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BIJLAGE 3. BESCHRIJVING OPDRACHT VOOR STUDENT: 360⁰-FEEDBACK 

 

Algemene beschrijving Praktijk 1 en 2 

De praktijk is een groot en belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Praktijk 1 beslaat de eerste helft van de opleiding (1e semester). Het omvat minimaal 120 
klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de 
schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven, moet bij Praktijk 1 minimaal 
40 van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t worden gegeven. 

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding (2e semester). Het omvat minimaal 130 
klascontacturen, waarvan de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor alle 
schoolvakken geldt dat minimaal 45 van de 65 lessen in de bovenbouw van havo en vwo gegeven 
moeten worden. 

 

Beoordeling Praktijk 1 en 2 

De studieonderdelen Praktijk 1 en 2 worden beoordeeld met behulp van 360o-feedback. Deze 
opdracht houdt in dat een student zijn/haar eigen functioneren in de praktijk evalueert op basis van 
informatie van de student zelf, de leerlingen, de supervisor en de begeleider(s) op school (BOS en/of 
vakcoach).   

De supervisor geeft voor Praktijk 1 en voor Praktijk 2 een cijfer met een korte onderbouwing van het 
oordeel. De supervisor baseert het eindoordeel van Praktijk 1 en 2 op de ingeleverde 360°-feedback, 
zijn/haar eigen waarnemingen en het adviesoordeel van de begeleider(s) op school (BOS en/of 
vakcoach). Dit cijfer, de onderbouwing en de onderliggende informatie worden besproken in een 
evaluatiegesprek tussen de student, de begeleider(s) op school (BOS en/of vakcoach) en de 
supervisor. In het evaluatiegesprek van Praktijk 1 en Praktijk 2 wordt het eindoordeel over het 
functioneren van de student in de praktijk toegelicht (uiteraard wordt ook teruggeblikt op de 
doorgemaakte ontwikkeling en vooruit gekeken aan de hand van ontwikkelpunten). Indien het 
eindoordeel sterk afwijkt van het adviesoordeel van de begeleider(s) op school (BOS en/of vakcoach), 
heeft de supervisor voorafgaand aan het evaluatiegesprek overleg met de begeleider(s) op school.  

Praktijk 1 en 2 worden beoordeeld met een cijfer (voor een voldoende moeten de rubric aspecten 
geëvalueerd zijn op minimaal niveau 2). 
 

Opdracht voor student: 360°-feedback    

Introductie en doelen: Voor Praktijk 1 en 2 levert de student een 360°-feedback in waarin het 
functioneren wordt beoordeeld aan de hand van de rollen van Professional, Regisseur, Vakdidacticus, 
Pedagoog en Lid van Schoolorganisatie. De student benut hiervoor informatie uit verschillende 
bronnen, namelijk de leerlingen, de student zelf, de begeleider(s) op school (BOS en/of vakcoach), 
medestudenten, collega’s of schoolleiding, etc.  
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Procedure 360°-feedback 

 
1. Verzamelen van voldoende bewijsmateriaal met betrekking tot het functioneren in de praktijk. 

a. STUDENT: Gedurende de praktijkperiode bewaart de student systematisch feedback 
op oefenopdrachten als lesplannen, intervisieverslagen, video-opnames met analyse, 
systematische analyses van (succes)ervaringen (MLS-model), etc.  

b. DE LEERLINGEN: De student verzamelt tijdig informatie over zijn/haar functioneren 
bij de leerlingen.  De student neemt op tweederde van de praktijkperiode van 
Praktijk 1 en Praktijk 2 (doorgaans in de maand november en mei) in minimaal twee 
klassen een VIL af en verwerkt de analyse in een verslag. De student bespreekt de 
uitkomsten van de VIL met de begeleider(s) op school. 

c. DE BEGELEIDER(S) OP SCHOOL: De student verzamelt tijdig informatie over zijn/haar 
functioneren bij de begeleider(s) op school en bij de supervisor. De BOS en/of 
vakcoach wordt gevraagd ruim voor het einde van de praktijkperiode 
klasobservatie(s) te maken bij één of meerdere lesbezoeken (zie Bijlage 1). De 
student plant tijdig met de supervisor een lesbezoek in en vraagt gericht feedback 
naar aanleiding van de gedane observaties. De student maakt aantekeningen naar 
aanleiding van de feedbackgesprekken en zorgt ervoor dat hij/zij het eigen 
functioneren in dit kader systematisch monitort. 

d. ANDEREN (medestudenten, collega’s, schoolleiding, etc.). De student verzamelt 
informatie bij anderen en vraagt gericht feedback met het oog op zijn/haar 
functioneren. 

 
2. De student vraagt de BOS en/of vakcoach ruim voor het einde van de praktijkperiode om het 

beoordelingsformulier Praktijk in te vullen aan de hand van de vijf rubrics (zie Bijlage 2). De BOS 
en/of vakcoach wordt ook gevraagd om deze beoordeling per beroepsrol op papier kort toe te 
lichten. Doorgaans gebeurt dit begin januari en half juni. 

 
3. De student vult zelf het beoordelingsformulier Praktijk in aan de hand van de vijf rubrics (zie 

Bijlage 2). De student licht de eigen beoordeling per beroepsrol op papier kort toe en verwijst als 
dat relevant is naar het bewijsmateriaal van hem/haar zelf, de leerlingen, de begeleider(s) en 
eventuele andere bronnen. 

4. De student voegt alles als 360⁰-feedback samen in een Worddocument (er wordt eventueel een 
uitzondering voor de VIL gemaakt, deze kan als aparte bijlage bijgevoegd worden).  

5. De student levert de definitieve versie van de 360⁰-feedback voor de uiterste inleverdatum in via 
het Beoordelingscentrum op Blackboard onder de knop “Praktijk”. De deadline staat vermeld in 
de studiegids (doorgaans eind januari en eind juni). 
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Verslag en omvang 360°-feedback 
De 360⁰-feedback wordt zo relevant en compact mogelijk gehouden en bestaat uit de volgende 
onderdelen:  

• Beoordelingsformulier Praktijk ingevuld door de student zelf 
• Beoordelingsformulier Praktijk ingevuld door de begeleider(s) op school (BOS en/of vakcoach) 
• VIL + analyse 
• Klasobservatie(s) van een of meer door de BOS en/of vakcoach bezochte lessen. (Zie Bijlage 1 

voor een observatieformulier. Er mag ook gebruik worden gemaakt van vergelijkbare formulieren 
van de stageschool.) 

 

Suggesties voor eventuele andere (niet verplichte) bijlagen met bewijsmateriaal 

• Feedback leerlingen op uitgevoerde lessen 
• Feedback begeleider(s) op uitgevoerde lessen en/of lesplannen 
• Feedback collega’s en /of medestudenten op uitgevoerde lessen en/of lesplannen 
• Verslag van (feedback)gesprek met leerling (en) / collega / schoolleider / zorgcoördinator, etc. 
• … 
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