Beoordeling van de stagiair(e) door de stagebegeleider
Gedurende de Minor Educatie vragen we u als stagebegeleider tweemaal een (tussen)beoordeling van de
student op te maken m.b.v. de bijgevoegde rubric. Uw ingevulde rubric vormt zo input voor het
tussenportfolio- en eindportfoliogesprek van de student.
De bekwaamheden, zoals door de overheid1 vastgesteld, worden als uitgangspunt genomen voor de
beoogde leerresultaten van de Minor Educatie: 1) de vakinhoudelijke bekwaamheid, 2) de vakdidactische
bekwaamheid en 3) de pedagogische bekwaamheid. Daarnaast wordt aangegeven dat leraren, net als
andere professionals, dienen te beschikken over een brede professionele basis en zich te blijven
ontwikkelen. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om ‘Professionele ontwikkeling’ als vierde
bekwaamheid toe te voegen.
De bekwaamheden zijn elk onderverdeeld in verschillende deelaspecten2. Per deelaspect vragen we u voor
uw stagiair(e) aan te geven, in hoeverre hij/zij dat aspect beheerst. Tevens kunt u bij ieder onderdeel in
de meest rechterkolom indien gewenst een toelichting geven.
De vier niveaus (per deelaspect) die onderscheiden worden, lopen van het herkennen van het aspect tot
het zelfstandig kunnen toepassen ervan in het handelen voor de klas.
Omdat wij grote waarde hechten aan uw professionele oordeel als input voor onze beoordeling van de
student, heeft u aan het einde van dit document de ruimte om uw algemene indruk van de stagiair(e) te
verwoorden in termen van tips en tops.
Procedure:
Wij vragen u dit formulier voor de student in te vullen (tussentijds en aan het einde) en vervolgens:
•

ofwel rechtstreeks te mailen naar student en WU-mentor (n.b. u hoeft dan niet perse te

ondertekenen)
•

ofwel het document te printen, te ondertekenen en mee te geven aan de student

1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/bekwaamheidseisen-leraren

2

De rubric is deels gebaseerd op de rubric van Eindhoven School of Education (ESoE) en ontwikkeld in 3 TU-verband en waarin de 7 SBL

competenties centraal stonden.

Bekwaamheidseisen Educatieve Minor
1) Pedagogisch bekwaam
Dit wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in samenwerking met zijn collega’s
een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn
leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele
ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega’s en met anderen die voor de
ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de bijdrage van
de leraar aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene.
Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd.
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2) Vakinhoudelijk bekwaam
Dit wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen,
kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden
leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij
houdt zijn vakkennis en -kunde actueel.
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Toelichting op uw score:

3) Vakdidactisch bekwaam
Dit wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn collega’s en passend bij
het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit
met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze.
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4) Professionele ontwikkeling
Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische
kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn
collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. Een bekwame leraar kent het belang
van een professioneel cyclische aanpak en het belang van observeren, toetsen, evalueren, bijstellen en ontwikkelen en weet
dus zijn handelen bij te stellen op basis van deze reflecties.
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Toelichting op uw score:

Naam van de stagiair(e) die beoordeeld wordt: ………………………
Datum van invullen:

……………………

Naam van stagebegeleider (inclusief school):

…………………….

Tops van deze stagiair(e)

Tips voor deze stagiair(e)

Voor tussenportfolio:
Heeft deze stagiair(e) voldoende ontwikkeling laten zien op basis waarvan u vertrouwen uit kunt spreken
in het vervolg van deze Educatieve Minor?

Ja / Nee / Twijfel

Voor eindportfolio
1.

Vindt u deze stagiair(e) startbekwaam?

Ja / Nee

2.

Heeft deze stagiair(e) voldoende vakkennis en –kunde?

Ja / Nee

Indien nee, welke hiaten zou hij/zij nog moeten opvullen?
...............................................................................................................................
Ondertekening:

