niet loopt als gewenst. Het kan dan gaan 
om de begeleiding, het takenpakket, de stageplek o.i.d. binnen de school en dan alleen in het geval de 
student er zelf niet uitkomt met z’n begeleider. De slb’er kan de communicatie hierover doorzetten naar 
de instituutsopleider die de school bezoekt (pabo-docent die aan de school verbonden is). Deze route 
loopt vanuit de school andersom; de schoolopleider neemt contact op met de instituutsopleider die aan de 
school verbonden is en deze communiceert dan weer verder met de slb’er. 
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3.3 Begeleiding bij de themalijn 
 
Vakdocenten die verbonden zijn aan een thema zijn stand-by bij het ontwerpen van het beroepsproduct. 
De prestatie-indicatoren en de beschrijving van het beroepsproduct geven richting aan de uitwerking 
ervan, maar de student zal zelf nog veel moeten afstemmen op zijn groep en zijn school. Het ontwerp van 
de student wordt op de opleiding een aantal malen per kwartiel besproken in leerteams van studenten die 
in eenzelfde groep of bouw stagelopen. We noemen deze bijeenkomst ontwerpateliers. Tijdens deze 
ontwerpateliers zijn vakdocenten aanwezig die geraadpleegd kunnen worden door de student. 
 

3.4  Begeleiding bij de kennislijn 
 
De kennislijn kent een beperkt aantal lessen per vak en een uitgebreide digitale leeromgeving. Met behulp 
van deze leeromgeving kan de student zijn eigen tempo en leerstijl bepalen. Indien er vragen zijn waar de 
student niet uitkomt, kan de vakdocent geraadpleegd worden. 
 

3.5  Begeleiding in de praktijk 
 
De student wordt op zijn stageschool begeleid door de schoolopleider. Deze opleider staat in nauw 
contact met de opleiding en is vertrouwd met het begeleiden en beoordelen van studenten. De opleider 
heeft een aantal begeleidingsgesprekken met de student en legt op gezette momenten een lesbezoek af. 
De schoolopleider heeft met regelmaat contact met de instituutsopleider over de begeleiding en de 
beoordeling van de studenten. 
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4 Instroom en intake  
 

4.1 Inleiding 
 
De doelgroep waarop de Nieuwe Deeltijd zich richt, heeft een zeer diverse achtergrond als het gaat om 
leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en privéomstandigheden. Een programma met als motto ‘one-
size-fits-all’ voldoet niet. Dat is een belangrijke reden waarom gekozen is voor het werken met 
leeruitkomsten en leerwegonafhankelijke toetsen. Met deze ontwerpprincipes is het mogelijk meer in te 
spelen op de individuele behoeften en kwaliteiten van de student. Om een succesvolle studieloopbaan te 
creëren is het van belang dat het voor de opleiding en de aspirant student duidelijk is dat hij op niveau 
kan voldoen aan een aantal hbo-studievaardigheden. Te denken valt dan aan plannen en zelfstandig 
werken, informatie zoeken en verwerken, verslagen maken, onderzoeken, reflecteren e.d. Daarnaast is het 
van belang dat de aspirant student taal en rekenen op een redelijk niveau beheerst.   

4.2 Instroom 
 
De Nieuwe Deeltijd richt zich met name op de (werkende) volwassene die reeds een andere hbo-of wo-
opleiding afgerond heeft. In het kader van een carrièreswitch meldt hij zich aan bij de pabo-
deeltijdopleiding. Deze student is studievaardig en heeft al aangetoond te beschikken over tenminste de 
hbo-studievaardigheden. De verwachting is dat deze student de studie in twee jaar zal kunnen afronden. 
Een voorbehoud wordt gemaakt voor de stagevoortgang; een hbo-of wo-achtergrond geeft geen garantie 
op het doorlopen van de stages in de minimale tijd van 50 dagen per studiejaar. De aspirant-student die 
instroomt met een havo-diploma of mbo-4 heeft toegang tot het reguliere traject. 
 

4.3 Intake 
 
Een aspirant-student kan een gesprek op maat aanvragen waarin geconstateerd wordt in welke route ( 2-
jarig traject of het reguliere traject) de student toelaatbaar is. De route is afhankelijk van de vooropleiding.  
Tijdens het gesprek wordt een inschatting gemaakt of de opleiding succesvol kan worden doorlopen en 
wordt een advies aan de student gegeven. Brengt een student meer in dan voor de toelating nodig is, dan 
wordt dat meerdere gevalideerd door de instroomcoördinator. In een inhoudelijk gesprek met de aspirant-
student wordt een inschatting gemaakt in hoeverre zijn kennis en ervaring overeenkomt met de prestatie-
indicatoren van de leeruitkomsten en in hoeverre hij die kan aantonen. Uiteindelijk mondt deze exercitie 
uit in een voorstel een aangepast studieprogramma, een voorstel waarover de examencommissie 
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uiteindelijk beslist. Na het oordeel van de examencommissie doorloopt de student het programma zoals 
vastgesteld in de onderwijsovereenkomst die mede door hem ondertekend is.  

Nadat een aspirant-student zich heeft ingeschreven kan hij deelnemen aan Meet & Greet. Het doel van 
deze bijeenkomst is een laatste studiekeuzecheck. Met mede aspirant-studenten, docenten en zittende 
studenten wordt er in gesprek gegaan over de eigenschappen die behoren bij een leraar basisonderwijs en 
in hoeverre de aspirant-student zich hierin herkent. De motivatie om de opleiding te volgen wordt 
besproken en de verwachtingen ten aanzien van de studie en het werkveld. Zittende studenten delen hun 
ervaringen en geven tips. Ten slotte wordt er korte algemene informatie gegeven en is er ruimte voor het 
stellen van je vragen.  
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5 Ontwerpen van onderwijs 
 

5.1 Inleiding 
 
Zoals eerder beschreven kent elk kwartiel een aanbod van een thema, een vak uit de kennis-en 
vaardigheidslijn en een aanbod in het kader van de professionele ontwikkeling. Voor deze drie onderdelen 
van het onderwijsaanbod gelden verschillende ontwerpprincipes, die ieder weer een eigen uitdaging 
hebben. Het thema vraagt om ontwikkelen in gezamenlijkheid over de verschillende vakdisciplines heen, 
de kennis- en vaardigheidslijn is daarentegen veel vakspecifieker en kent een gedegen digitale 
ondersteuning. De lijn professionele ontwikkeling beslaat een heel studiejaar en vraagt vanwege dat feit 
weer een andere manier van onderwijs ontwikkelen. 
 

5.2 Ontwerp van het thema 
 
Docenten van de vakken die aan een thema verbonden zijn, vormen een docentontwikkelteam en 
ontwikkelen gezamenlijk onderwijs rond het thema. Hierbij is de themabeschrijving bepalend (zie Bijlage C 
Beschrijving van het thema). Het beschreven doel en de prestatie-indicatoren geven richting aan het te 
ontwikkelen onderwijs. Een belangrijke taak van het ontwikkelteam is deze prestatie-indicatoren te 
vertalen in specifieke en meetbare indicatoren, waarbij inzichtelijk is gemaakt hoe de student vanuit deze 
indicatoren toewerkt naar het behalen van (een deel van) de leeruitkomst. Een deel van de indicatoren 
heeft betrekking op de kennis die aan het thema verbonden is, een ander deel op de vaardigheid en de 
attitude die van de student gevraagd worden. De ‘vertaalde’ indicatoren beschrijven wat de student 
precies moet kennen en kunnen.  
 
De toetsing van het thema is gerelateerd aan de geherformuleerde indicatoren en vindt op twee manieren 
plaats; via de thematoets en het beroepsproduct. Voor beide toetsen is het ontwikkelteam 
verantwoordelijk. De thematoets heeft tot doel de kennis die opgedaan is rond het aangeboden thema te 
beoordelen. Dat kan door middel van een schriftelijke toets met open vragen, door een toets met 
meerkeuzevragen, maar ook een werkstuk, presentatie of een mondelinge toets is mogelijk. Het 
ontwikkelteam draagt er zorg voor dat de toets gericht is op het thema als geheel en niet op de diverse 
afzonderlijke vakken die er deel vanuit maken. De student kan aan de indicatoren (specifiek en meetbaar) 
aflezen welke kennis van zaken beheerst moet worden.  
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Het beroepsproduct bestaat uit een grote betekenisvolle opdracht -gericht op het thema- die de student 
in zijn onderwijspraktijk kan uitvoeren. De opdracht richt zich op het doel en de prestatie-indicatoren die 
in de themabeschrijving genoemd zijn (zie bijlage C). In het beroepsproduct laat de student zien dat hij 
zijn verworven kennis kan toepassen in een relevante beroepspraktijk. Hierbij wordt dus ook direct de 
verbinding en wisselwerking tussen theorie en praktijk zichtbaar. Bij de ontwikkeling van een 
beroepsproduct is rekening gehouden met het feit dat studenten met zeer diverse achtergronden op zeer 
diverse leerwerkplekken praktijkervaring opdoen. Dat betekent dat het beroepsproduct niet een tot in de 
kleinste details beschreven opdracht is die maar op één manier uitgevoerd kan worden. De student toont 
op zijn manier en in zijn specifieke context aan dat hij aan de prestatie-indicatoren van het 
beroepsproduct voldoet. Voor een verdere beschrijving van het ontwerpen van een beroepsproduct wordt 
verwezen naar de Docenthandleiding Beroepsproduct Nieuwe Deeltijd.  Het ontwerpatelier valt onder 
verantwoordelijkheid van de themadocenten. In deze uren (drie blokuren per kwartiel) worden (leerteams 
van) studenten begeleid in het vormgeven en het uitvoeren van het beroepsproduct.  
 

5.3 Ontwerp van een kennis- en vaardigheidsvak 
 
De kennisvakken zijn ontwikkeld door de vakdocent in goede samenspraak met zijn vakgroep en staan los 
van de thema’s. De kennis die verworven moet worden door de student staat hier centraal. De kennisbases 
van de diverse kennisvakken zijn uitgangspunt voor het ontwikkelen van onderwijs. Veel aandacht is 
besteed aan een goede en ondersteunende digitale leeromgeving, die de student in staat stelt de kennis 
ook zelfstandig te verwerven. Toetsing is in elk kwartiel mogelijk zodat de student een eigen planning kan 
maken om deze toetsen af te ronden. De student mag twee toetsgelegenheden per jaar benutten. De 
vaardigheidsvakken zijn ontwikkeld met het doel de eigen vaardigheid van de student te verbeteren en de 
didactiek van het vak aan te leren. Ook deze vakken zijn ontwikkeld door de vakdocent in goede 
samenspraak met de vakgroep en de kennisbases staan ook hier centraal. Deelname aan de lessen vormt 
de basis van de toetsing. 

5.4 Ontwerp van de lijn persoonlijke ontwikkeling 
 
De lijn professionele ontwikkeling; beroepspraktijk, reflectie en studieloopbaanbegeleiding is aan de hand 
van de prestatie-indicatoren van de betreffende leeruitkomst vormgegeven. Ook deze indicatoren zijn 
vertaald in specifiek en meetbare indicatoren. Bij het ontwikkelen van onderwijs is o.a. uitgegaan van het 
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artikel van Mittendorff 2 waarin drie elementen onderscheiden worden die leiden tot de persoonlijke 
ontwikkeling van de student, namelijk 1) begeleiding bij studievoortgang, 2) begeleiding bij 
loopbaanontwikkeling, en 3) begeleiding bij professionele ontwikkeling. Deze indeling is ook 
overgenomen in de visie van Saxion op studieloopbaanbegeleiding. In de bijeenkomsten worden diverse 
samenwerkingsvormen toegepast met de bedoeling te leren van elkaar en worden vormen van peer-review 
ingezet. Ervaringen vanuit de praktijk worden besproken, bijvoorbeeld aan de hand van opnames, maar 
ook de visie op het beroep zal daar herhaaldelijk centraal staan. Het programma loopt over een jaar en 
kent tweemaal een toetsing in de vorm van een portfolio.  
  

 
2 Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo. Enschede: Saxion Hogescholen. 
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6 Organisatie van onderwijs 
 

6.1 Inleiding 
 
De ontwerpprincipes van de Nieuwe Deeltijd hebben uiteindelijk geresulteerd in een opleiding van 240 
studiepunten die in twee jaar tot vier jaar afgerond kan worden. De tijdsduur waarin de studie wordt 
voltooid, is afhankelijk van het niveau, inzet en tijdsinvestering van de student. Ook het succesvol 
functioneren op de leerwerkplek in de basisschool is een belangrijke indicator voor het tempo waarin de 
studie afgerond kan worden. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de organisatie van de opleiding; wanneer 
wordt er gestart, hoe ziet een lesdag eruit, welke groeperingsvormen zijn er, op welke manier is de 
digitale leeromgeving vormgegeven e.d. 

6.2 De start 
 
Elke deeltijdstudent kan starten met de studie bij aanvang van een nieuw studiejaar in augustus. Voor 
studenten met een HO-WO-achtergrond is een startmoment in februari ook mogelijk. Het studiejaar kent 
vier kwartielen van tien weken, in elk kwartiel staat een thema centraal. 

6.3 De lesdag 
 
Het onderwijs van de Nieuwe Deeltijd wordt overdag aangeboden op de maandag (onderwijs van thema 1 
t/m 4) en de dinsdag (onderwijs van thema 5 t/m 8). Elk kwartiel kent acht lesweken en twee toetsweken. 
Aangezien elk kwartiel een lesdag is ingeroosterd voor oefening in de vaardigheidsvakken blijven er zeven 
lesweken over waarin het onderwijs aan het thema, de kennislijn en de lijn professionele ontwikkeling 
geroosterd worden. In Figuur 7 is te zien hoe een lesdag van vier blokuren van 90 minuten eruitziet. 
 
Lesdag Lesuren per week Totaalaantal uren per kwartiel 
Onderwijs m.b.t. het Thema 4  28 

Ontwerpatelier  0-2  6 

Beroepspraktijk en reflectie 0-2  8 

Kennislijn (facultatief)  2 14 

Vaardigheidsvakken -  8  

 
Figuur 7: Contacturen per lesdag en per kwartiel 
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De toetsen zijn ook zoveel mogelijk gepland op de lesdag; een enkele keer zal hiervan afgeweken moeten 
worden. Voor studenten in het reguliere traject geldt dat een thema over een geheel semester wordt 
aangeboden, waar aanvullende themalessen en ontwerpatelieruren worden aangeboden. Tevens wordt 
aanvullend onderwijs geboden op het gebied van academisch schrijven, extra lesaanbod instroom 
rekenen, instroom taal, instroom Engels, Kennisbasis Wiskunde en Kennisbasis Nederlandse taal.  
 

6.4 Het thema 
 
De vier lesuren die in het teken staan van het thema worden gevuld door de vakken die bij het thema 
behoren (zie Figuur 2). Docenten van deze vakken vormen een docentontwikkelteam en ontwerpen 
gezamenlijk onderwijs rond het thema.  Ook bepaalt het docentontwikkelteam de verdeling van het aantal 
contacturen in het betreffende kwartiel. Er zijn twee blokuren (vier lesuren) te vergeven per lesdag; in 
zeven lesweken zijn dat 14 blokuren. Afhankelijk van de inbreng wordt het aantal blokuren van elk vak 
vastgesteld. Het kan dus zijn dat het ene vak meer of minder contacturen toebedeeld krijgt dan het 
andere. Een voorbeeld van een indeling in contacturen per lesweek is in Figuur 8 weergegeven.  
 
Lesweek 1 Lesweek 2 Lesweek 3 Lesweek 4 Lesweek 6 Lesweek 7 Lesweek 8 

 
A C C A C C C 
B A B D B A D 

 
Figuur 8: Indeling vakken in lesweken 
 
Bij het ontwerp van onderwijs zal uitdrukkelijk rekening gehouden worden met de roosterbaarheid van het 
programma. Zo is volgtijdelijkheid (eerst moet het ene vak daarna het andere) roostertechnisch niet altijd 
te realiseren. Behalve het inhoudelijk ontwerp behoort ook de organisatie van onderwijs tot de 
verantwoordelijkheid van het ontwikkelteam. 
 

6.5 Groeperingsvorm 
 
Het onderwijs wordt gegeven aan een klas van maximaal 32 deeltijdstudenten, behalve in het blokuur 
Beroepspraktijk & reflectie en studieloopbaanbegeleiding. Dan is het aantal maximaal 16 studenten. De 
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grootte van de groep is aangepast aan het intervisieachtige karakter van de bijeenkomsten. Er is steeds 
een vaste docent gekoppeld aan deze groep gedurende een studiejaar. Bij de ontwerpateliers zijn twee 
docenten van het thema-ontwikkelteam aanwezig voor de begeleiding bij het beroepsproduct. 
 

6.6 Digitale leeromgeving 
 
In Blackboard is een speciale omgeving ontworpen voor de Nieuwe Deeltijd. Algemene informatie is hier te 
vinden, bijvoorbeeld de formulering van de leeruitkomsten en de themabeschrijvingen. Daarnaast heeft 
elke leereenheid een structuur die zich wekelijks herhaalt met kopjes als voorbereiding, de bijeenkomst en 
verwerking. Met deze digitale leeromgeving kan de student zich optimaal voorbereiden op de 
bijeenkomsten (flipping the classroom) en heeft de docent de mogelijkheid zich in de lesuren te richten op 
onderwijs dat extra aandacht behoeft. 
 
De digitale leeromgeving van de kennislijn bevat alle informatie die de student nodig heeft om zich 
optimaal voor te bereiden op de kennistoets. Zoals eerder beschreven kan de student ervoor kiezen de 
kennisvakken in een eigen tempo af te ronden. 
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7  Besluit 
 
Met dit opleidingsconcept van de Nieuwe Deeltijd zetten we een stap naar een andere manier van 
onderwijs aanbieden dan we tot nu toe deden. Er is gestreefd naar een mate van flexibilisering. Discussies 
in de brainstorm- en ontwikkelgroep leverden op dat het in een willekeurige volgorde en tempo volgen 
van onderwijsmodules niet leidt tot een verantwoorde opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Er is 
gekozen voor het principe; ‘Het curriculum is niet-volgtijdelijk waar het kan en volgtijdelijk waar dat 
moet’. De principes die ten grondslag liggen aan het onderwijsconcept van de Nieuwe Deeltijd stellen de 
studerende professional genoeg in staat de regie te voeren over zijn persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en leerproces. De rijke digitale leeromgeving draagt hieraan voor een belangrijk deel bij. 
Flexibilisering is een containerbegrip; het kent vele vormen en dimensies. Figuur 9 geeft een aardig beeld 
van de flexibilisering die bereikt is in de Nieuwe Deeltijd.  
 
Flexibilisering Toelichting 
Tempo In goed overleg zijn er mogelijkheden voor studenten om het tempo van studeren aan 

te passen aan de eigen situatie en mogelijkheden. De kennislijn kan in een eigen tempo 
gedaan worden. Het uitvoeren van het beroepsproduct en het maken van de thematoets 
kan met behulp van de digitale leeromgeving op een eigen moment uitgevoerd worden. 

Tijd Het curriculum biedt de student de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te 
leren op een tijd die hem het beste uitkomt. 

Locatie Naast leren door deelname aan contactonderwijs op de opleidingslocatie is er ook de 
mogelijkheid te leren op de (leer)werkplek en om thuis of elders te leren. 

Inhoud  Mogelijkheden tot eigen invulling en inkleuring leeractiviteiten door (deels) open 
leerinhouden.  
Afstemming inhoud leeractiviteiten op behoeften en mogelijkheden van de 
(leer)werkplek. 

Werkvormen  Er worden werkvormen gehanteerd die de student ruimte en verantwoordelijkheid 
geven voor eigen initiatief en zelfsturing. 

Toetsing  Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling. 
Tussentijdse (formatieve) toetsing en beoordeling. 
Keuzemogelijkheden in het moment van afleggen toets. 
Betrokkenheid externe deskundigen bij beoordeling. 

Begeleiding Begeleiding op maat, passend bij de kwaliteiten, behoeften en ambities van de student. 
Begeleiding tijdens onderwijscontacturen, op de leerwerkplek en online. 
Begeleiding bij het maken van keuzes voor invulling van het opleidingstraject (keuze 
voor leerwerkplek, bouw, tempo kennislijn) 

 
Figuur 9: Overzicht van aspecten van flexibilisering 
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Bijlage A Omschrijving leeruitkomsten 
 
 
Leeruitkomst Pedagogische bekwaamheid 
 
De student creëert met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze een veilig, ondersteunend en stimulerend, 
veilig pedagogisch leerklimaat voor zijn leerlingen. Hij kan vertrouwen bij leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en 
motiveren. Hij heeft kennis van groepsprocessen en weet deze op een adequate wijze te sturen en te begeleiden. Hij 
heeft zicht op de leefwereld van leerlingen en hun sociaal-emotionele achtergrond. Hij houdt hiermee rekening in zijn 
onderwijs. 
Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan 
de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen.  
Hij heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie en kan deze betrekken op zijn 
pedagogisch handelen. Hij heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen en 
kan deze signaleren en indien nodig met hulp van anderen oplossingen zoeken en doorverwijzen.  
 (Onderwijscoöperatie, 2014). 
 
Indicatoren kennis 
• De student weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele achtergrond 

(GKB) 
• 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 (OCpb) 

• 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 (OCpb) 

• 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 (OCpb) 

• De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en –stoornissen (OCpb) 
• De student heeft kennis van opvoedingstheorieën (GKB) 
• De student heeft kennis van interactiemodellen (GKB) 
• De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het inrichten van een veilige leeromgeving, 

omgaan met verschillen (GKB) 
 
Indicatoren kunde 
• De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden (OCpb) 
• De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen (OCpb) 
• 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 (OCpb) 
• De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren (OCpb) 
• De student heeft oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daaraan recht (OCpb) 
• De student kan spelmethodiek en spelbegeleiding op een adequate wijze inzetten (GKB) 
• De student kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en – stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van 

collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen (OCpb) 
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• De student kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen (OCpb) 
• De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen (OCpb) 

 
 
Leeruitkomsten vakdidactisch bekwaam 
 
Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de student de inhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen in afstemming met 
zijn collega’s en het onderwijskundige beleid van de school (Onderwijscoöperatie, 2014). 
Formulering leeruitkomst op basis van deze bekwaamheidseis: 
De student heeft kennis van de didactiek; hij heeft kennis van verschillende relevante leer- en onderwijstheorieën en 
middelen en weet hoe deze te benutten zijn in zijn onderwijs. Zo heeft de student kennis van verschillende methodes, 
digitale leermaterialen en digitale middelen en kent verschillende didactische leer- en werkvormen.  De student kent 
verschillende doelen van evalueren, toetsen en examineren. Daarnaast heeft de student basisonderwijs vakdidactische 
kunde, waarmee gedoeld wordt op het kunnen afstemmen en evalueren van het onderwijs op het niveau en kenmerken 
van de leerlingen. Bij het voorbereiden van onderwijs kan de student daartoe doelen stellen, leerstof selecteren, 
betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen. De student kan dit onderwijs uitvoeren en organiseren en daarbij 
doelmatig gebruik maken van digitale leermiddelen en materialen, de leerling begeleiden en een adequaat 
klassenmanagement realiseren. Tenslotte kan de student het onderwijs evalueren door de voortgang te volgen, de 
resultaten te toetsen, te analyseren en te beoordelen. Hij kan feedback vragen van leerlingen en collega’s en daarmee 
zijn didactisch handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen. 
Deze leeruitkomst betreft de Dublindescriptor 2 (DD2): Toepassen van kennis en inzicht De student is in staat om zijn/ 
haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen dat dit een professionele benadering van het beroep laat zien. 
Tevens is de Dublindescriptor 3 (DD3) ‘Oordeelsvorming’, aan de orde. De student is in staat om relevante gegevens te 
verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen gebaseerd op relevante aspecten. 
 
Indicatoren met betrekking tot vakdidactische kennis: 
• 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. (OC vakdid. 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. (OC vakdid. bekwaam) 

• De student weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet voldoen. (OC 
vakdid. bekwaam) 

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

• 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. (OC vakdid. bekwaam) 

• 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. (OC 
vakdid. bekwaam) 

• De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type onderwijs en 
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het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. (OC vakdid. bekwaam) 
 
Indicatoren met betrekking tot vakdidactische kunde: 
• 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. (OC vakdid. bekwaam) 

• 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. 
(OC vakdid. bekwaam) 

• 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. (OC vakdid. bekwaam) 

 
 

Leeruitkomsten vakinhoudelijk bekwaam 
 
Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de student de inhoud van zijn onderwijs beheerst. De student staat boven de 
stof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De student kan vanuit zijn 
vakinhoudelijke expertise verbanden leggen naar het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de 
algemene vorming van zijn leerlingen. De student houdt zijn vakken actueel. (Onderwijscoöperatie, 2014). 
 
Formulering leeruitkomst op basis van deze bekwaamheidseis: 
De vakkennis en kunde voor deze leeruitkomst zijn gebaseerd op de landelijke kennisbases voor Rekenen Wiskunde, 
Taal, Engelse taal, bewegingsonderwijs, handschrift, de kennisbases binnen de domeinen Oriëntatie op jezelf en de 
wereld en Kunstzinnige oriëntatie en de generieke kennisbasis (Commissie Kennisbasis Pabo, 2011). De student heeft 
een grondige beheersing van de basisvakken taal en rekenen en heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in 
tenminste één van de andere vakken. De beheersing omvat het boven de stof staan, de kennis van de doorlopende 
lijnen en de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum evenals kennis van de verschillende manieren 
waarop de leerlingen de leerstof kunnen opvatten, interpreteren en leren.  
Deze leeruitkomst betreft de Dublindescriptor 1 (DD1) ‘Kennis en inzicht’; de student heeft aantoonbare kennis en 
inzicht van een vakgebied. 
 
Indicatoren die horen bij vakinhoudelijk bekwaam (Onderwijscoöperatie, 2014): 
• 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. (OC vakinh. bekwaam) 

• De student heeft een grondige beheersing van de basisvakken taal en rekenen. (OC vakinh. 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. (OC vakinh. 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 
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leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is. (OC vakinh. bekwaam) 
• 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. (OC vakinh. 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. (OC vakinh. 
bekwaam) 

 
 

Leeruitkomst Professionele Ontwikkeling 
 
De student doorgrondt de complexiteit van het beroep van leerkracht basisonderwijs en heeft een brede kijk op de wereld 
met betrekking tot de ontwikkelingen van het beroepenveld. Hij kan zijn professioneel handelen (als expert, ontwerper, 
coach, rolmodel en onderzoeker) uitleggen, verantwoorden en afstemmen op verschillende doelgroepen die betrokken 
zijn bij zijn leerlingen (collega’s, ouders, zorgverleners en anderen). Hij verantwoordt zijn onderwijs vanuit (actuele) 
pedagogische en onderwijskundige concepten en zijn onderwijs sluit aan bij de 21e eeuw. Zijn onderwijs draagt bij aan 
burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene. 
De student kan zelfstandig zijn eigen professionele ontwikkeling vormgeven, kansen benutten, eigen passies inzetten 
voor inspirerend onderwijs en neemt zijn collega’s hierin mee. 
De student heeft een onderzoekende houding, is ondernemend en beschikt over zelfkennis en eigen leervaardigheden 
om zo bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling en het professionele werkklimaat in zijn school. De student realiseert 
deze onderwijsontwikkeling in samenwerking met zijn team en collega’s door gerichte leerlingobservaties, het oplossen 
van praktijkproblemen en door (mee te werken aan) praktijkgericht onderzoek.  
De student heeft een open instelling, kan advies geven en ontvangen van collega’s of andere deskundigen en dit op een 
evenwichtige manier meenemen in zijn eigen professionele ontwikkeling. De student kan kritisch omgaan met 
verschillende informatiebronnen en bewust keuzes maken (afgewogen oordeelsvorming) met betrekking tot zijn eigen 
professionele ontwikkeling door middel integratieve reflectie (Onderwijscoöperatie, 2014). 
 
Professioneel handelen  

• De student kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen vastleggen en verantwoorden. 
(OC PB) 

• De student kan de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijsontwikkeling uitleggen en verantwoorden. 
• 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 (GKB). 
• 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) (OC PB, GEN). 

• 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 (OC VB). 

• 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). (GKB) 
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• De student kan advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan 
geven; hierbij kan de student gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 
supervisie en intervisie. (OC VB) 

• 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. (OC VB) 

• De student is op de hoogte van wet- en regelgeving; kerndoelen; leerplan; schoolplan; openbaar-bijzonder; 
regulier-speciaal; passend onderwijs; onderwijstoezicht. (GKB) 

• De student is op de hoogte van verschillende onderwijssystemen en de historische ontwikkeling hiervan (zowel 
nationaal en internationaal en op het gebied van wetgeving). (GKB) 

 
Onderzoekende houding & oordeelsvorming (life-long learning) 

• 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 (OC PB, GEN). 

• De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling zelfstandig vormgeven (OC BK). 
• De student is op de hoogte van diverse manieren van leren: het leren van experts (cursorisch), van en met 

collega’s (intervisie) en van jezelf (reflectie) en kan deze effectief inzetten voor zijn eigen professionele 
ontwikkeling (GKB)  

• De student is op de hoogte van verschillende nieuwe media die bijdragen aan zijn eigen professionele 
ontwikkeling. (GKB) 

• De student kent diverse onderzoeksmethoden; actieonderzoek, case-study, ontwerpgericht onderzoek. (GKB) 
• 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 (OC BK). 
• De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van literatuuronderzoek en digitale platforms en 

leerlingen, collega’s en experts bevragen. (GKB) 
• 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 
(OC BK). 

• 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. (GKB) 

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

• De student kan vernieuwingsstrategieën implementeren. (GKB) 
 
 

Ondernemen, organiseren en communiceren (samen leren en samen werken) 
• 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). 
• 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) (GKB) 
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• 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) (GKB) 

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

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

 
 
 

Bronnen 
 

- Alkema, E. & Kuipers, J. (2011). Meer dan onderwijs. Theorie en praktijk van het onderwijs in de 
basisschool. Gorcum B.V., Koninklijke van 

- Dublin descriptors (2004). Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third 
Cycle Awards. Verkregen van: https://www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf 

- Meijerink, H. (vz) (2012). Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. Den Haag: HBO-
raad, vereniging van hogescholen. 

- Onderwijscoöperatie (2014). Voorstel bekwaamheidseisen. Verkregen van 
https://www.onderwijscooperatie.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Voorstel-Herijking-
Bekwaamheidseisen.pdf 
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Bijlage B Matrix koppeling prestatie-indicatoren aan thema’s 
 

Competenties en indicatoren thema's  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC = Onderwijscoöperatie,  

GKB = Generieke Kennisbasis 
C

o
d

e
 h

e
rk

o
m

s
t 

T
h

e
m

a
 1

: 
v
e
il

ig
e
 l

e
e
ro

m
g

e
v
in

g
 

T
h

e
m

a
 2

: 
s
ti

m
u

le
re

n
d

e
 l

e
e
ro

m
g

e
v
in

g
 

T
h

e
m

a
 3

: 
S
ch

o
o

l 
e
n

 s
a
m

e
n

le
v
in

g
 

T
h

e
m

a
 4

: 
O

n
d

e
rw

ij
s
 i

n
 i

n
te

rn
a
ti

o
n

a
le

 c
o

n
te

x
t 

T
h

e
m

a
 5

: 
P
re

v
e
n

ti
e
f 

h
a
n

d
e
le

n
 

T
h

e
m

a
 6

: 
H

a
n

d
e
li

n
g

s
g

e
ri

ch
t 

w
e
rk

e
n

 

T
h

e
m

a
 7

 &
8

 V
e
rb

e
te

re
n

 o
n

d
e
rw

ij
s
p

ra
k

ti
jk

 

K
e
n

n
is

li
jn

 e
n

 v
a
k

p
ro

fi
le

ri
n

g
 

P
ro

fe
s
s
io

n
e
le

 o
n

tw
ik

k
e
li

n
g

 

W
e
rk

p
le

k
le

re
n

 

T
o

ta
a
l 

Professionele ontwikkeling                         

Professioneel handelen                         

De student kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn 

leerlingen vastleggen en verantwoorden. 

OC 

pb 

X               X X 3 

De student kan inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs 

uitleggen en verantwoorden. 

OC 

vd 

  X X           X X 4 

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. 

GKB     X   X         X 3 

De student kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en 

anderen die vanuit hun professionele verantwoordelijkheid bij de leerling 

betrokken zijn. 

OC 

pb 

          X     X X 3 

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. 

OC 

vd 

      X     X     X 3 

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).  

GKB   X       X X     X 4 

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. 

OC 

vd 

        X   X   X X 4 
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Competenties en indicatoren thema's                                                                                        

code herkomst OC = Onderwijscoöperatie, GKB = Generieke 
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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. 

OC 

vd 

          X X     X 3 

De student is op de hoogte van wet- en regelgeving; kerndoelen; leerplan; 

schoolplan; openbaar-bijzonder; regulier-speciaal; passend onderwijs; 

onderwijstoezicht. 

GKB     X             X 2 

De student is op de hoogte van verschillende onderwijssystemen en de 

historische ontwikkeling hiervan (zowel nationaal en internationaal en op 

het gebied van wetgeving).  

GKB       X           X 2 

Onderzoekende houding & oordeelsvorming (life-long learning)                         

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. 

OC 

pb, 

GKB 

X     X X X X   X X 7 

De student kan als reflective practitioner zijn professionele ontwikkeling 

zelfstandig vormgeven.  

OC 

bk 

      X     X   X X 4 

De student is op de hoogte van diverse manieren van leren: het leren van 

experts (cursorisch), van en met collega’s (intervisie) en van jezelf 

(reflectie) en kan deze effectief inzetten voor zijn eigen professionele 

ontwikkeling. 

GKB                 X X 2 

De student is op de hoogte van verschillende nieuwe media die bijdragen 

aan zijn eigen professionele ontwikkeling. 

GKB                 X X 2 

De student kent diverse onderzoeksmethoden; actieonderzoek, case-study, 

ontwerpgericht onderzoek. 

GKB             X     X 2 

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. 

OC 

bk 

    X X     X     X 4 

De student kan kennisbronnen benutten, gebruikmaken van 

literatuuronderzoek en digitale platforms en leerlingen, collega’s en 

experts bevragen. 

GKB X   X X     X     X 5 

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.  

OC 

bk 

    X X X   X     X 5 

Competenties en indicatoren thema's                                                                                        
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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. 

GKB           X X     X 3 

De student kent mentale modellen, zoals reflectiemodellen en methoden 

voor het bijhouden en verdiepen van je vak/beroep (technologisch, 

pedagogisch, didactisch).  

GKB       X     X     X 3 

De student kan vernieuwingsstrategieën implementeren. GKB             X     X 2 

Ondernemen, organiseren en communiceren (samen leren en samen 

werken) 

                        

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. 

OC 

bk 

    X   X X X   X X 6 

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). 

GKB           X X     X 3 

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). 

GKB       X   X X     X 4 

De student kent schoolorganisatietheorieën, zoals structuur, strategie, 

beleids- en besluitvorming, leiderschap, teamvorming, taak- en 

functiedifferentiatie en kan deze kennis toepassen in 

samenwerkingsverbanden. 

GKB           X       X 2 

De student kent theorie op het gebied van professionele en lerende 

organisaties en strategieën voor schoolontwikkeling en kan deze kennis 

toepassen in diverse samenwerkingsverbanden.  

GKB       X           X 2 

Pedagogische bekwaamheid                         

Pedagogische kennis:                         

De student weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn 

leerlingen en hun sociaal-culturele achtergrond.  

GKB     X               1 

Competenties en indicatoren thema's                                                                                        
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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. 

OCp

b 

        X           1 

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.  

OC 

pb 

        X           1 

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. 

OC 

pb 

      X             1 

De student heeft kennis van veel voorkomende ontwikkelings- en 

gedragsproblemen en –stoornissen.  

OC 

pb 

          X         1 

De student heeft kennis van opvoedingstheorieën. GKB X       X           2 

De student heeft kennis van interactiemodellen. GKB X       X           2 

De student heeft kennis van een pedagogisch klimaat: methoden voor het 

inrichten van een veilige leeromgeving, omgaan met verschillen. 

GKB X       X X         3 

Pedagogische kunde:                         

De student kan groepsprocessen sturen en begeleiden.  OC 
pb 

          X       X 2 

De student kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig 

pedagogisch klimaat scheppen.  

OC 

pb 

X       X         X 3 

De student kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van 

vergissingen en fouten. 

OC 

pb 

  X     X         X 3 

De student kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen 

aanmoedigen en motiveren. 

OC 

pb 

X       X         X 3 

De student heeft oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn 

leerlingen en doet daaraan recht.  

OC 

pb 

        X         X 2 

De student kan spelmethodiek en spelbegeleiding op een adequate wijze 

inzetten.  

GKB         X         X 2 

De student kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en – stoornissen 

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

doorverwijzen. 

OC 

pb 

                  X 1 

De student kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan 

leerlingen.  

OC 

pb 

  X               X 2 

Competenties en indicatoren thema's                                                                                        

code herkomst OC = Onderwijscoöperatie, GKB = Generieke 
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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. 

OC 

vib 

  X X X     X X     5 

De student heeft een grondige beheersing van de basisvakken taal en 

rekenen. 

OC 

vib 

              X     1 

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. 

OC 

vib 

            X X     2 

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. 

OC 

vib 

            X X     2 

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. 

OC 

vib 

    X X   X X X     5 

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. 

OC 

vib 

    X   X X X X     5 

Vakdidactisch bekwaam                         

Vakdidactische kennis:                         

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. 

OC 

vdb 

  X   X X           3 

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. 

OC 

vdb 

  X       X X       3 

Competenties en indicatoren thema's                                                                                        

code herkomst OC = Onderwijscoöperatie, GKB = Generieke 

Kennisbasis 
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De student weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan 

een goed leerplan moet voldoen. 

OC 

vdb 

      X     X       2 
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De student heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent 

de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen 

daarvan. 

OC 

vdb 

  X       X         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. 

OC 

vdb 

  X X     X         3 

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. 

OC 

vdb 

          X         1 

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. 

OC 

vdb 

    X       X       2 

Vakdidactische kunde:                         

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. 

OC 

vdb 

          X X     X 3 

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. 

OC 

vdb 

          X X     X 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. 

OC 

vdb 

        X X       X 3 
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Bijlage C Beschrijving van de thema’s  
 
 
 

Thema 1: Veilige leeromgeving 
 
Omschrijving: 
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.  
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Docentontwikkelteam: 
 

 
aanbod toetsing rooster 
Vakgebieden: 
- Pedagogiek/ onderwijskunde 
- Taal 
- Handschriftontwikkeling 
- Drama/dans  

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

2 blokuren  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- Beroepspraktijk en 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. 

1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
Beroepspraktijk en 
relfectie 

Kennislijn 
- Rekenen wiskunde 

 

Kennistoets  
- Rekenen wiskunde 

1 blokuur facultatief 
aanbod van lesuren 

Week 5:  
 Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama 
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Thema 2: Stimulerende leeromgeving 
 
Omschrijving: 
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.  
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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). 
 

Docentontwikkelteam: 
 

aanbod toetsing rooster 
Vakgebieden: 
- Natuur/ techniek 
- Rekenen wiskunde 
- Taal 
- Muziek 
- Bewegingsonderwijs 

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

2 blokuren  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- Beroepspraktijk en 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. 

1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
Beroepspraktijk en 
reflectie 

Kennislijn: 
- Generieke kennisbasis 

Kennistoets:  
- Pedagogiek & Onderwijskunde 

1 blokuur facultatief 
aanbod van lesuren 
 

  Week 5:  
 Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama      
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Thema 3: School en samenleving 
 
Omschrijving: 
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. 

 
Indicatoren: 
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  
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- 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.  
 
Docentontwikkelteam: 

 
aanbod toetsing rooster 

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

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

2 blokuren  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- Beroepspraktijk en reflectie 

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

1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
Beroepspraktijk en 
reflectie 

Kennislijn: 
- Taal 

Kennistoets:  
- Taal 

1 blokuur facultatief 
aanbod van lesuren 
 

 Week 5:  
 Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama 
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Thema 4: Onderwijs in internationaal perspectief 
 
Omschrijving: 
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. 

 
Indicatoren: 
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.  
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- 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. 

 
Docentontwikkelteam: 
 
aanbod toetsing rooster 

Vakgebieden: 
- Onderwijskunde 
- Taal 
- Rekenen wiskunde  
- Engels 

Toets  
Geïntegreerde toetsing van ‘Onderwijs 
in internationaal perspectief’ vanuit 
vakgebieden. Toetsvorm nader in te 
vullen. 
 

2 blokuren  
 

Onderwijs: Beroepsproduct: 1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
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- Ontwerpatelier gericht op werken 
aan het beroepsproduct 

- Beroepspraktijk en reflectie 

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

Beroepspraktijk en 
reflectie  

Kennislijn: 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur & techniek 

 

Kennistoets:  
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur & techniek 

1 blokuur facultatief 
aanbod van lesuren 
 

Week 5:  
 Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama 
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Thema 5: Preventief handelen - Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw 
 
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. 
 
Indicatoren: 
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 
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- 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. 
- 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 rooster 

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

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

2 blokuren  
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Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- Beroepspraktijk en reflectie 

 

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

1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
Beroepspraktijk en 
reflectie 
 

Kennislijn: 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

 

Kennisbasistoetsen  
- Wiskunde 
- Nederlandse Taal  

1 blokuur (afwisselend 
taal en 
rekenen/wiskunde) 
facultatief aanbod van 
lesuren  
 

Week 5:  
 Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama 
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Thema 6: Handelingsgericht werken - Specialisatie Onderbouw/ Bovenbouw 
 
Omschrijving: 
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.  

- 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.  

-  
Indicatoren: 
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) 
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- 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 
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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 
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 rooster 
Vakgebieden 
- Pedagogiek/onderwijskunde 
- Rekenen/wiskunde 
- Taal 

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

2 blokuren  
 

Onderwijs: 
- Ontwerpatelier gericht op werken 

aan het beroepsproduct 
- Beroepspraktijk en 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.  
 

1 blokuur afwisselend 
Ontwerpatelier en 
Beroepspraktijk en 
reflectie 
 

Kennislijn 
- Engels 
- Geestelijke stromingen 
 

Kennistoetsen: 
- Engels 
- Geestelijke stromingen 

1 blokuur afwisselend  

Week 5:  
Vaardigheidsweek: Beeldende vorming, Handschriftontwikkeling, Muziek, Bewegingsonderwijs, Dans/Drama 
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Thema 7 en 8: Verbeteren van de eigen onderwijspraktijk - Praktijkonderzoek  
 
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 verbeteren. 
De student kiest zelf een thematiek 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 

 
Indicatoren: 
Nieuwe indicatoren: 
 
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).  
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- 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)  
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Thema 7 & 8  Verbeteren van de eigen onderwijspraktijk:  Vakprofilering 
 
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. 
- 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 rooster 
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: artikel 
over eigen praktijkonderzoek voor 
beroepsgroep 
 

 
 
1 blokuur ingericht voor 
groepen; elke groep/ 
leerteam bestaat uit 
maximaal 8 studenten. 
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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 

 
1 blokuur vakprofilering 
W&T 
1 blokuur vakprofilering 
KO 
 
Evt. mogelijkheid voor 
dagexcursie (nader te 
overleggen of dit op of 
buiten de dinsdag kan) 
 

SLB: 
- SLB gericht op reflectie 
- Voorbereiden eindgesprek 

 

 
 

 
1 blokuur  (3 keer per 
kwartiel) 
 
geen aanbod van 
beroepsvaardigheden en 
expressie in dit semester 
 
geen aanbod van 
ontwerpatelier 
 
mogelijkheid tot inplannen 
academisch schrijven tbv 
schrijven van een artikel 
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Bijlage D Voorwaarden aan een beroepsproduct 

Randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor het beroepsproduct 

1. HET BEROEPSPRODUCT IS THEMATISCH GEKOPPELD AAN DE INHOUDEN VAN DEELTIJDOPLEIDING (LEERDOELEN 
VAN HET BEROEPSPRODUCT SLUITEN AAN BIJ DE – AAN DE THEMA’S GEKOPPELDE – COMPETENTIES 

2. HET BEROEPSPRODUCT SPEELT IN OP EEN DAADWERKELIJK VRAAG OF PROBLEEMOMSCHRIJVING VANUIT HET 
WERKVELD EN IS GEKOPPELD AAN EEN PRAKTIJKVERRICHTING. 

3. IN HET BEROEPSPRODUCT KRIJGT DE WISSELWERKING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK EEN PROMINENTE ROL. 

4. HET BEROEPSPRODUCT KAN IN DE BREDE CONTEXT EN DIVERSITEIT VAN HET WERKVELD (DE VERSCHILLENDE 
(OPLEIDINGS)SCHOLEN EN/OF DE WERKCONTEXT VAN DE STUDENT) WORDEN UITGEVOERD (OPEN OPDRACHT). 

5. HET BEROEPSPRODUCT LEVERT EEN WAARNEEMBARE BIJDRAGE AAN DE (ONDERWIJS)ONTWIKKELING VAN DE 
TOEKOMSTIG LEERKRACHT, DE OPLEIDINGSSCHOOL EN DE OPLEIDING (OIDS). 

6. HET BEROEPSPRODUCT BIEDT RUIMTE VOOR DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELVRAGEN VAN DE TOEKOMSTIG 
LEERKRACHT EN DE ONTWIKKELING VAN DE PERSOONLIJKE BEROEPSIDENTITEIT (ER IS AANDACHT VOOR DE 
VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN EN ERVARING VAN DE TOEKOMSTIG LEERKRACHT). 

7. IN HET BEROEPSPRODUCT WORDT REKENING GEHOUDEN MET DE FLEXIBELE LEERWEG VAN DE STUDENT DOOR 
MIDDEL VAN HET INZETTEN VAN TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK LEREN (BIJV. BLENDED LEARNING AND 
ONLINE LESMATERIAAL) EN LEERWEGONAFHANKELIJKE TOETSING. 

8. HET BEROEPSPRODUCT DOET EEN BEROEP OP DE KRITISCH ONDERZOEKENDE HOUDING EN DE 
ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN VAN DE TOEKOMSTIGE LEERKRACHT BASISONDERWIJS (DE ONDERZOEKENDE 
PABO). 

9. BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET BEROEPSPRODUCT WERKEN EN LEREN DOCENTEN, LEERKRACHTEN IN HET 
BASISONDERWIJS EN DE TOEKOMSTIGE LERAREN SAMEN EN MET ELKAAR (OIDS) OM TOT NIEUWE 
(ONDERWIJS)ONTWIKKELING TE KOMEN. 

10. IN HET BEROEPSPRODUCT IS ER RUIMTE VOOR PROFESSIONELE FEEDBACK, PEER FEEDBACK (VISIE SAMEN 
OPLEIDEN), FORMATIEVE BEOORDELINGSMOMENTEN EN REFLECTIE TIJDENS DE ONTWIKKELING VAN HET 
BEROEPSPRODUCT (SAMEN OPLEIDEN). 

 
Aanvullende randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het beroepsproduct zijn: 

1. DE LEERDOELEN VAN HET BEROEPSPRODUCT ZIJN HELDER GEFORMULEERD (ZOWEL VANUIT DE OPLEIDING ALS 
VANUIT DE STAGE/(OPLEIDINGS)SCHOOL/WERKPLEK STUDENT). 

2. ER WORDT INZICHTELIJK GEMAAKT HOE DE STUDENT VANUIT DE LEERDOELEN VAN HET BEROEPSPRODUCT 
TOEWERKT NAAR HET BEHALEN VAN DE EINDCOMPETENTIES (LEERUITKOMSTEN). 

3. DE RELATIE TUSSEN TOETSVORM, LEERACTIVITEITEN, COMPETENTIES EN EINDKWALIFICATIES WORDT 
INZICHTELIJK GEMAAKT. 
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Randvoorwaarden beoordeling beroepsproduct: 

1. ER ZIJN FLEXIBELE AFNAMEMOMENTEN VOOR TOETSING (RUIMTE OM EIGEN PLANNING EN LEERWEG 
VORMGEVEN) 

 
Ontwerpcriteria beoordeling beroepsproduct: 

1. DE RELATIE TUSSEN TOETSVORM, LEERACTIVITEITEN, COMPETENTIES EN EINDKWALIFICATIES WORDT 
INZICHTELIJK GEMAAKT. 

2. BIJ DE BEOORDELING VAN HET BEROEPSPRODUCT WORDT AANDACHT GESCHONKEN AAN DE WISSELWERKING 
TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK 

3. BIJ DE BEOORDELING VAN HET BEROEPSPRODUCT WORDT AANDACHT GESCHONKEN AAN DE PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING (O.A. KRITISCH ONDERZOEKENDE HOUDING) VAN DE STUDENT EN DE ONTWIKKELING VAN DE 
EIGEN BEROEPSIDENTITEIT 

4. BIJ DE BEOORDELING VAN HET BEROEPSPRODUCT IS ER RUIMTE VOOR PROFESSIONELE FEEDBACK, PEER 
FEEDBACK (VISIE SAMEN OPLEIDEN), FORMATIEVE BEOORDELINGSMOMENTEN EN REFLECTIE 

5. BIJ DE BEOORDELING VAN HET BEROEPSPRODUCT WERKEN EN LEREN DOCENTEN, LEERKRACHTEN IN HET 
BASISONDERWIJS EN DE TOEKOMSTIGE LERAREN WAAR MOGELIJK SAMEN EN MET ELKAAR (SAMEN OPLEIDEN) 
OM TOT NIEUWE (ONDERWIJS)ONTWIKKELING TE KOMEN 

 
 
 
 

 
 
 
 


