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Inleiding
Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even
duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Liebrand (2008) spreekt over een ‘complete spraakverwarring’ in het geval van een opleidingsschool die samenwerkt met drie opleidingsinstituten, die alle drie hun eigen
benaming hebben voor dezelfde persoon van die ene opleidingsschool. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat
doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren
(Hennissen et al., 2008; ADEF, 2013). Hoofdstuk 1 beschrijft hoe deze (drie) posities kunnen worden gebruikt als basis
om de verschillende begeleidings- en beoordelingstaken een plek te geven.
Wie wat doet op de werkplek in opleidingsscholen, varieert per samenwerkingsverband, maar ook per opleidingsschool.
De vraag is wie welke opleidingstaken vervult en in welke mate daarover tevredenheid is. Opleidingen maken op basis van
de historische context en recente behoeften keuzes over de inrichting van het onderwijs en de organisatorische ondersteuning van het leren (Kroeze, 2014).
Niet alle taken die in de relatie tussen werkveld en opleidingsinstituut zijn te benoemen, worden in gelijke mate vervuld.
Opleidingen verschillen in de manier waarop zij bepaalde taken invullen en wie daar vanuit welke positie bij zijn betrokken (Liebrand, 2008). De verschillen worden onder meer veroorzaakt door de kenmerken en opvattingen van personen,
de klik tussen begeleider en student, de situatie op de werkplek (Kroeze, 2014), de ontwikkeling van het samenwerkingsverband OidS en de tijd die op de werkplek wordt doorgebracht (40%). Ongeacht de oorzaak van de verschillen, wil elke
opleidingsschool de begeleidings- en beoordelingstaken optimaal uitvoeren. In hoofdstuk 2 bespreken we een instrument
dat de opleidingsschool zicht geeft op de uitvoering van taken en op de tevredenheid daarover.
Het laatste hoofdstuk gaat in op de bekwaamheden waarover lerarenopleiders moeten beschikken bij de uitvoering van
begeleidings- en beoordelingstaken. Met ‘lerarenopleiders’ worden zowel begeleiders/beoordelaars op opleidingsscholen
als op opleidingsinstituten bedoeld. In de praktijk zijn dit instituutsopleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders c.q.
mentoren.
De kwaliteit van de lerarenopleiders in de school is cruciaal en vereist een scala aan competenties, kennis en vaardigheden.
De ‘grondslag’ is dat de lerarenopleider verbanden kan leggen tussen het leren van leerlingen, het leren van studenten
en zijn eigen leren, de zogenaamde ‘drieslag’. Naast deze grondslag, heeft de beroepsgroep van lerarenopleiders vier bekwaamheidsgebieden geformuleerd (VELON, 2012). In de bijlagen worden enkele modellen c.q. instrumenten besproken,
die opleidingsscholen kunnen gebruiken om de begeleiding en beoordeling op de werkplek te professionaliseren.
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1

Posities van opleiders op de werkplek
Studenten worden in de opleidingsschool door verschillende personen begeleid en beoordeeld. Dit gebeurt vanuit
drie posities: de mentor/werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider (zie figuur 1)
De (sociale) ‘positie’ is de plaats die iemand ten opzichte van anderen inneemt. Vanuit de eerste positie wordt het
dagelijks handelen van de student in de klas direct begeleid en beoordeeld. In Nederland noemen we personen die
vanuit deze positie werken: mentor (in het PO), werkplekbegeleider, praktijkopleider, coach of schoolpracticumdocent (in het vo en mbo). In deze publicatie gebruiken we de term ‘werkplekbegeleider’.
De werkplekbegeleider begeleidt de student vanuit de eerste positie. Hij is het eerste aanspreekpunt in de klas en
ondersteunt individuele studenten op de werkplek. Kenmerkend voor deze positie is dat de werkplekbegeleider,
naast begeleider van aankomende leraren, ook leraar van de leerlingen is. Dit vereist van de werkplekbegeleider
een zogenaamd ‘dubbelperspectief ’: hij moet zich tegelijkertijd richten op het leren van de leerlingen en het leren
van de aankomende leraar. In het eerste geval is hij leraar en in het tweede geval lerarenopleider. Om tot optimale
resultaten te komen, vereisen beide perspectieven specifieke kennis en vaardigheden.
Volgens Kroeze (2014) wordt het gedrag van de werkplekbegeleider vooral bepaald door de mate waarin hij vindt
dat de student geschikt is voor het beroep. Heeft hij daarover een negatief oordeel, dan krijgt de aanstaande leraar
minder ruimte om zelf activiteiten te kiezen. Om eenzijdige selectie op basis van veronderstellingen te voorkomen,
moet de begeleider specifieke coach-vaardigheden beheersen. Deze vaardigheden worden niet van nature in begeleidingsgesprekken getoond en moeten daarom worden getraind (Crasborn & Hennissen, 2010).

3de instituutsopleider
2de positie schoolopleider

1de positie mentor

Aanstaande leraar

Figuur 1:
Begeleidings- en beoordelingsposities rondom aanstaande
leraren op de werkplek (Hennissen, 2015)
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Vanuit de tweede positie wordt de student op de werkplek begeleid en beoordeeld door functionarissen die in dienst
zijn van de school, zoals de schoolopleider (SO), de interne opleider, de schoolleider, externe assessoren, de Interne
Coördinator Opleidingen (ICO) of de stagecoach.
De gemiddelde Nederlandse schoolopleider informeert en coacht de werkbegeleiders, coördineert leervragen en
ontwikkelbehoeften van de studenten op de werkplek en organiseert het leren van elkaar. Hij coördineert het werkplekleren en is medebeoordelaar van het werkplekleren van de student.
Vanuit de derde positie wordt de student op de werkplek begeleid en beoordeeld door functionarissen die in dienst
zijn van het opleidingsinstituut, zoals de instituutsopleider , de studieloopbaanbegeleider, de docent ‘werk en studie’, de studiewerkbegeleider , de Algemeen Begeleider Instituut (ABI), de Opleider PPL (professioneel persoonlijk
leiderschap), de coördinator centrum WPL, (vak)docenten en vakdidactici en ‘interne’ assessoren.
Een instituutsopleider is de contactpersoon namens de lerarenopleiding, begeleidt de studenten individueel en in
groepen en beoordeelt de competentieontwikkeling. Deze functionaris moet daarom goed zicht hebben op het curriculum en moet functioneren als tussenpersoon tussen instituut en werkplek.
De indeling in posities is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over opleiden in de school. De herkenbaarheid
van wie wat doet, wordt erdoor vergroot. Elke opleidingsschool kan aangeven wie in de school welke positie inneemt. In de toekomst kan het aantal personen in de tweede en derde positie sterk toenemen, met name op opleidingsscholen die het professionaliseringsbeleid van zittende leerkrachten koppelen aan de opleiding van aanstaande
leraren. Op die manier ontstaat er een netwerk van begeleiders en beoordelaars op de werkplek vanaf het moment
dat de leraar start met de opleiding tot het moment dat hij stopt met de uitoefening van het beroep.
De kernvraag voor elke opleidingsschool is: wie zijn op de opleidingsschool betrokken bij de begeleiding en beoordeling van studenten en welke taken vervullen zij precies? In het volgende hoofdstuk bespreken we een instrument
dat de opleidingsschool kan gebruiken om dit in kaart te brengen.
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2

Taken op de werkplek bij de begeleiding en beoordeling
De invulling van het werk van een lerarenopleider verschilt per positie (zie hoofdstuk 1) en ook per samenwerkingsverband. We zien bijvoorbeeld dat de begeleiding van het onderzoek wordt uitgevoerd door een schoolopleider en/
of instituutsopleider en dat dit per opleidingsschool verschilt. Om zicht te krijgen op wie wat doet op de werkplek
en op de sterke en minder sterke aspecten, zijn in tabel 1 en 2 respectievelijk begeleidingstaken en beoordelingstaken in kaart gebracht. Liebrand (2008) maakt onderscheid in begeleidings/opleidingstaken, relatiebeheertaken en
beleidvormingstaken. We beperken ons hier tot de begeleidings- en beoordelingstaken.
Elk samenwerkingsverband en elke opleidingsschool kan aangeven in welke mate de verschillende taken worden
vervuld en of men daarover tevreden is. Tabel 2 en 3 laten voorbeelden zien van de begeleidings- en beoordelingstaken van een opleiding. Op de horizontale as zijn de verschillende posities (1ste, 2de en 3de) weergegeven, zoals
Werkplekbegeleider (WPB), Schoolopleider (SO) en Instituutsopleider (IO). Op de verticale as staan de verschillende taken waarvoor mensen verantwoordelijk zijn. In elke cel kan de volgende informatie worden aangegeven:
•
•
•

of het wel of niet een taak is binnen de betreffende positie,
de mate van tevredenheid (+ +/- -) over de uitvoering van de taak,
eventuele andere relevante informatie die score ondersteunt.

Zo wordt voor de opleidingsschool en voor het opleidingsinstituut zichtbaar waar hun kracht en potentie zit. Ook
wordt duidelijk welke taken goed en welke taken minder goed of niet worden uitgevoerd. Door horizontale vergelijking kunnen in de laatste kolom opvallende zaken worden benoemd over de kwaliteit.

Begeleiden
1e positie
2de positie
3de positie
Opvallend t.a.v.
				verantwoordelijkheid
Positie				• kwaliteit
Taak: 				• af-/aanwezig
verantwoordelijk voor				• aandacht
… koppeling
theorie en praktijk
op de werkplek

Uitvoerder: WPB
(Gebeurt niet
of onzichtbaar)

+/Uitvoerder: SO
Groepsbijeenkomst
op werkplek

+/In ontwikkeling
Uitvoerder: slb’er
Groepsbijeenkomst
op werkplek			

Tabel 1: voorbeeld taak, uitgewerkt naar 3 posities

Voorbeeld (tabel 1) is de taak om studenten te helpen om op de werkplek theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Voor veel werkplekb¬egeleiders
(WPB) is dit lastig, omdat ze er moeite mee hebben om hun praktijkkennis te expliciteren en te combineren met theorie (Hennissen, 2011). De
vraag is dan hoe de werkplekbegeleiders geholpen worden bij het expliciteren van hun kennis. Concreet zou dit kunnen leiden tot een specifieke
opdracht, waarmee studenten hun werkplekbegeleider bevragen over hun overwegingen en redeneringen (Zanting, 2001).
Daarnaast trachten de schoolopleider (SO) en studieloopbaanbegeleider (slb’er), veelal tijdens groepsbijeenkomsten op de werkplek, een koppeling tot stand te brengen tussen ervaringen en theorie.
De score in de laatste kolom is opgebouwd uit de scores uit de cellen. De scores laten zien wat er nog te ontwikkelen is. Een score van +/- betekent dat het wel gebeurt, maar dat het verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de betrokken lerarenopleiders te professionaliseren in
het werken met een specifieke opleidingsdidactiek, het zogenaamde VESIt-model (zie bijlage 5). In dit model worden ervaringen van studenten
gekoppeld aan de theorie. Dit gebeurt in vijf stappen: Voorstructureren, Ervaringen uitwisselen, Structureren ervaringen, Inzoomen en theorie.
Door elke taak op deze manier uit te werken, kan de kwaliteit van de uitvoering van de taak verbeteren en kan het leren van studenten worden
bevorderd. Op basis van de tabel kunnen gezamenlijk aanbevelingen voor verbetering worden geformuleerd. Bijlage 1 bevat een procedure om
de begeleidings- en beoordelingstaken voor de eigen opleiding of eigen opleidingsschool te analyseren en te waarderen.
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Begeleiden
1e positie
2de positie
3de positie
Opvallend t.a.v.
				verantwoordelijkheid
Positie				• kwaliteit
Taak: verantwoor-				• af-/aanwezig
delijk voor				• aandacht
… directe begeleiding
student in de klas

+			
Goede kwaliteit,
Uitvoerder: WPB			
overal aanwezig
(Gefaciliteerd en 			
getraind)
			
… begeleiding van 		
+/-		
In ontwikkeling
werkplekbegeleiders		
Uitvoerder: SO
		deels getraind
		Gefaciliteerd		
… koppeling theorie
+/en praktijk op de
(Gebeurt niet of
Uitvoerder:
werkplek
onzichtbaar)
SO getraind
		Groepsbijeenkomst
		
op de werkplek

+/Uitvoerder: slb’er

In ontwikkeling

Groepsbijeenkomst
op werkplek

… studenten leren 		
+		
Goede kwaliteit,
samen op de werkplek		
Uitvoerder: SO		
overal aanwezig
		
Regisseur van het
		samen leren		
… persoonlijke 			
+
Goede kwaliteit,
ontwikkeling student			
Uitvoerder: slb’er
overal aanwezig
			Individuele gesprekken
			op de werkplek
… begeleiding van 		
onderzoek student		
		
		
… inhoudelijke
ontwikkeling student

+
Uitvoerder: SO
Faciliteren
onderzoek binnen
school

+/-		
(Afhankelijk van		
expertise WPB)		

+/Uitvoerder: slb’er
Proces begeleiding ok
Inhoud niet geregeld
Vakdocent instituut
niet op werkplek

Proces in orde
Aandacht begeleiding
inhoud onderzoek

Aandacht inhoudelijke
ontwikkeling

Opvallend t.a.v. positie Basis in orde
Basis in orde
Basis in orde, slb’er is
- hoeveelheid
Aandacht voor
Aandacht voor
spil. Aandacht voor
- spreiding
theorie/inhoud
begeleiding
koppeling met inhoud
		werkbegeleider		
			

Tabel 2: Begeleidingstaken binnen de opleidingsschool (ingevuld voorbeeld)
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Beoordelen
1e positie
2de positie
3de positie
Opvallend t.a.v.
				verantwoordelijkheid
Positie				• kwaliteit
Taak: verantwoor-				• af-/aanwezig
delijk voor				• aandacht
… het dagelijkse
+			
functioneren in de klas
			
… opdrachten vanuit +/+
+
geïntegreerde
Uitvoerder: WPB
Uitvoerder: SO
Uitvoerder: slb’er,
curriculum (instituut bekendheid met
getrainde SO
beroepsproducten
		beoordeelt
door vakdocent
		performance

In orde

… opdrachten vanuit 			
+/de school			
Uitvoerder: ?
			opdrachten vakken
			facultatief

Blijft punt van zorg

… de persoonlijke 			
professionele			
ontwikkeling (PPO) 			
op werkplek			

Vaststelling PPO
nader invullen

+/Uitvoerder: slb’er
(in overleg met WPB
en SO)

- Intersubjectieve
beoordeling in orde
- training SO

… het functioneren		
+		
Geborgd binnen
binnen de		
Uitvoerder: SO		
beoordelingsschoolorganisatie		en directeur;		systematiek
		versterkt door
		
leren in CoPs
… beoordelen 		
+/- procedure in orde
onderzoek		
Uitvoerder: SO en
Uitvoerder: slb’er en
- training
		
directeur binnen
onafhankelijke slb’er
beoordelaars
		LIO-beoordeling		- verkenning inbreng
				SO/dir.
Opvallend t.a.v. positie Basis in orde
Basis in orde
Basis in orde
- spreiding
opdrachten
onderzoek
Aandacht voor
			PPO en onderzoek			
Tabel 3: Beoordelingstaken binnen de opleidingsschool (ingevuld voorbeeld)
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Bekwaamheden lerarenopleiders
Om een specifieke begeleidings- of beoordelingstaak te vervullen, moet de begeleider beschikken over een set van
specifieke bekwaamheden. Het is lastig om te bepalen welke bekwaamheden precies nodig zijn voor welke taak en
welke meetlat daarvoor kan worden gebruikt. Er is behoefte aan een duidelijk referentiekader.
De nieuwe standaard voor beroepskwaliteit van lerarenopleiders kan als referentiekader worden gebruikt. Deze
standaard, ontwikkeld door de Vereniging voor Lerarenopleiders (VELON, 2012), onderscheidt de grondslag en
vier bekwaamheidsgebieden (figuur 2). De bekwaamheidsgebieden fungeren als richtsnoer voor vereiste bekwaamheden van schoolopleiders, werkbegeleiders en instituutsopleiders.

INSTITUUTSOPLEIDER

Opleidingsdidactisch

ASSESSOR

Agogisch
bekwaam

bekwaam

GRONDSLAG
Organisatorisch
en beleidsmatig
bekwaam

ONDERZOEKER

Ontwikkelingsbekwaam

ONDERWIJSONTWIKKELAAR

NASCHOLER
VAKDIDACTICUS

Figuur 2: beroepsstandaard (VELON, 2012)

Als we inzoomen op de situatie op school, dan verwachten we van de werkplekbegeleider (1ste positie) dat hij agogisch bekwaam is. Door gebruik te maken van specifieke gespreksvaardigheden, is hij in staat om een relatie op te
bouwen met de student, aan te sluiten bij zijn behoeften en hem blijvend uit te dagen. Een handig model daarvoor
is het MERID-model (Crasborn et al., 2014), waarin vier rollen worden onderscheiden die opleiders in gesprekken
kunnen vervullen (zie bijlage 4).
Van schoolopleiders (2de positie) verwachten we dat ze opleidingsdidactisch bekwaam zijn. Zij zijn bijvoorbeeld in
staat om open en betrouwbaar te beoordelen en ze gebruiken methodieken en didactieken die praktijk en theorie
met elkaar verbinden. Er zijn de afgelopen jaren allerlei instrumenten ontwikkeld die schoolopleiders hierbij kunnen gebruiken, zoals de WAKKER-methode (adequaat beoordelen, zie bijlage 6), het VESIt-model (praktijk en
theorie aan elkaar koppelen, zie bijlage 5) en ‘modelling en scaffolding’, manieren waarop vakbegeleiders praktijkkennis kunnen delen met LIO’s (Van Velzen, Volman en Brekelmans, 2014).
De organisatorische bekwaamheid is veelal sterk ontwikkeld bij schoolopleiders. Hun beleidsmatige bekwaamheid
ontwikkelt zich naarmate opleiden in de school meer wordt verbonden aan het personeels- en onderwijsbeleid van
de school.
Schoolopleiders ontwikkelen hun ontwikkelingsbekwaamheid vooral door intervisie, door conferenties bij te wonen
en trainingen te volgen. Het leren toepassen van theoretische inzichten opgedaan tijdens professionaliseringsactiviteiten vereist een verdere vertaalslag die is gericht op de eigen situatie.
Via de beroepsstandaard voor lerarenopleiders zijn de vier bekwaamheidsgebieden uitgewerkt met specifieke indicatoren per bekwaamheid (zie bijlage 3).
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Bijlage 1: Begeleidingstaken in kaart brengen
Door onderstaande stappen te doorlopen, kunt u begeleidingstaken in kaart brengen (op de werkplek, in de opleidingsschool of in een samenwerkingsverband). Op basis daarvan kunnen sterke punten en verbeterpunten worden benoemd.
Stap 1: Vul individueel de onderstaande tabel in. Geef in elke cel de mate van tevredenheid aan over de uitvoering
van deze taak (+ hoge tevredenheid, +/- matige tevredenheid en – ontevredenheid). Vul dit oordeel eventueel aan
met enkele steekwoorden. Noteer in de juiste kolom (positie) wie deze taak uitvoert. Laat de meest rechtse kolom
en de onderste rij open.
Stap 2: Deel individuele oordelen en vorm een gezamenlijk oordeel op basis van consensus.
Stap 3: Formuleer gezamenlijk wat opvallend is aan de posities (onderste rij) en aan de verschillende verantwoordelijkheden (rechter kolom) aan de rechterkant van de tabel.
Stap 4: Formuleer wat er moet worden behouden en wat er moet worden verbeterd in de begeleiding van studenten
op de werkplek.

Begeleiden
1e positie
2de positie
3de positie
Opvallend t.a.v.
				verantwoordelijkheid
Positie				• kwaliteit
Taak: verantwoor-				• af-/aanwezig
delijk voor				• aandacht
… directe begeleiding
student in de klas
			
… begeleiding van
werkbegeleiders
… koppeling theorie
en praktijk op de
werkplek
… studenten leren
samen op de werkplek
… persoonlijke
ontwikkeling student
… begeleiding van
onderzoek student
… inhoudelijke
ontwikkeling student
Opvallend t.a.v. positie
- hoeveelheid
- spreiding
Tabel 4 Begeleidingstaken

Conclusies begeleiding van studenten op de werkplek
- Wat willen we behouden?
- Wat willen we verbeteren?
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Bijlage 2: Beoordelingstaken per opleidingschool c.q.
samenwerkingsverband OidS
Door onderstaande stappen te doorlopen, kunt u beoordelingstaken in kaart brengen (op de werkplek, in de opleidingsschool of in een samenwerkingsverband). Op basis daarvan kunnen sterke punten en verbeterpunten worden benoemd.
Stap 1: Vul individueel de onderstaande tabel in. Geef in elke cel de mate van tevredenheid aan over de uitvoering van
deze taak (+ = hoge tevredenheid, +/- en – = matige tevredenheid). Vul dit oordeel eventueel aan met enkele steekwoorden. Noteer in de juiste kolom (positie) wie deze taak uitvoert. Laat de meest rechtse kolom en de onderste rij open.
Stap 2: Deel individuele oordelen en vorm een gezamenlijk oordeel op basis van consensus.
Stap 3: Formuleer gezamenlijk wat opvallend is aan de posities (onderste rij) en aan de verschillende verantwoordelijkheden (rechter kolom) aan de rechterkant van de tabel.
Stap 4: Formuleer wat er moet worden behouden en wat er moet worden verbeterd in de beoordeling van studenten
op de werkplek.

Beoordelen
1e positie
2de positie
3de positie
Opvallend t.a.v.
				verantwoordelijkheid
Positie				• kwaliteit
Taak: verantwoor-				• af-/aanwezig
delijk voor				• aandacht
… het dagelijkse
functioneren in de klas
			
… opdrachten
vanuit geïntegreerde
curriculum (instituut
& school)
… opdrachten vanuit
de school
… opdrachten vanuit
instituut
… de persoonlijke
professionele
ontwikkeling (PPO)
op werkplek
… het functioneren
binnen de schoolorganisatie
… beoordelen
onderzoek
Opvallend t.a.v. positie
- hoeveelheid/spreiding
Tabel 5 Beoordelingstaken

Conclusies beoordelen van studenten op de werkplek
- Wat willen we behouden?
- Wat willen we verbeteren?
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Bijlage 3: Indicatoren bekwaamheidsgebieden beroepsstandaard
De beroepsstandaard voor lerarenopleiders omvat de grondslag en vier bekwaamheidsgebieden.

		

De grondslag
De grondslag is de kern van het beroep van lerarenopleider. Dat betekent dat de lerarenopleider verbanden
kan leggen tussen het leren van leerlingen, het leren van studenten en zijn eigen leren. Dit is de ‘drieslag’ van
het lerarenopleiderschap. Dit is de basis van het professioneel handelen van de lerarenopleider. De grondslag
spreekt over de voorbeeldfunctie, de ethische aspecten en de verantwoordelijkheid van de lerarenopleider.
Immers: opleiden is meer dan alleen maar handelen.

Naast de grondslag, zijn vier bekwaamheidsgebieden onderscheiden:
• Agogische bekwaamheid.
• Opleidingsdidactische bekwaamheid.
• Organisatorisch en beleidsmatige bekwaamheid.
• Ontwikkelingsbekwaamheid.
Bij elk bekwaamheidsgebied worden drie aspecten genoemd: attitude (in de beschrijving van de bekwaamheid
zelf ), vaardigheden (in de beschrijving van de gedragsindicatoren) en kennis (in de verwijzing naar de relevante
kennisbasis).
Kenmerkend voor het handelen van een agogisch bekwame lerarenopleider is: interpersoonlijk handelen, om kunnen gaan met diversiteit en de ontwikkeling van de beroepsidentiteit begeleiden.
Kenmerkend voor het handelen van een opleidingsdidactisch bekwame lerarenopleider is: leerprocessen vormgeven
voor (aanstaande) leraren, voorbeeldmatig opleiden, de wisselwerking tussen theorie en praktijk bevorderen en de
ontwikkeling van de (aanstaande) leraren beoordelen.
Kenmerkend voor het handelen van een organisatorisch en beleidsmatig bekwame lerarenopleider is: samen opleiden vormgeven, werken in een multidisciplinair team, bijdragen aan de organisatie en aan het beleid van de
lerarenopleiding.
Kenmerkend voor het handelen van een ontwikkelingsbekwame lerarenopleider is: onderzoekend handelen, reflecteren en de eigen professionaliteit onderhouden.
Elke standaard is verwerkt in een beperkt aantal vragen op een vragenformulier. Zo is een uitputtende afvinklijst
voorkomen. Door het vragenformulier in te vullen, ontstaat een algemeen beeld per bekwaamheidsgebied. Elke
vraag wordt beoordeeld met drie kwalificaties: meer aandacht, (ruim) voldoende en uitstekend.
Meer aandacht: het aspect is nog niet voldoende of wordt alleen beheerst onder haast ideale omstandigheden.
Het is nog geen automatisme in het handelen.
(Ruim) voldoende: het aspect wordt ook onder minder ideale omstandigheden beheerst. Het is onderdeel van het
dagelijkse repertoire, het is zichtbaar en de betreffende taken worden naar behoren uitgevoerd.
Uitstekend: het aspect wordt ook onder zware of moeilijke omstandigheden beheerst. Het wordt op een flexibele
en wendbare manier ingezet.
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Uitstekend

Paul Hennissen

(Ruim)
voldoende

Vragen			

•

Meer
aandacht
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Opleidingsdidactisch bekwaam
1.

Ik leg in mijn onderwijs een relatie tussen het leren van (aanstaande)
leraren en het leren van leerlingen.		

2.

Ik gebruik diverse opleidingsdidactische methodieken (o.a. werkvormen).			

3.

Ik expliciteer mijn opleidingsdidactische keuzes (waarom ik de dingen doe die ik doe).			

4.

Ik zet nieuwe media in in mijn onderwijs.			

5.

Ik help (aanstaande) leraren hun leren in de beroepspraktijk te verdiepen (o.a. met theorie).			

6.

Ik zorg voor een open en betrouwbare beoordeling.			
Toelichting / conclusie
Agogisch bekwaam			

7.

Ik leg een verbinding tussen mijn eigen handelen en het pedagogisch handelen
van (aanstaande) leraren.		

8.

Ik bevorder een open communicatie.			

9.

Ik zet verschillen tussen (aanstaande) leraren in bij het leren.			

10.

Ik speel in op de behoeften van (aanstaande) leraren.			

11.

Ik daag (aanstaande) leraren uit om zelf sturing te geven aan hun leerproces.			

12.

Ik stimuleer de (aanstaande) leraren in het ontwikkelen van hun beroepsidentiteit.			
Toelichting /conclusie
Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam

13.

Ik zorg voor een goede afstemming tussen de betrokkenen op school en instituut.			

14.

Ik zorg voor een inhoudelijke afstemming tussen school en instituut.			

15.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid in de samenwerking tussen school- en instituutsopleiders.			

16.

Ik draag bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van (samen) opleiden.			
Toelichting/conclusie
Ontwikkelingsbekwaam		

17.

Ik ben gericht op systematische evaluatie van mijn eigen functioneren.			

18.

Ik volg de vernieuwingen in het onderwijs op kritische wijze.			

19.

Ik maak gebruik van theoretische inzichten om mijn opleiderspraktijk te ontwikkelen.			

20.

Ik onderneem gerichte activiteiten om mijn eigen professionaliteit te ontwikkelen.			
Toelichting/conclusie
Tabel 6 Instrument beoordeling bekwaamheidsgebieden beroepsstandaard
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Bijlage 4: Het MERID-model: M(atch)-factor in gesprekken
Veel werkplekbegeleiders hebben de taak om te zorgen voor de begeleiding in de klas. Zij moeten daartoe beschikken over een adequaat arsenaal van begeleidingsvaardigheden, die zorgdragen voor de juiste match tussen begeleider en student. Deze taak doet een beroep op de agogische bekwaamheid, waarbij de begeleider inspeelt op de
behoeften van de student (tabel 6, onderdeel 10).
Aan de hand van het MERID-model kunnen werkplekbegeleiders reflecteren op hun eigen begeleidersgedrag (Crasborn et al., 2014) en nagaan in hoeverre ze tijdens een gesprek een match hebben met de student.
Het model onderscheidt vier basisrollen van opleiders in gesprekken. Er zijn twee dimensies. De verticale as geeft
weer in welke mate de opleider gespreksthema’s inbrengt. De as is een continuüm met twee polen: actief en reactief.
Een positie op het bovenste deel van de as betekent dat de opleider zelf de meeste gespreksthema’s inbrengt (actief ).
Een positie op het onderste deel van de as betekent dat de student de meeste thema’s inbrengt en dat de opleider
daarop inspeelt (reactief ).

ACTIVE 100%

INITIATOR
introduces topics
uses non-directive skills

IMPERATOR
introduces topics
uses directive skills

33%

70%

30%

DIRECTIVE
100%

directiveness

ENCOURAGER
does not introduce topics
uses non-directive skills

67%

input

NON-DIRECTIVE
100%

ADVISOR
does not introduce topics
uses directive skills

De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren

•

Paul Hennissen

pagina 17

De horizontale as geeft weer in welke mate de opleider het gesprek stuurt door middel van directieve begeleidingsvaardigheden, zoals oordelen, een mening geven en adviseren, of non-directieve vaardigheden, zoals luisteren,
samenvatten en doorvragen. Ook deze dimensie is een continuüm met twee polen: directief en non-directief. Een
positie links op de as staat voor overwegend non-directieve interventies en een positie rechts op de as staat voor
overwegend directieve interventies. Door beide dimensies met elkaar te combineren, ontstaan vier basisrollen van
opleiders in gesprekken: ‘imperator’, ‘advisor’, ‘encourager’ and ‘initiator’.
Het is de kunst om je inbreng als opleider goed af te stemmen op, te matchen met, de behoeften van de student. Dat
vereist flexibiteit in aanpakken ofwel in het vervullen van de vier rollen. Iedere opleider kan zijn eigen gesprekken
aan de hand van dit model analyseren en kan reflecteren op de match die er is tussen hem en de student. We geven
een voorbeeld.

Hoe te gebruiken als reflectie-instrument?
Opleiders kiezen (onafhankelijk van elkaar) een recent gesprek dat hen en/of de student nog bezighoudt en tekenen
een rolprofiel van zichzelf in dat gesprek. In een intervisiebijeenkomst met collega-opleiders (of tijdens een individueel of groepsgesprek met de nieuwe leraren) zijn de rolprofielen het uitgangspunt voor gezamenlijke reflectie.
Hier kan worden gewerkt volgens de volgende instructie:
1. Noteer welke gespreksthema’s in het gesprek aan de orde zijn geweest. Geef bij elk thema aan welke gesprekspartner het inbracht. Hoeveel thema’s bracht de opleider in en hoeveel de student? Schat het percentage in en
markeer deze positie op de verticale as van het model (opleider bovenste deel en student onderste deel).
2. In welke mate hanteerde de opleider tijdens het gesprek OMA (Oordelen, Mening geven, Adviseren) en in
welke mate LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)? Schat het percentage in en markeer deze positie op
de horizontale as van het model (LSD op het linker deel en OMA op het rechterdeel).
3. Verbind in het MERID-model de vier markeringen met lijnen en arceer het ontstane vlak (zie figuur 4). Cocretiseer overeenkomsten en verschillen van waargenomen en (eventueel) gewenste profielen met voorbeelden.
Expliciteer waar, wanneer en op welke manier eventueel sprake is van een mismatch.
4. Formuleer actiepunten en afspraken voor toekomstige gesprekken. Richt deze acties en afspraken op verbetering van de aansluiting tussen de aanpak/rol van de opleider en de behoeften en kenmerken van de student.
Meer informatie over mismatches en het gebruik van het model is te vinden in het artikel De ‘M-factor’ in begeleidingsgesprekken monitoren (Crasborn et al., 2014), gepubliceerd in het VELON tijdschrift voor lerarenopleiders.
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Bijlage 5: VESIt-model
(Korthagen, Melief, & Tigchelaar, 2002)

Veel schoolopleiders organiseren regelmatig groepsbijeenkomsten met studenten van verschillende studiejaren en
opleidingen. Ze gebruiken tijdens deze bijeenkomsten opleidingsdidactische methodieken (Tabel 6, onderdeel 2).
Tijdens deze bijeenkomsten staan ervaringen van studenten op de praktijkschool centraal. Het VESIt-model is een
geschikte methode om ervaringen te bespreken en deze te koppelen aan theorie.
Student 1: ‘Ik zit met mijn klas 2b met het probleem dat die kinderen zich te weinig lijken te herinneren van
wat ze vorig jaar gehad hebben.’
Student 2: ‘Nou, om heel eerlijk te zijn, ik kom er niet eens aan toe om dat na te gaan: het is zo rumoerig in
mijn klas, dat ik mezelf nauwelijks verstaanbaar kan maken.’
Student 3: ‘Mijn probleem is veel meer dat het in mijn lessen lekker lijkt te gaan, maar dat de resultaten van
de toetsen sterk tegenvallen.’
Student 4: ‘Als ik zie wat ik als leraar allemaal moet doen, dan begin ik me af te vragen of ik dit beroep
eigenlijk wel in wil.’

Voorbeelden van ervaringen van studenten (Korthagen et al., 2002)

Om met deze veelheid aan ervaringen om te gaan, recht te doen aan de verschillende inbrengen en structuur aan
te brengen in zulke bijeenkomsten, is het van belang dat de lerarenopleider kiest voor een specifieke opleidingsdidactiek. In dit geval gaat het om een ervaringsgerichte benadering, die start met de ervaringen van de studenten.
Ook kennis speelt daarbij een rol: de lerende construeert zelf kennis tijdens de bijeenkomst op basis van zijn eigen
ervaringen en leervragen.
Lerarenopleiders kunnen het VESIt-model gebruiken om ervaringsgerichte bijeenkomsten vorm te geven. Het VESIt-model bestaat uit vijf stappen:
1. V oorstructureren
2. E rvaringen oproepen
3. S tructureren
4. I nzoomen
5. t heorie toevoegen
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Stap 1: Voorstructureren
De opleider richt de aandacht van de studenten op wat er komen gaat. Dit gebeurt veelal door een vraag te stellen;
vooraf, zodat de studenten zich kunnen voorbereiden of bij de start van de bijeenkomst. Het is in ieder geval een
vraag die de studenten bezighoudt en die zij vanuit hun ervaringen kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld: hoe en
waarvoor gebruik je het lesvoorbereidingsformulier?
Stap 2: Ervaringen oproepen
De opleider laat de studenten ervaringen uitwisselen. Het kunnen ervaringen zijn die ter plekke worden opgeroepen of ervaringen die de student vooraf heeft bedacht. In het voorbeeld van het lesvoorbereidingsformulier praten
studenten in groepen van vier met behulp van de placemat-methode over het hoe en het waarom van het formulier.
Eerst vult elke student zijn eigen kwadrant in. Daarna bespreken de studenten met elkaar hoe en waarvoor ze het
formulier gebruiken. Ze noteren de gemeenschappelijke gedachte in het midden van de placemat.
Stap 3: Structuur aanbrengen in de ervaringen
De opleider inventariseert de ervaringen en brengt daar samen met de studenten structuur in aan. Dit kan bijvoorbeeld door de verschillende placemats op te hangen en met de studenten te praten over de vraag: wat valt je op als
je de verschillende placemats met elkaar vergelijkt? Ook kan de opleider aan elk groepje vragen welke ervaringen
positief waren en welke negatief. Daarmee worden de ervaringen gestructureerd in twee categorieën. De opleider
vraagt vervolgens door over bepaalde positieve en negatieve ervaringen van de studenten. Zo praten de studenten
op een gestructureerde manier over het werken met lesvoorbereidingsformulieren.
Stap 4: Inzoomen
In deze fase wordt ingezoomd op een bepaald onderwerp dat voortkomt uit de structureringsfase. Het is altijd lastig
om de juiste inzoomvraag te bepalen. De opleider kan dit tijdens de bijeenkomst bepalen, maar hij kan het onderwerp ook van tevoren vaststellen, bijvoorbeeld omdat veel studenten hiermee worstelen. Bijvoorbeeld: veel studenten (pabo) vinden het lastig om het lesvoorbereidingsformulier in te vullen aan de hand van het pendelschema van
Vreugdenhil en de Munnik: leerstof, leerling, leeromgeving. De opleider kiest ervoor om op dit onderwerp in te
zoomen en legt kort uit welke werkwoorden studenten kunnen gebruiken om te pendelen tussen de drie onderdelen.
Vervolgens vraagt hij de studenten om een lesvoorbereidingsformulier op deze manier in te vullen voor een les die
ze de volgende dag gaan geven.
Stap 5: theorie
In de laatste fase wordt het onderwerp gekoppeld aan theorie. De theorie met de kleine t bestaat uit noties die de
studenten meenemen en die ze de dag erna kunnen gebruiken. In het geval van het lesvoorbereidingsformulier: de
verschillende formulieren worden kort besproken en de studenten noteren hoe ze kunnen pendelen door gebruik te
maken van bepaalde werkvormen. Die kennis nemen ze direct mee. Vervolgens legt de opleider een link met kennis
uit de literatuur of uit handboeken, bijvoorbeeld over de wijze waarop je kunt aansluiten bij de belevingswereld van
de kinderen. Hij vraagt de studenten om dat voor de volgende keer te lezen.
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Bijlage 6: WAKKER: bekwaam, open en betrouwbaar beoordelen
Het is lastig om studenten open en betrouwbaar te beoordelen. Beoordelaars beoordelen vaak op basis van hun
eigen beelden van wat een goede leerkracht is. Om dat te voorkomen is de WAKKER-methode bedacht, een objectieve, systematische manier van beoordelen.
De WAKKER-methode heeft een hoge validiteit en een grote realiteitswaarde. De objectiviteit is groot doordat er
meerdere metingen zijn. Een belangrijk nadeel is dat dit instrument veel tijd in beslag neemt. Het is vooral zinvol
om het te gebruiken als er twijfels zijn over de bekwaamheden van de geobserveerde. De methode bestaat uit zes
stappen die duidelijk zijn onderscheiden, maar die niet altijd zijn te scheiden.
Stap 1. Waarnemen
Waarnemen is doelgericht kijken. Kijk doelgericht naar gedrag. Observeer het gedrag van de student zo nauwkeurig
mogelijk om te voorkomen dat je het geobserveerde gedrag in dit stadium al interpreteert.
Stap 2. Aantekeningen maken
Noteer het geobserveerde gedrag zo concreet mogelijk. Dit is belangrijk, zeker wanneer je over een langere periode
observeert. Als je niets opschrijft, gaat veel informatie verloren, zo blijkt uit ervaringen. De meeste opleiders maken
een filmisch verslag.
Stap 3. Klassificeren (Ordenen)
Geef per gedraging aan bij welk criterium (of welke criteria) het behoort. Koppel criteria aan de observaties en koppel de geobserveerde gedragingen aan de beoordelingscriteria. Geef aan of het een positieve of negatieve indicatie
van het criterium is.
Een bepaalde handeling en/of uitspraak kan betrekking hebben op meerdere aspecten van de beroepshandeling.
Zorg er daarom voor dat je op voorhand een duidelijk zicht hebt op de criteria die je wilt meten. Verkrijg je tegenstrijdige informatie, verwoord in dat geval de tegenstrijdigheid en doe verder geen uitspraak.
Stap 4. Kwantificeren (aantal)
Voeg dezelfde gedragingen bij elkaar. Per criterium heb je een aantal gedragingen. Als bepaald gedrag vaker voorkomt, geef dat dan aan. Bijvoorbeeld: De student vertoont dit criterium in positieve zin, want hij doet dit …. en
…. dit (x-keren gedurende een les).
Stap 5. Evalueren
Maak een overzichtelijk overzicht van de gedragingen en geef op basis van het overzicht per criterium een oordeel.
Geef vervolgens op basis van dit overzicht een oordeel over de totale handeling. Doe dit eventueel in overleg met
een tweede beoordelaar.
Stap 6. Rapporteren
Geef de student gerichte feedback, waarin je het getoonde gedrag koppelt aan de beoordelingscriteria.

De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren

•

Paul Hennissen

pagina 21

Bronmateriaal
•	
Adviescommissie ADEF OidS (2013). Advies ADEF: Een landelijk rollenportfolio t.b.v. de infrastructuur in
opleidingsscholen.
•	Crasborn, F. & Hennissen, P. (2010). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Proefschrift. Eindhoven, TU/e.
•	Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2014). De ‘M-factor’ in begeleidingsgesprekken monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1) 2014.
•	Hennnissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Mapping mentor teachers’s roles
in mentoring dialogues. Educational Research Review 3, 168–186.
•	Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: opleiden van leraren op de werkplek. Lectorale rede. Heerlen: Zuyd
Hogeschool.
•	Hennissen, P. (2015). In vogelvlucht: Vier lectoraatsonderzoek naar opleiden in de school. Sittard, de Nieuwste
Pabo.
•	Kiewiet, J. (2015). Doorontwikkeling beroepsregistratie lerarenopleiders. Informatie t.b.v. incompany-trajecten in
relatie tot het doorontwikkelproject, 12 maart 2015.
•	Korthagen, F., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002). De didactiek van praktijkrelevant opleiden. EPS-brochure nr.
11. Utrecht.
•	Kroeze, C. (2014). Georganiseerde begeleiding bij opleiden in de school. Een onderzoek naar het begeleiden van
werkplekleren van leraren in opleiding. Proefschrift. Nijmegen, HAN.
•	Liebrand, R. (2008). De toren van Babel. Taken en termen bij opleiden in school. VELON Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 29(1), 44-51.
•	VELON (2012). Beroepsstandaard voor lerarenopleiders. Eindhoven, Vereniging voor Lerarenopleiders.
•	Velzen, C. van, Volman, M. & Brekelmans, M. (2014). Modelling en scaffolding als begeleidingsinstrumenten
tijdens het samen lesgeven door vakbegeleiders en leraren in opleiding. Pedagogische Studiën, 91(3), Pag. 169 - 185.
•	Zanting, A. (2001). Mining the mentor’s mind - The elicitation of mentor teachers’ practical knowledge by prospective
teachers. Proefschrift Universiteit Leiden.

pagina 22

Over de auteur
Paul Hennissen is lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven, op het gebied van professionalisering van praktijkbegeleiders op de werkplek van de school. In 2009
kreeg hij een Award van de Amerikaanse vereniging voor lerarenopleiders voor het beste research artikel omtrent leraren
opleiden.

Voor al uw vragen en meer informatie
Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken
van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door
opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling
van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Voor vragen en meer informatie over Steunpunt
Opleidingsscholen kunt u terecht bij:
PO-Raad
Projectleiders: Jos van der Pluijm en Gea Spaans
steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933
VO-raad
Projectleider: Nienke Wirtz
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl • 030 – 232 48 00

Colofon
“De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren” is onderdeel van
de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen van de PO-Raad en de VO-raad.
Auteur: Paul Hennissen
Vormgeving: Bas van der Horst, BUREAUBAS
Fotografie: Rob Nelisse, Reportagemaker
Druk: Drukproef, Krimpen a/d IJssel

