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Inleiding

In onze opleiding staat de begeleiding van 
je ontwikkeling tot leerkracht basisonder-
wijs centraal. We maken daarbij gebruik 
van een opleidingsmodel waarbij het hart 
wordt gevormd door PPO. PPO staat voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
In deze tekst worden de achtergronden 
van dit opleidingsmodel en de plek die 
PPO in dat model heeft nader toegelicht. 
Daarnaast wordt het onderwijsprogramma 
besproken waarin PPO een centrale plek 
heeft.

Het referentiekader met betrekking tot je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
wordt gevormd door het beroepsbeeld van 
onze opleiding en de bekwaamheidseisen 
die door de overheid aan het beroep wor-
den gesteld. In deze tekst gaan we daar 
eerst nader op in.

Beroepsbeeld

Een beroepsbeeld met betrekking tot het 
leraarschap probeert antwoord te geven 
op de vraag: Wat is een (goede) leraar? 
Bijzonder daarbij is dat er op die vraag 
meerdere antwoorden mogelijk zijn. Er 
is niet één vaste vorm die voor iedereen 
voorgeschreven kan worden. Er zijn ver-
schillende manieren om een goede leraar 
te zijn. Het beeld dat we gebruiken voor 
de eerste kernpraktijk maakt dat zichtbaar 
(Figuur 1). Het is een illustratie van John 
Keegan dat hoort bij een artikel in de New 
York Times over toegewijde leraren. In het 
artikel worden leraren beschreven die niet 
voldoen aan het standaard beeld van een 

leraar en soms zelfs ronduit excentriek 
zijn, maar die toch een belangrijke en po-
sitieve invloed op leerlingen hebben. 

Hoewel je dus op verschillende manieren 
een goede leraar kunt zijn, hebben we in 
het beroepsbeeld van onze opleiding wel 
een aantal grondzaken benoemd die we 
essentieel vinden voor het leraarschap. Zo 
vinden we het belangrijk dat een leraar 
toegewijd is: dat hij het werk met liefde 
en passie doet. En dat een leraar aandacht 
heeft voor de individuele onderwijsbehoef-
ten van alle leerlingen, gevoelig is voor 
hoe de leerlingen het onderwijs kunnen 
ervaren en dat een leerkracht de leerlingen 
op een vriendelijke en positieve manier 
ondersteunt. We vinden het belangrijk 
dat een leerkracht de verantwoordelijk-
heid neemt om een positieve bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelingsproces van 
kinderen tot volwassenen. En dat een leer-
kracht zich bewust is van de maatschap-
pelijke opdracht die verbonden is aan het 
beroep. Tevens zijn we van mening dat het 
belangrijk is dat een leerkracht regelmatig 
nadenkt over het eigen handelen, over de 
eigen invulling van het leraarschap en daar 
ook kritisch naar kan kijken. We vinden dat 
een leerkracht een rolmodel is ten aanzien 
van kennis en vaardigheden voor leerlin-
gen. Dit betekent dat een leerkracht gede-
gen kennis moet hebben van de leerstof en 
in het bezit moet zijn van een rijk reper-
toire aan onderwijsmodellen om de leerstof 
aan te kunnen bieden aan de leerlingen. 
Dit betekent ook dat een leerkracht in hou-
ding en gedrag moet laten zien dat leren 
een proces is dat nooit ophoudt en dat het 
belangrijk is om nieuwsgierig en kritisch te 
zijn en vragen te stellen.

Bekwaamheidseisen

Naast de grondzaken die in het beroeps-
beeld van de opleiding worden genoemd 
zijn er voor het beroep leraar basisonder-
wijs bekwaamheidseisen vastgesteld door 
de overheid. In die bekwaamheidseisen 
is beschreven wat je als leerkracht moet 
kennen en kunnen om het beroep uit te 
mogen oefenen. Er worden drie bekwaam-
heidsgebieden onderscheiden: vakinhoude-
lijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en 
pedagogisch bekwaam. 

Persoonlijke en professionele 
ontwikkeling (PPO)

Figuur 1: An apple fot the miracle worker - Keegan



2

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen 
dat je als leerkracht gedegen kennis moet 
hebben van de leerstof die je onderwijst. 
Om goed les te kunnen geven moet je zelf 
boven de leerstof staan. Het betekent niet 
dat je altijd alles hoeft te weten, maar wel 
dat je goed zicht hebt op de leerstofkernen 
voor de basisschool en deze zelf grondig 
beheerst. Vakinhoudelijk bekwaam wil ook 
zeggen dat je een nieuwsgierige leerhou-
ding hebt en gemotiveerd bent om steeds 
meer te leren m.b.t. de inhouden van de 
verschillende vak- en vormingsgebieden. 

De vakdidactische bekwaamheid heeft 
betrekking op de manieren waarop je de 
leerinhouden aanbiedt aan de leerlingen 
zodat zij deze kunnen leren. Het wil zeg-
gen dat je de kennis en vaardigheden bezit 
om diverse onderwijsmodellen, aanpakken 
en middelen in te zetten bij de lessen en 
onderwijsactiviteiten die je verzorgt. 

De pedagogische bekwaamheid gaat 
over alles wat je als leerkracht doet om 
leerlingen te helpen in hun ontwikkeling 
naar volwassenheid. Als leraar onder-
steun je leerlingen in hun vormingsproces 
als persoon en lever je een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van leerlin-
gen zodat zij deel kunnen nemen aan de 
huidige en toekomstige samenleving. 

De pedagogische bekwaamheid vormt voor 
veel leraren de grondslag van het beroep. 
Als leraar draag je zorg voor een veilig, 
ondersteunend en uitdagend pedagogisch 
klimaat waarbinnen de leerlingen zich 
vrij voelen om zich te ontwikkelen en te 
leren. Je hebt oog voor de leerlingen en 
hun individuele onderwijsbehoeften. Je 
ondersteunt de leerlingen op een positieve 
manier bij leren en ontwikkeling.

Opleidingsmodel

Je groei en ontwikkeling in het leraarschap 
is een proces dat nooit zal ophouden. De 
opleiding draagt zorg voor de basis en leidt 
ertoe dat je aan het einde van de opleiding 
startbekwaam bent om het beroep uit te 
kunnen oefenen. Om die basis vorm te 
geven bieden pabo en opleidingsscholen 
in samenhang rijke leermogelijkheden aan 
zodat je je kunt ontwikkelen in de verschil-
lende bekwaamheidsgebieden. We maken 
daarbij gebruik van het opleidingsmodel 
in Figuur 2. De drie componenten van dit 
opleidingsmodel zijn theorie, praktijk en 
kernpraktijken en vormen het aanbod van 
de opleiding. Deze drie componenten zijn 
te onderscheiden, maar in het model is 
zichtbaar dat ze elkaar ook overlappen.

De component theo-
rie heeft als doel om je 
kennis en vaardigheden 
te laten verwerven die 
je nodig hebt om het 
beroep van leerkracht uit 
te kunnen oefenen. Je 

kunt denken aan de vakinhoudelijke ken-
nis en vaardigheden die je moet hebben 
en de manieren waarop je de leerstof aan 
kunt bieden aan de leerlingen (de didac-
tiek). Daarnaast gaat het ook over kennis 
en vaardigheden die betrekking hebben op 
de ontwikkeling van leerlingen en opvoe-
ding en onderwijs in het algemeen. Ook 
het leren van leerlingen, klassenmanage-
ment, omgaan met gedragsproblemen, zijn 
voorbeelden van onderwerpen die bij deze 
component aan bod komen. 

Naast het je eigen maken 
van kennis en vaardig-
heden met betrekking 
tot het beroep, krijg je 
ook ruime mogelijkheden 
om je in de praktijk te 
bekwamen in het beroep. 

Ervaringen opdoen door middel van stage 
vormt een belangrijk onderdeel van de 
opleiding. Direct vanaf het eerste jaar loop 
je twee dagen in de week stage op een 
school voor primair onderwijs. Daarnaast 
zijn er ook nog een aantal stageweken 
in het studiejaar georganiseerd. Bij de 
component praktijk gaat het niet alleen om 
veel ervaringen opdoen (‘kilometers ma-
ken’), maar met name om bewuste en be-
geleide oefening waarbij je goede feedback 
krijgt van ervaren leerkrachten (experts). 
Theorie en praktijk zijn geen losstaande 
componenten, maar zijn verbonden met 
elkaar.

Figuur 2: Opleidingsmodel: Aanbod van de opleiding
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Naast theorie en praktijk 
heeft het opleidingsmodel 
nog een derde compo-
nent: de kernpraktij-
ken. Deze component 
heeft als doel om nog 
sterker de relaties tus-

sen theorie en praktijk te leggen. Kern-
praktijken zijn onderwijssituaties die als 
essenties worden gezien binnen het beroep 
leerkracht basisonderwijs. Het gaat om 
het doorgronden en doelbewust oefenen 
van kernen van het beroep die iedere dag 
een belangrijke rol spelen in het handelen 
van leraren. Bij de kernpraktijken staat de 
ontwikkeling van vakmanschap centraal. 
Het werken aan de kernpraktijken vindt 
zowel plaats op de pabo als in de oplei-
dingsscholen. 

De componenten theorie, praktijk en 
kernpraktijken, vormen het aanbod van de 
opleiding (Figuur 2). De pabo en de oplei-
dingsscholen werken daarbij nauw samen 
om je rijke leeromgevingen te bieden zo-
dat je je op allerlei manieren kunt ontwik-
kelen tot professionele leerkracht. 

Persoonlijke en professionele 
ontwikkeling (PPO)

Het hart van 
ons opleidings-
model wordt 
gevormd door 
PPO. De drie 
onderliggende 
componen-
ten (theorie, 
praktijk en 
kernpraktijken) 
hebben als 

doel om je ontwikkeling tot leraar richting 
te geven en te voeden door het aanbie-
den van rijke mogelijkheden tot leren en 
ontwikkeling. PPO is de bovenliggende en 
integrerende component (zie Figuur 3). 
Hier komen belangrijke zaken samen. Ken-
nis en ervaringen die je opdoet bij theorie, 
praktijk en kernpraktijken worden in sa-
menhang bewust gemaakt, ingekaderd en 
verbonden aan je persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling tot leraar. 

PPO als bovenliggende cirkel benadrukt dat 
je als student de mogelijkheden die gebo-
den worden door de opleiding niet pas-
sief ondergaat, maar dat je daar zelf een 
actieve rol in speelt. Je hebt ook al veel 
kennis over het beroep leerkracht. In de 
rol van leerling heb je de nodige ervarin-
gen opgedaan m.b.t. onderwijs. 

Deze eigen ervaringen hebben geleid tot 
een persoonlijk referentiekader met be-
trekking tot het beroep leerkracht. Je hebt 
al beelden van (goede) leerkrachten en 
wellicht ook al van de leraar die jij graag 
zou willen zijn. Het persoonlijk referen-
tiekader, dat bestaat uit eigen concepten, 
ervaringen, kennis, vaardigheden en 
houdingen, vormt het uitgangspunt van je 
ontwikkelproces tot professionele leer-
kracht (Yero, 2002). De kennis en vaar-
digheden die je opdoet bij theorie, praktijk 
en kernpraktijken zullen dat persoonlijk 
referentiekader vergroten en verrijken. Het 
ondersteunen van die ontwikkeling vormt 
een belangrijke opdracht voor PPO. 
Je wordt bij PPO benaderd als aankomende 
professional die een actieve rol heeft in de 
eigen persoonlijke en professionele ontwik-
keling. In samenspraak met lerarenop-
leiders ga je het eigen leerproces en de 
keuzes die je daarbij kunt maken steeds 
meer zelf sturen.

Welke leraar wil je en 
kun je zijn?

Centraal bij PPO staat de vraag “Welke 
leraar wil je en kun je zijn?”. Binnen de 
door de overheid vastgestelde bekwaam-
heidseisen, zijn er allerlei mogelijkheden 
om het beroep op een persoonlijke wijze 
vorm te geven. Vragen die daarbij horen 
zijn onder meer: welke beelden zijn er van 
het beroep, wat wordt er van een leraar 
verwacht, wat zijn de opdrachten voor 
een leraar, welke eisen worden er aan 
het beroep gesteld, op welke persoonlijke 
manieren kan het beroep vulling krijgen, 
wat zijn je kwaliteiten, wat is je visie op 
onderwijs, wat wil je betekenen voor de 
maatschappij? 

Figuur 3: Opleidingsmodel: Aanbod en PPO
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Het zijn vragen die vanuit diverse per-
spectieven kunnen worden benaderd, 
zoals een pedagogisch perspectief, een 
maatschappelijk perspectief, een per-
soonlijk zingevingsperspectief, en een 
opleidingsperspectief. Overeenkomstig bij 
die verschillende perspectieven is dat de 
persoonlijke en professionele ontwikke-
ling van leraren onlosmakelijk met elkaar 
verbonden is.

Zo wordt vanuit een pedagogisch per-
spectief benadrukt dat je als leerkracht 
basisonderwijs in de grond van de zaak 
een opvoeder bent. Onderwijs en opvoe-
den zijn zeker in het werken met jonge 
kinderen nauw met elkaar verweven. In je 
werk als leraar staat de ontmoeting en het 
contact met de leerling centraal, Voor die 
leerling ben je als leraar in de eerste plaats 
en voor al het andere een persoon (Ter 
Horst, 2002). Je geeft als leraar niet als 
een computer informatie door zonder daar 
zelf betrokken bij te zijn; bij het lesgeven 
doet je hele persoon mee. Leerlingen zijn 
vaak met name gericht op jou als persoon. 
Door de persoonlijke wijze van lesgeven 
wordt voor leerlingen bewust en onbewust 
veel zichtbaar van wie je bent. De Ameri-
kaanse psycholoog Hamachek verwoordde 
dat als volgt: “Consciously we teach what 
we know, Unconsciously we teach who we 
are”. (Hamachek in Lipka & Brinthaupt, 
1999).

Het maatschappelijk perspectief maakt 
duidelijk dat onze complexe samenleving 
een grote uitdaging stelt aan het leraar-
schap. Het vereist van jou als leraar dat je 
kunt reflecteren op je werk in relatie tot 
jezelf als persoon en in relatie tot de ander, 
dat je maatschappelijk betrokken bent, dat 
je culturele diepgang hebt en een actieve 
intellectuele houding bezit. Dan kun je 
leerlingen ook de noodzakelijke culturele 
en intellectuele bagage meegeven, zodat 
zij voorbereid worden op onze toekomstige 
samenleving. Het betekent onder meer 
dat je niet alleen bezig bent met de vraag 
‘Hoe geven we het onderwijs?’, maar ook 
‘Waarom geven we onderwijs en waarvoor 
dient het onderwijs?’ en ‘Wat onderwijzen 
we?’ (Eidhof, Janssens & Ris, 2021). 

Het beeld dat we gebruiken voor de twee-
de kernpraktijk verwijst naar deze rol van 
de leraar als cultuurdrager (Figuur 4). The 
art teacher van de Peruaanse schilder
Russbelt Guerra Carranza is geïnspireerd
door de inheemse kinderen van Peru
en hun interesse in beeldende kunst. 
Het laat een leraar zien die probeert aan 
te sluiten bij de leef- en belevingswerel-

den van de leerlingen. Daarnaast is er een 
diepere betekenis mogelijk: de opdracht 
voor een leraar om aan te sluiten bij 
leerlingen die misschien andere culturele 
achtergronden of afwijkende thuissitua-
ties hebben. Deze leraar probeert recht te 
doen aan culturele tradities van inheemse 
kinderen in Peru. Tradities die misschien 
niet of veel minder aangesproken worden 
in het reguliere onderwijs van het land. 
Ook in de Nederlandse onderwijspraktijk 
zul je leerlingen ontmoeten met een thuis-
situatie die misschien sterk afwijkt van het 
gangbare, die andere culturele achter-
gronden en ervaringen hebben. Als leraar 
heb je niet altijd een (goed) beeld van de 
leefwereld van deze kinderen. Het schilde-
rij laat het belang zien om je te verdiepen 
in de sociale en culturele achtergronden 
van leerlingen.

Een volgend perspectief is de persoonlij-
ke zingeving. Het is een bekend gegeven 
dat de aantrekkingskracht van het leraar-
schap kan voortkomen vanuit persoonlijk 
gevoelde drijfveren. Leraar zijn is in veel 
opzichten een dienstbaar beroep: je staat 
niet zelf centraal, maar je bent er voor de 
ander (de leerling) en je probeert leer-
lingen zo goed mogelijk te helpen in hun 
ontwikkeling. Daarnaast dient het ook een 
groter belang: onderwijs heeft een belang-
rijke rol in onze samenleving. Je wordt bij 
PPO begeleid bij het onderzoeken en ver-
duidelijken van je persoonlijke zingeving 
en hoe je je verhoudt tot de maatschappe-
lijke opdracht die je hebt als leraar.

Leraar worden is een persoonlijk proces 
waarbij je als student je eigen ontwikke-
ling doormaakt. Er zijn vele manieren om 
een goede leraar te zijn en te worden; er is 

Figuur 4: The Art Teacher - Guerra Carranza
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zoals gezegd niet één vaste vorm die voor 
iedereen voorgeschreven kan worden. Dat 
wil echter niet zeggen dat alle antwoorden 
op de vraag ‘Welke leraar wil je en kun je 
zijn?’ goed en wenselijk zijn. Vanuit een 
opleidingsperspectief hebben we te 
maken met heldere referentiekaders: de 
wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen 
en het beroepsbeeld zoals we die aan het 
begin van deze tekst hebben beschreven.

KP en PPO

De begeleiding en ondersteuning van je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
vindt voor een groot deel plaats bij KP en 
PPO. KP en PPO is het onderwijsprogram-
ma dat het werken aan de kernpraktijken 
(KP) ondersteunt en waarbij je persoon-
lijke en professionele ontwikkeling (PPO) 
met betrekking tot het leraarschap centraal 
staat. Bij KP en PPO komen zaken samen, 
vindt integratie plaats en het is een plek 
voor oefening en reflectie. Je maakt bij KP 
en PPO deel uit van een groep die bestaat 
uit ongeveer 14 studenten en je hebt een 
vaste studiecoach.

In het semester is bijna iedere week een 
bijeenkomst voor Kernpraktijken en PPO 
ingeroosterd die bestaat uit twee lesuren 
van 45 minuten. Het ene lesuur is gereser-
veerd voor activiteiten die het werken aan 
de kernpraktijken (KP) ondersteunen. In 
het andere lesuur staan de doelen voor de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
centraal (PPO). De twee lesuren vormen 
samen één bijeenkomst in dezelfde groep 
en met dezelfde studiecoach.

Het onderdeel KP

Het centrale doel bij het werken aan de 
kernpraktijk is het eigen maken van essen-
ties van het lerarenberoep en de ontwik-
keling van vakmanschap. De kernpraktijk 
bestaat uit verschillende activiteiten die 
je voor een groot deel in de stageschool 
uit gaat voeren. Je hebt in de stage iedere 
week ongeveer een dagdeel de ruimte om 
aan de kernpraktijk te werken. Binnen de 
bijeenkomsten van KP en PPO op de pabo 
worden de activiteiten van de kernprak-
tijk ingeleid, aangestuurd, geoefend en 
verdiept. Je krijgt voorbeelden te zien, 
je oefent technieken en vaardigheden. Je 
geeft feedback en ontvangt feedback van 
je medestudenten en je studiecoach. 

Bij het werken aan de kernpraktijk heeft 
deliberate practice een belangrijke plek. 
Deliberate practice heeft als centraal 

uitgangspunt dat het bij de ontwikkeling 
van vakmanschap niet alleen gaat om het 
veelvuldig uitvoeren van een bepaalde 
vaardigheden (kilometers maken), maar 
dat die oefening doelbewust en gericht 
plaats moet vinden, waarbij een essentiële 
rol is weggelegd voor kwalitatief goede 
feedback. 

Het onderdeel PPO

Bij PPO komen in samenhang de volgende 
ontwikkelingsgebieden met hun doelen aan 
bod:

• Beroepsbeeld en beroepsidentiteit: Je 
kunt belangrijke aspecten van je persoon-
lijke professionele beroepsbeeld beschrij-
ven en deze verantwoorden. Een centrale 
vraag die daarbij centraal staat is: Welke 
leraar wil je en kun je zijn?
• Intervisie en de ontwikkeling van reflec-
tie: Je hebt het vermogen om te reflecte-
ren, zowel individueel als met anderen, ten 
behoeve van je ontwikkeling tot leraar.
• Studieloopbaan en zelfsturing: Je hebt 
zicht op je studievoortgang, het maken 
van keuzes en je kunt richting geven aan 
je eigen leren. 

Bij PPO staat de vraag “Welke leraar wil je 
en kun je zijn?” centraal. Het heeft als doel 
om de ontwikkeling van je eigen visie op 
het beroep en jouw persoonlijke inkleu-
ring van het leraarschap te ondersteunen. 
Het beroepsbeeld van de opleiding en de 
bekwaamheidseisen vormen daarbij een 
belangrijk referentiekader. PPO is een be-
langrijke plek voor de reflectie en integra-
tie van ervaringen die je hebt opgedaan in 
verschillende onderdelen van de opleiding 
(en daarbuiten). 

Actief en verdiepend

In het programma voor de bijeenkomsten 
wordt bewust onderscheid gemaakt in de 
onderdelen KP en PPO. Globaal is het ene 
lesuur gereserveerd voor activiteiten die 
het werken aan de kernpraktijken (KP) 
ondersteunen. In het andere lesuur staan 
de doelen voor de persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling centraal (PPO). Dit 
onderscheid heeft als doel om gevarieerde 
bijeenkomsten te organiseren, waarbij 
ruimte is voor zowel activiteit als verdie-
ping. Zo is een deel van de KP- en PPO-
bijeenkomst gereserveerd voor actieve 
werkvormen als presenteren, observeren, 
oefenen en feedback geven en ontvan-
gen (KP). Ervaren en doen staan bij dit 
onderdeel centraal. Bij het andere deel van 
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de bijeenkomst is ruimte voor betekenis-
geving, discussie, verdieping, reflectie, en 
integratie van ervaringen (PPO). Daarnaast 
zullen er regelmatig activiteiten zijn die 
beide onderdelen omvatten. Bijvoorbeeld 
bij de reflectie op het werken aan de kern-
praktijk. KP en PPO zullen dus ook regel-
matig in elkaar overlopen.

Bij KP en PPO ben je als student mede-
verantwoordelijk voor de uitvoering en 
organisatie van de bijeenkomsten. Dit wil 
zeggen dat je regelmatig individueel of 
samen met medestudenten leiding geeft 
aan activiteiten in de bijeenkomst en/of 
inhouden voor die activiteiten aandraagt. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om een presen-
tatie van een opdracht voor de kernpraktijk 
die je hebt uitgewerkt en waar je feedback 
op krijgt van je medestudenten. Of het oe-
fenen van een instructie voor een les op de 
basisschool door deze eerst te geven aan 
je medestudenten. Je kunt leiding geven 
aan het bespreken van stage-ervaringen 
aan de hand van een thema of in kleine 
groepen in gesprek gaan over beroepsi-
dentiteit aan de hand van een informatieve 
tekst. Je kunt samen met medestudenten 
een studieplan opstellen met persoonlijke 
leerdoelen en elkaar helpen om overzicht 
te krijgen in de verschillende opdrachten 
in een periode. Aan het begin van het 
semester wordt vastgelegd voor welke bij-
eenkomsten en activiteiten jij medeverant-
woordelijk bent. In overleg met je studie-
coach bereid je deze bijeenkomst voor.

Er zijn in het semester ook een aantal 
KP en PPO bijeenkomsten die plaatsvin-
den zonder studiecoach. De groep is dan 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
activiteiten in de bijeenkomst.

Portfolio

De evaluatie van KP en PPO vindt plaats 
door middel van een portfolio. Voor dat 
portfolio ontwikkel je gedurende een 
semester verschillende illustraties die 
betrekking hebben op de doelen van KP 
en PPO. Sommige van die illustraties zijn 
voorgeschreven door de opleiding, andere 
illustraties kies en ontwikkel je zelf. In 
de laatste week van een semester staat 
de summatieve evaluatie centraal (SE). 
In deze week lever je het portfolio in ten 
behoeve van een beoordeling. Tussentijds 
zijn er momenten waarop je zichtbaar kan 
maken hoever je bent in je ontwikkeling 
ten aanzien van het werken aan de kern-
praktijk en de doelen van PPO. Je krijgt 
dan feedback van je studiecoach en je 
medestudenten. Gedurende een semester 

wordt je begeleid in het ontwikkelen van 
de verschillende illustraties en reflecties 
voor het portfolio.

Het portfolio kent in onze opleiding dus 
meerdere functies. Het portfolio is een 
belangrijk middel om je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling gedurende de 
opleiding te begeleiden. Daarnaast heeft 
het portfolio de functie om ontwikkeling 
vast te stellen. Deze beoordelingsmomen-
ten vinden plaats aan het einde van ieder 
semester. De doelen van PPO en je per-
soonlijke doelen fungeren daarbij als refe-
rentiepunt. Uiteindelijk leidt het portfolio in 
het vierde jaar tot een onderwijsmanifest. 
In het onderwijsmanifest presenteer je een 
persoonlijk en professioneel beroepsbeeld. 
Vanuit kennis en ervaringen die je in de 
opleiding hebt opgedaan geef je in dat on-
derwijsmanifest op een geïnformeerde en 
geïntegreerde wijze antwoord op de vraag: 
Welke leraar wil je en kun je zijn?
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