
 

Februari: 
Lesgeven, werken aan 

opdrachten voor 
Vakdidactiek 1, 

monitoren eigen 
voortgang o.a. met 
behulp van video-

analyse 
 

 
September: 

Weg vinden in school, 
lesobservatie, start 

stage in de onderbouw 
h/v, eerste (deel)lessen 
geven, planning lesuren 
(zie eisen praktijkdeel, 
o.a. Factsheet Praktijk, 
www.iclon.nl/praktijk) 

 
Oktober: 

Lesobservatie, 
volledige lessen (zie 
Syllabus Praktijk en 

Supervisie: 
opdrachtbeschrijving) 

 

 
November: 

Go/Nogo & video 
analyse (inleveren 

Tussenevaluatie 
Praktijk). Volledige 

lessen geven, 
lesobservatie, werken 

aan opdrachten 
Pedagogiek 

 
December: 

Tentamen L&I, 
lesgeven, werken aan 
Opdracht Pedagogiek 
en Vakdidactiek 1 (zie 

Syllabi van deze 
vakken) 

 

 
Januari: 

Formatieve 
beoordeling praktijk, 

eventueel VIL afnemen 
(zie Brightspace 

Praktijk), beoordeling 
Opdracht Pedagogiek, 

werken aan 
Vakdidactiek 1 

Maart: 
Lesgeven, werken aan 

opdrachten voor 
Vakdidactiek 1, 

monitoren eigen 
voortgang o.a. met 
behulp van video-

analyse, eventueel VIL 
afnemen (zie 

Brightspace Praktijk) 

April: 
Lesbezoek 

instituutsopleider, 
formatieve beoordeling 

praktijk, werken aan 
Vakdidactiek 1 

Mei: 
VIL afnemen, afronden 

opdrachten voor 
Vakdidactiek 1 (zie 

Syllabus van dit vak) 

Juni/Juli: 
Beoordeling praktijk 

(360 graden feedback 
& Evaluatie Praktijk), 

beoordeling 
Eindproduct 

Vakdidactiek 1  

INTRODUCTIE & 
AFSTEMMING 
- WPB, vaksectie, 

(opleidings)school 
- Invulling stage half 

jaar: Afspraken 
m.b.t. begeleiding, 
beoordeling, 
planning lesuren  

- Beoogde 
competenties 
praktijk (rubrics) 

- Regie ligt bij 
student! 

VASTSTELLEN 
ONTWIKKELPUNTEN 
- Lesbezoek en/of 

overleg met WPB 
- Bij go/nogo-

beoordeling: 
Contact met 
instituutsopleider 

- Doorspreken 
SMART plan van 
aanpak 

- Regie ligt bij 
student! 

FORMATIEVE BEOORDELING 
PRAKTIJK 
- Lesbezoek(en) 
- Contact met 

instituutsopleider en WPB 
- Aanscherpen plan van 

aanpak met het oog op 
eindbeoordeling 

- Bij zorgen over 
ontwikkeling: Signaal 
afgeven aan 
instituutsopleider 

- Regie ligt bij student! 
  

MONITORING 
VOORTGANG 
- Lesbezoek(en) 

(invullen formulier 
Klasobservatie) 

- Interpretatie VIL 
- Contact met WPB 
- Bij zorgen over 

ontwikkeling: 
Signaal afgeven aan 
instituutsopleider 

- Regie ligt bij 
student! 

EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 
- Lesbezoek en 

overleg met WPB, 
niveau bepalen 

- Beoordelings-
formulier invullen 
(zie materialen op 
ICLON-website)   

- Beoordelings-
gesprek op 
instituut 

- Regie ligt bij 
student! 
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EDUCATIEVE MINOR (Lintmodel, SEPTEMBER-start) – ICLON Universiteit Leiden 

Tijdlijn op basis van deadlines van nominaal studeren. Afspraken voor lesbezoek, etc. hangt af van studieverloop student en afstemming agenda’s van begeleiders. 

http://www.iclon.nl/praktijk
https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk

