
 

BEOORDELINGSFORMULIER PRAKTIJK              
Naam student:     Naam schoolbegeleider(s): 
 Niv*  Niv*  Niv*  Niv*  Niv* 
Algemeen 
oordeel mbt rol  
Regisseur 

 Algemeen 
oordeel mbt rol 
Vakdidacticus 

 Algemeen oordeel mbt 
rol  
Pedagoog 

 Algemeen oordeel 
mbt rol  
Lid schoolorganisatie 

 Algemeen oordeel 
mbt rol 
Professional 

 

Sturen  Leerdoelen  Recht doen aan cognitieve, 
sociaal-emotionele, culturele 
en biologische verschillen 
tussen leerlingen 

 Samenwerking binnen 
schoolorganisatie als 
vakdocent 

 Omgaan met feedback  

Helpen en  
Begrijpen 

 Behandelen van de  
leerstof 

 Creëert een veilige 
leeromgeving waarin 
leerlingen zich leren 
ontwikkelen tot  autonome, 
sociaal competente lerenden 

 Samenwerking binnen 
schoolorganisatie als 
teamspeler 

 Terugkijken op 
ervaringen en 
analyseren daarvan 

 

Ruimte bieden  Leerproces  Bevorderen van 
waardeontwikkeling 

 Zichtbaarheid binnen de 
schoolorganisatie 

 Gebruik van bronnen  

Normen en regels 
stellen en 
handhaven 

 Werkvorm  Recht doen aan invloed 
identiteitsontwikkeling op 
leerproces van leerlingen 

 Visie op kwaliteit en 
inrichting onderwijs 
NB: Dit aspect alleen 
beoordelen bij Praktijk 2! 

 Bewustwording van 
ontwikkeling 

 

Argumentatie  Argumentatie  Argumentatie: 
Verantwoorden van 
pedagogisch handelen 

   Verantwoordelijkheid 
nemen voor eigen 
professionele 
ontwikkeling 

 

        Opvattingen 
onderzoeken en 
expliciteren 

 

* Voor een juiste inschatting van het niveau moeten de rubrics per beroepsrol worden gebruikt. De rubrics zijn te vinden in de studiewijzer Supervisie, Leren en Instructie, Praktijk. Het uiteindelijke cijfer wordt door 
de supervisor toegekend. Als referentiekader staan in de studiewijzer de cijfers die horen bij de verschillende niveaus. Vanaf niveau 2 wordt de student startbekwaam geacht. 
 

Korte onderbouwing per rol (u kunt ook de achterzijde gebruiken)
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INSTRUCTIE VOOR BEGELEIDER(S) OP SCHOOL – BEOORDELING PRAKTIJK 

 

Vooraf 

De BOS en/of vakcoach die het praktijkdeel van de student beoordeelt, legt ruim voor het einde van 
de praktijkperiode één of meerdere lesbezoeken af om zich een beeld te vormen van het 
functioneren van de student. De klasobservatie(s) worden vastgelegd met behulp van een 
observatieformulier (Zie Bijlage 1 voor het Klasobservatieformulier. Er mag ook gebruik worden 
gemaakt van vergelijkbare observatieformulieren van de stageschool.) 
NB: Neem tijdig contact op met de supervisor als de verwachting bestaat dat de student niet op tijd 
het vereiste niveau zal behalen of als er zorgen bestaan over de ontwikkeling/voortgang. Bespreek 
deze ontwikkelpunten (en een plan van aanpak) met de student ruim vóór het moment van de 
eindbeoordeling. 
 
 
Invullen Beoordelingsformulier Praktijk 
 
1. Geef eerst een algemeen oordeel van het functioneren van de student aan de hand van 

de vijf beroepsrollen, nl. Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid 
schoolorganisatie. Het algemeen oordeel wordt uitgedrukt in vier niveaus 
(1=onvoldoende, 2=voldoende, 3=goed en 4=excellent) en kan bovenaan het 
beoordelingsformulier worden weergegeven. Zie Bijlage 2 voor een beschrijving van de 
vier niveaus per beroepsrol.) 

2. Onderbouw het algemene oordeel voor elk van de vijf beroepsrollen door de 
afzonderlijke aspecten te beoordelen. Geef voor elk aspect in het vakje het juiste niveau 
aan (1=onvoldoende, 2=voldoende, 3=goed en 4=excellent). Zie de vijf Rubrics in Bijlage 
2 voor een beschrijving van het niveau van elk van de afzonderlijke aspecten. 

3. Geef in het tekstvak onderaan het beoordelingsformulier een korte 
toelichting/onderbouwing per beroepsrol en geef daarbij concrete voorbeelden van het 
functioneren van de student in de praktijk. 
 

 

Belangrijke momenten voor begeleiders gedurende praktijkperiode (aug-start/feb-start) 

 
 
 

  

Go / nogo Lesbezoek supervisor 
Lesbezoeken BOS/VC 

mbt beoordeling 

Video-analyse opdracht 
Afname VIL bij 2 klassen 

 

Beoordeling in kader 
van 360⁰ feedback 

Oktober/maart Januari/juni November-december/april-mei 


	Beoordelingsformulier Praktijk

