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Inleiding 
 

Ter afronding van de LIO-stage (afstudeerfase) is op het Wolfert College (ISK-afdeling) 
het hier volgende dossier tot stand gekomen: het Startbekwaamdossier. In dit dossier 
dien ik aan te tonen dat ik over genoeg kwaliteiten beschik om zelfstandig als 
professional aan de slag te kunnen en volledig verantwoordelijkheid te dragen voor het 
doseren van mijn vak in het (middelbaar) onderwijs. 
 
Om vast te stellen of ik startklaar ben voor het docentschap, dien ik op basis van drie 
casussen aan te tonen dat ik voldoende in staat ben om mijn handelen te 
verantwoorden, dat ik effectief, planmatig en proactief kan handelen, dat ik aan mezelf 
kan werken (ontwikkelen) en dat ik over een repertoire beschik. 
 
In maart 2014 heb ik reeds aangetoond LIO-bekwaam te zijn, wat inhoudt dat ik in 
staat ben zelfstandig les te geven. Om echter ook mijn bevoegdheid te kunnen krijgen, 
dien ik het Assessment Startbekwaam met een voldoende beoordeling af te sluiten.  
 
Mijn dossier is als volgt opgebouwd: 
   - deel I:  Ontwikkelpunten uit het LIO-assessment (bekwaam)  
   - deel II:  Het casusdossier 
   - deel III:  Een gespreksagenda voor het eindgesprek 
 
In deel I blik ik terug op de ontwikkelingspunten van het LIO-assessment. De 
assessoren van het LIO-assessment hebben punten aangedragen waar ik verder aan 
zou kunnen werken. Wat ik heb gedaan om aan die aandachtspunten te werken en in 
hoeverre zij sturing hebben gegeven aan de invulling van dit dossier komt in dit deel 
aan bod. 
 
In deel II staan drie onderwijssituaties centraal waar ik in de praktijk aan heb gewerkt. 
Deze bestaan onder andere uit werkzaamheden waar ik heel goed in denk te zijn en 
uit handelingen die ik heb gedaan omdat ik me daar nog in heb kunnen ontwikkelen. 
Voor beiden geld dat ik moet aantonen dat ik als een professional kan omgaan met 
afwegingen in het bepalen wat ik doe en waarom ik doe wat ik doe in een bepaalde 
situatie of werkzaamheid. Elke casus wordt eerst ingeleid met een beschrijving 
waarom ik de casus gekozen heb en wat ik heb gedaan. Vervolgens wordt deze casus 
uitgewerkt aan de hand van kernbegrippen en competenties: wat bewijst het precies? 
Dan volgen de resultaten van mijn handelen: wat heeft het mijn leerlingen opgeleverd 
(resultaten) en wat heeft het mij als docent opgeleverd (reflectie en 
ontwikkelingspunten)? Ter ondersteuning van mijn casus dienen mijn handelingen te 
worden bevestigd en benoemd door beoordelingen en feedback (beoordeling door 
derden) en bewijsstukken (bewijzen) die aantonen wat ik concreet heb gebruikt / 
gedaan bij het uitvoeren van de casus. 
 
In deel III ten slotte werk ik een gespreksagenda uit voor het eindgesprek met een 
peer-assessor, de coach vanuit de stageschool en een onafhankelijk schoolassessor 
van de Hogeschool Rotterdam.   
 
Ik wens u veel plezier in het lezen van mijn dossier!  
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Deel I: Ontwikkelpunten uit het LIO-assessment (bekwaam) 
 

Inleiding 

Op 12 maart 2014 heb ik met succes het LIO-assessment afgelegd voor de assessoren 
Hjalmar Janson (opleiding) en Petra Dunweg (schoolassessor Lentiz Geuzencollege) 
en afgesloten met een voldoende. Hoewel ik gedurende het schooljaar 2013/2014 
reeds stage liep op het Wolfert College in Rotterdam, had het dossier betrekking op 
mijn stageperiode het jaar ervoor op het Lentiz Geuzencollege (VMBO) in Vlaardingen. 
Daar was ik eerder nog niet in de gelegenheid geweest om het LIO-assessment te 
doen.  
 
Dit had ook te maken met de reeds op grote schaal verzamelde bewijsstukken die ik 
had van mijn tijd op het Lentiz en het feit dat ik mijn kwaliteiten beter toonbaar vond op 
een VMBO-school dan binnen het ISK-onderwijs, waar het relatief gemakkelijk werken 
is. Mijn grootste verbeterpunt uit voorgaande jaren was namelijk het houden van orde 
in de klas, waardoor het bewijzen dat ik was gegroeid op dat punt voor mijn gevoel 
beter te tonen viel op een VMBO-school waar ik eerder had gewerkt. Tevens wilde ik 
op het Lentiz af kunnen maken waar ik het jaar eerder was begonnen, wat gelukkig in 
overleg met de beiden school mogelijk was. 
 
Op basis van het LIO-assessment is een Assessment LIO-bekwaam rapportage en 
beoordeling opgesteld met de uitwerking van enkele gedragsindicatoren per 
competentie. Door deze met onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed te 
beoordelen ontstaat een beeld van de mate van competentie van een persoon per 
vaardigheid (competentie). De ontwikkelpunten uit deze rapportage dien je mee te 
nemen in de LIO-stage en het Assessment Startbekwaam-dossier en zal ik hieronder 
voor mijzelf uiteen zetten.  
 

Eindoordeel 

Mijn algemene eindoordeel zag er als volgt uit: 
 

Competentie Beoordeling 

1. Interpersoonlijk competent Goed 

2. Pedagogisch competent Voldoende 

3. Vakinhoudelijk/vakdidactisch Goed 

4. Organisatorisch competent Goed 

5. Samenwerken met collega’s Voldoende 

6. Samenwerken met omgeving Voldoende 

7. Competent in reflectie en ontwikkeling Goed  

Totaal 11 punten  

Onvoldoende: 0 – 7 punten 
Voldoende: 8 – 12 punten 
Goed: 13 – 17 punten 
Zeer goed: 18 – 21 punten 

 

Met als eindoordeel: voldoende “De assessoren hebben een bevlogen en 

enthousiaste docent gezien, in wie zij alle vertrouwen hebben voor de toekomst.” 
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Ontwikkelpunten 

Hieronder laat ik per competentie het kader voor eventuele ontwikkelingspunten 
passeren uit de rapportage. Ik heb ervoor gekozen de competenties die zijn 
beoordeeld met een Goed slechts te voorzien van een beknopt commentaar en niet te 
voorzien van een uitwerking of zelfbeoordeling, omdat ik denk op die terreinen 
(interpersoonlijk, vakinhoudelijk, organisatorisch en competent in reflectie) voldoende 
sterk te zijn om daar geen specifieke leervragen bij te hoeven formuleren.  
 
Het ontwikkelpunt dat ik uitvoerig heb uitgewerkt is competentie 2 (pedagogisch). 
 

Competentie 1: het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met 

leerlingen te realiseren. 
 

Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Ga zo door! Je contact met leerlingen is 
heel plezierig.” 
 
Oordeel: Goed 

 
Ik denk dat dit één van mijn sterkere competentie is, daar ik echt plezier heb in het 
werken met leerlingen in de onderbouw. Het opbouwen van een band met leerlingen 
door gesprekjes aan te knopen over hun interesses en hobby’s vind ik ontzettend leuk 
en vanzelfsprekend, waardoor ik blij ben dat de assessoren dit ook zo hebben gezien. 
Voor de bevestiging dat ik mijn vermogen om plezierig contact met leerlingen te 
onderhouden kan inzetten in het verwezenlijken van een prettig werk- en leerklimaat, 
verwijs ik naar de uitwerking van competentie 2 en casus 2: “Een activerende en 
stimulerende leeromgeving creëren voor mijn leerlingen”. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij de uitwerking van competentie 2 heb ik gewerkt aan de volgende indicatoren van 
competentie 1:  
 

C1: Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te 
realiseren. 
 
Bij het opbouwen van een prettig werk- en leerklimaat, gaat het erom dat de 
leraar: 
 
* zowel leiding kan geven als kan begeleiden 
* zowel kan sturen als kan volgen 
 
1.1 Ik coach de leerlingen op een wijze die hen stimuleert eigen verantwoordelijkheid 
voor hun leerproces te nemen. 
 
1.2 Ik stem de manie van leidinggeven en de mate van sturing af op de groep die ik 
begeleid. 
 
1.6 Ik stel realistische eisen aan leerlingen en aan de groep. 
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1.10 Ik laat merken dat ik naar de leerlingen luister en sta open voor meningen en 
suggesties van hun kant. 
 
1.14 Ik analyseer en begeleid groepsdynamische processen. 
 

 

Competentie 2: het vermogen om te zorgen voor een veilige leeromgeving. 

 
Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Probeer de lesaanpak beter af te 
stemmen op de verschillen tussen 
leerlingen. Vergroot de zelfstandigheid 
van de leerlingen door de rol van de 
docent kleiner te maken en die van de 
leerlingen groter.” 
 
Oordeel: Voldoende 

 

Ik herken veel van mezelf in het commentaar van de assessoren. Als een enthousiast 
docent geschiedenis is het nog te veel mijn valkuil dat ik veel wil vertellen over wat ik 
beschouw als mijn passie: de geschiedenis. Ik ben me er ter degen van bewust dat ik 
behalve een functie als docent geschiedenis ook de taak heb om leerlingen 
zelfstandigheid bij te brengen en hen te helpen zich te ontwikkelen tot een 
jongvolwassene die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerprocessen en 
planning. Omdat ik voor de gedragsindicator: “Werkt aan het vergroten van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij leerlingen” een onvoldoende kreeg, was dit 
het eerste punt waarmee ik aan de slag moest en wilde gaan.  
 
Om te leren hoe ik leerlingen meer de ruimte kan geven om dat doel te bereiken, heb 
ik één van de casussen in het casusdossier gewijd aan het zelfstandig werken van 
leerlingen voor een langere tijd, namelijk casus 2: “Een activerende en stimulerende 
leeromgeving creëren.” Op die manier hoop ik te leren hoe ik meer een rol als 
begeleider op me kan nemen dan in de rol te blijven van leider van de groep. Ik ben 
nu nog vooral de ‘onmisbare’ docent, die daarmee verantwoordelijkheid draagt voor 
het leerproces van de leerling. Die verantwoordelijkheid wil ik meer bij leerlingen 
kunnen neerleggen, waardoor leerlingen geleidelijk steeds zelfstandiger worden en 
ook zonder mij verder zouden kunnen. Ik hoop en denk op die manier de gelegenheid 
te krijgen om meer als een individueel begeleider op te treden, zodat ik meer de 
individuele leerling centraal kan stellen dan een hele groep met leerlingen. De weg 
naar bekwaamheid was (eerst) vooral een docent te worden die een klas kan leiden, 
maar nu ik dat kan wil ik graag net zo goed worden in het begeleiden van leerlingen 
vanaf de zijlijn, om ook mijzelf te kunnen zien als een volwaardig en goede zelfstandige 
docent. 
 
Naast de plek die competentie 2 nadrukkelijk inneemt in het uitvoeren en uitwerken 
van de casus, heb ik ook daarnaast gedurende het jaar gezocht naar manieren om de 
stap van leider naar begeleider te kunnen maken. Zo kwam dit bijvoorbeeld heel 
specifiek terug in twee passages uit het eerste reflectieverslag (zie bewijs 1) dat ik 
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schreef bij het supervisietraject in hetzelfde schooljaar dat ik op het Wolfert College 
mijn LIO-stage liep (2013-2014): 
 
1) “Met supervisie hoop ik te bereiken dat ik ook met minder dan ‘perfectie’ en de 
‘volledige controle’ genoegen leer nemen. Ik wil namelijk graag flexibeler zijn en 
flexibeler om kunnen gaan met onverwachte situaties.” 
 
2) “Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet mijn gevoel van veiligheid verlies, wanneer 
mijn lessen niet exact verlopen zoals ik heb gepland?” 
 
Ik vond het heel erg moeilijk om de regie uit handen te geven, waardoor ik eerder altijd 
moeilijk de leerling als uitgangspunt van mijn les had kunnen nemen. Ik werkte vanuit 
een sterk vooropgezet ‘strijdplan’, in mijn hoofd had ik precies zoals ik het ging doen 
en door het gebruik van een perfect uitgebalanceerde PowerPoint had ik ook precies 
genoeg materiaal om een hele les(fase) te vullen. Iedere verstoring (door een leerling) 
of onderbreking (door een collega) trok ik me aan, omdat ik daardoor niet het hele 
strijdplan kon uitvoeren. Het gevoel van onveiligheid ontbrak daarom niet zozeer bij 
mijn leerlingen, maar meer bij mijzelf. Daarom werk ik met deze inslag het werken aan 
competentie 2 uit. 
 
De supervisor Mieke Bosch, tevens mijn stagecoach gedurende het schooljaar, wees 
me op het gebruik van het woord ‘exact’ in mijn leervraag (2e passage). Ze wees me 
erop dat het onmogelijk is zoiets als de perfect voorbereide les te geven. Dat weet en 
wist ik destijds ook wel, maar toch blijk ik er wel zozeer naar gestreefd te hebben 
destijds (september 2013) dat het me gigantisch belemmerde in mijn functioneren. 
 
Hoe heb ik daaraan gewerkt?  
 
In het tweede reflectieverslag van supervisie (zie bewijs 2) besteedde ik aandacht aan 
het in kaart brengen van mijn functionele en niet-functionele voorbeelden van mijn 
drang naar vastigheden. Daarin kwam ik o.a. tot de ontdekking dat ik er minder moeite 
mee heb om dingen anders te doen dan ik lange tijd had gedaan. Ik kreeg daarom 
meer vertrouwen in mijn eigen kunnen en het loslaten van wetmatigheden werd 
daardoor makkelijker voor me. 
 
Ook ben ik vanaf 2013 werkzaam bij StudentsPlus, een bureau dat bijlessen regelt aan 
huis. Dit ben ik gaan doen omdat ik het leuk vind om individuele leerlingen te helpen 
bij het leren van mijn vak. Doordat bij het geven van bijles heel nadrukkelijk de wensen 
en de verlangens van de bijles leerling centraal staan, helpt het mij om vaardiger te 
worden in het helpen van een individu. Waar heeft de bijlesleerling behoefte aan en 
wat kan ik doen om de leerling te helpen om vaardiger te maken in het werken met 
mijn vak? Want ik wil ten slotte niet de rol van zijn of haar docent(e) overnemen, maar 
zorgen dat hij of zij ook in de reguliere geschiedenislessen beter begint te functioneren. 
 
Om diezelfde reden ben ik in 2015 ook begonnen met werken bij een bureau dat 
examentrainingen aanbiedt: Lyceo. De uitdaging is om in twee dagen een groep 
leerlingen (dus met een klassikaal karakter) klaar te stomen voor het examen, ondanks 
dat zij elk andere problemen of behoeften hebben. Dit vereist van mij om afwegingen 
te maken om toch tegemoet te komen aan elk zijn individuele wensen, te meer omdat 
zij daar geld voor hebben betaald. Mijn wens om te gaan werken bij Lyceo met als 
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reden om mezelf te ontwikkelen komt terug in de pitch (zie bewijs 3) die ik heb 
geschreven en gebruikt om werkzaam te kunnen worden bij Lyceo.  
 
(Een pitch is een presentatie over jezelf die je in een minuut moet kunnen presenteren 
waarin je uitleg geeft wie je bent, wat je doet, wat je drijft, wat je kracht is, wat je wilt 
en waarom je denkt een meerwaarde kunt zijn voor een bedrijf). 
 
Wat was het resultaat? 
 
Ik werd door het supervisietraject geholpen om een einde te maken aan mijn drang 
naar het geven van perfecte lessen. Het was in zulke mate een bevrijding voor me dat 
ik dit uitvoerig beschreven heb in de tussenevaluatie van supervisie (zie bewijs 4). Ik 
zie dit als een overtuigend bewijs voor mijn ontwikkeling.  
 
Ik schepte door aan mezelf te werken op persoonlijk en zakelijk vlak de voorwaarde 
om meer de begeleider van een les te worden dan de docent die geldt als voornaamste 
vormgever van het leerproces. Ik ben totaal niet meer gespannen en tot in de puntjes 
voorbereid, maar geef op normale en relaxte wijze mijn lessen. Ook ben ik op 
persoonlijk vlak beter geworden in het omgaan met mijn perfectionisme en een meer 
ontspanner persoon geworden. Daarnaast ben ik ook veel sterker geworden in het 
individueel werken met leerlingen. Dat vind ik moeilijk te bewijzen, waardoor ik er mede 
voor gekozen heb om er een casus van te maken (casus 1). Door stap voor stap uit te 
schrijven hoe ik heb gewerkt aan het verwezenlijken van een activerende en 
stimulerende leeromgeving voor mijn leerlingen, hoop ik voldoende blijk te geven van 
mijn groei en ontwikkeling in de rol van een begeleidend docent. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
De meeste van de ontwikkelingspunten vallen naar mijn idee het meest binnen de 
pedagogische competentie: competentie 2. Hoewel ook andere competenties 
zichtbaar zijn bij dit ontwikkelpunt, wil ik er specifiek recht aan doen door mijn 
ontwikkeling concreet en alleen aan competentie 2 te koppelen. Ik probeer dit te 
illustreren door de indicatoren te noemen die van toepassing zijn op de eerder 
geschetste ontwikkeling. Deze indicatoren waren eerder niet heel sterk terug te vinden 
in mijn repertoire en handelen, waardoor ik tevreden ben dat daar nu wel (veel meer) 
sprake van is. 
 

C2: Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving. 
 
Bij het stimuleren van de leerlingen om zelfstandigheid en verantwoordelijk te 
verwerven, gaat het erom dat de leraar: 
 
* recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen 
 
2.2: Ik neem leerlingen serieus en waardeer hun inbreng. 
 
2.7: Leerlingen kunnen bij mij laten zien wat ze kunnen en daardoor bevorder ik hun 
zelfvertrouwen. 
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2.9: Ik laat leerlingen samenwerken en zorg dat de kwaliteiten van elkaar aan bod 
komen. 
 
2.10 Ik schets situaties waarin de leerlingen naar vermogen initiatief en 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces/ontwikkeling. 
 
2.12 Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen en met en van elkaar leren. 
 
2.13 Ik help leerlingen hun eigen werk te controleren en te beoordelen. 
 
2.14 Ik ben goed bereikbaar en beschikbaar voor vragen en opmerkingen van 
leerlingen. 
 

 
 

Toelichting: 
 
De reden dat ik competentie 2 en het ontwikkelpunt daarbij zo uitvoerig heb 
beschreven en uitgewerkt, is omdat deze ook veel raakvlakken heeft met de 
competenties 3 (vakinhoudelijk en didactisch), 4 (organisatorisch) en 7 (reflectie en 
ontwikkeling). Ondanks dat deze allen beoordeeld zijn bij het LIO-assessment met 
een ‘goed’ wilde ik laten zien dat ik deze kwaliteiten heb weten in te zetten om me 
op een ander vlak (competentie 2) te verbeteren. 
 
Ook vond ik het bij de competenties 5 (samenwerken met collega’s) en 6 
(samenwerken met de omgeving) een stuk moeilijker om na het LIO-assessment 
een ontwikkeling te laten zien, omdat ik competentie 5 ondanks een ‘voldoende’ in 
de rapportage beschouw als iets waar ik toch juist wel goed ben en ik aan 
competentie 6 voor mijn gevoel te weinig heb kunnen werken in mijn periode op het 
Wolfert College om daar een uitwerking van te kunnen maken. 
 

 

Competentie 3: het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te 

verwezenlijken. 

 
Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Experimenteer met verschillende 
didactische werkvormen, waarbij 
leerlingen (nog) actiever met de stof 
bezig kunnen zijn.” 
 
Oordeel: Goed 

 
Ik ben van nature een perfectionist, wat ik zowel beschouw als een kwaliteit als een 
kwaal. Ik kan me gemakkelijk verliezen in het tot in de puntjes voorbereiden van een 
PowerPoint vol met interessante details en plaatjes of het maken en bewerken van 
mijn website. Hierover merkte mijn vakcoach uit de hoofdfase in de stage 
ontwikkelingsmeter bij competentie 3 op dat ik nog “teveel mijn lesstof kwijt wil” aan de 
leerlingen. Omdat in de uitwerking van competentie 2 aandacht is besteed aan het 
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verminderen van mijn perfectionisme en belemmeringen voor het creëren van een 
krachtige leeromgeving, wijd ik daar bij deze competentie niet verder over uit. Voor het 
experimenteren met verschillende didactische werkvormen verwijs ik eveneens naar 
de uitwerking van competentie 2 en casus 1: “Een activerende en stimulerende 
leeromgeving creëren voor mijn leerlingen”. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij de uitwerking van competentie 2 heb ik gewerkt aan de volgende indicatoren van 
competentie 3:  
 

C3: Het vermogen te zorgen voor een krachtige leeromgeving. 
 
Bij het stimuleren van het leren van de leerlingen, gaat het erom dat de leraar: 
 
* recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen 
* leerlingen leermethodes leert verwerven 
* zich een beeld vormt van het leren van leerlingen en rekening houdt met 
verschillen in leerstijl 
 
3.1 Ik ontwerp en gebruik middelen (bijvoorbeeld: werkwijzers) die de 
zelfstandigheid van leerlingen bevorderen.  
 
3.6 Ik bied leerlingen systematisch en overzichtelijk inzicht in hun vorderingen en 
geef zo nodig ondersteuning bij problemen. 
 
3.7 Voor veel voorkomende leerproblemen in mijn hanteer ik gerichte materialen en 
opdrachten. 
 
3.9 Ik maak leerlingen bekend met verschillende leerstrategieën (zowel algemeen 
als vakspecifiek). Voor leerlingen met taalproblemen werk ik expliciet met lees- en 
woordenschatstrategieën. 
 
3.10 Ik creëer leersituaties met motiverende en afwisselende werkvormen. 
 
3.12 Ik zet waar mogelijk ICT-toepassingen in. 
 
3.15 Ik ontwikkel in teamverband vakoverstijgend materiaal en werk daarmee. 
 
3.16 Ik kan leerstof op meer manieren uitleggen. 
 
3.20 Ik houd rekening met verschillen tussen leerlingen (…) en pas de didactiek 
daarop aan. 
 
3.21 Ik signaleer leerproblemen bij leerlingen en pas zo nodig leerstof en 
leeractiviteiten aan en geef individuele hulp, zo mogelijk met behulp van ICT. 
 
3.22 Ik houd in mijn lessen rekening met het verschil tussen de alledaagse taal die 
leerlingen gebruiken, en de school- of vaktaal in de boeken en ander leermateriaal. 
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3.23 Ik stimuleer dat leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. 
 
3.24 Ik bespreek met leerlingen hoe ze werken en kan daar conclusies aan 
verbinden. 
 
3.25 Ik bevorder dat leerlingen hun eigen werk en dat van medeleerlingen 
beoordelen. 
 
3.26 Ik maak gebruik van verschillende didactische concepten (met name activerend 
leren) (…), zo mogelijk met gebruik van ICT. 
 
3.27 Ik instrueer leerlingen duidelijk en maak afspraken over de taken van leerlingen 
en de ondersteuning die ze van mij kunnen verwachten.  
 

 

Competentie 4: het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat 

overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is.   
 

Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Structuur biedt houvast, maar kan soms 
ook belemmerend werken. Onderzoek 
waar de structuur houvast geeft en waar 
deze de mogelijkheden verkleint.” 
 
Oordeel: Goed 

  

Ook bij competentie 4 was het commentaar in grote lijn hetzelfde als wat ik had 
meegekregen van de assessoren bij competentie 2. In hoeverre is het hanteren van 
een vooropgezette structuur een belemmering voor mijn werken? Hoewel deze vraag 
terecht is, kwam dit ontwikkelpunt voort uit mijn eigen commentaar bij deze 
competentie tijdens het assessment-gesprek. Ik gaf te kennen dat ik werkte aan het 
flexibeler worden in het uitvoeren van mijn les, maar had voor het assessment gekozen 
voor een PowerPoint met een duidelijk tijdsverloop en planning voor de leerlingen. Nu 
deed ik dat al niet meer zozeer voor mijzelf (de ‘Aha-erlebnis’ op dit punt dateerde al 
van een paar maanden daarvoor, zie bijlage 2) maar meer voor de leerlingen, zodat 
ze precies konden volgen waar we waren en wat we nog gingen doen.  
 
Toen bij het assessment bleek dat mijn planning niet helemaal uitkwam, was ik totaal 
niet van de leg. Ik improviseerde direct door de bespreking van opdrachten te 
verplaatsen naar de volgende les, zonder een gevoel te hebben dat ik had gefaald of 
dat ik niet de perfecte les had gegeven. Over de les die ik gegeven had, was ik heel 
tevreden, maar ik begrijp wel waarom ik bij competentie 4 ben gewezen op het 
gebruiken van teveel structuur. De ontwikkelingen, die grotendeels overlap hebben 
met de uitwerking van competentie 2, heb ik denk ik daarom reeds voldoende 
uitgewerkt 
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Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij de uitwerking van competentie 2 heb ik gewerkt aan de volgende indicatoren van 
competentie 4: 
 

C4: Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk, ordelijk 
en taakgericht is. 
 
Bij het zorgen voor voldoende houvast voor leerlingen (…) om zelfstandigheid 
en verantwoordelijk te verweven, gaat het erom dat de leraar: 
 
* ruimte schept voor de leerlingen om zelf structuur aan te bieden 
* leermiddelen en leerstrategieën laat aansluiten bij de mogelijkheden van de 
leerlingen. 
 
4.6 Ik organiseer lesovergangen op een passende wijze. 
 
4.9 Ik werk met een duidelijke planning en bevorder dat leerlingen overzicht hebben 
over hun taken, zodat de zelfsturing van de leerlingen bevorderd wordt. 
 
4.10 Ik stel zo nodig prioriteiten en verdeel de beschikbare tijd efficiënt. 
 
4.11 Ik bespreek regelmatig de gang van zaken in mijn lessen en stimuleer dat 
leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen. 
 
4.12 Mijn uitleg en instructies geven de leerlingen voldoende houvast om in 
toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. 
 
4.13 Bij werkvormen die aanzetten tot actief leren en samenwerken zorg ik voor een 
goede regie en duidelijk regels (…). 
 

 

Competentie 5: het vermogen om samen te werken in een team / organisatie. 

 

Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Wees bewust van aanwezige kwaliteiten 
en zorg dat inspanningen voor de school 
en vakgroep ook gewaardeerd worden. 
Vergroot de rollen als docent en lid van 
de schoolorganisatie.” 
 
Oordeel: Voldoende 

 

De assessoren waren zeer tevreden met mijn bijdrage aan de school en zijn 
organisatie. Ze waren onder de indruk van het feit dat ik eindtoetsen had gemaakt die 
op meerdere vestigingen van het Lentiz Geuzencollege zijn gebruikt, en dat ik een 
website voor mijn vakcoach had gemaakt. Dat de assessoren toch een onvoldoende 
hebben gegeven voor de gedragsindicator: “Is zich bewust van eigen mogelijkheden 
en grenzen” had juist met die werkzaamheden te maken. Had ik daarvoor wel genoeg 
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waardering voor mijn het werk gekregen en had ik me wellicht niet te veel laten 
gebruiken door anderen? Hoewel ik dat punt van de assessoren wel kon begrijpen, 
aangezien ik als stagiair ook heb meegemaakt dat ik (al) het werk van een ander mocht 
opknappen, was ik het op het punt van de eindtoetsen en de website voor mijn 
vakcoach niet volledig met hen eens.   
 
Het maken van de eindtoetsen was voor een deel mijn eigen initiatief, omdat ik bij het 
werken aan competentie 5 voor het LIO-assessment een mooie gelegenheid zag om 
een belangrijke bijdrage te leveren aan het Lentiz Geuzencollege als 
scholengemeenschap. Hoewel ik een mooi eindproduct heb weten te maken dat ook 
daadwerkelijk is gebruikt, was het een opgave om niet te hoge eisen aan dat 
eindproduct te stellen. Ik ben er al met al zo’n twee weken dag en nacht mee bezig 
geweest, waardoor het ook tot woede van mijn vader had geleid. Werd er van mij niet 
teveel gevraagd in zulke korte tijd, want er stond inderdaad een behoorlijke deadline 
voor het afhebben van het eindproefwerkenpakket. Maar had ik die 
verantwoordelijkheid niet zelf op me genomen? 
 
Ik ben uiteindelijk nooit trotser geweest toen leerlingen in de vorm van een soort 
examen-light de eindtoetsen in zes klassen (drie eerste- en drie tweede klassen) 
tegelijkertijd aan het maken waren, want ik was ten slotte de maker en het 
aanspreekpunt voor andere docenten als leerlingen vragen stelde tijdens het 
eindproefwerk. Het feit dat ik er niets voor heb teruggekregen behalve de ervaring, een 
bewijsstuk voor mijn LIO-assessment, een kick en waardering van mijn vakcoach voor 
het eindresultaat is toch al typerend voor de zeven jaar dat ik nu de opleiding doe: je 
werkt even hard als een ander en doet even veel als een volwaardig docent maar je 
verdiend er geen cent mee. 
 
In ieder geval heb ik de website voor mijn vakcoach puur uit eigen overweging 
gemaakt, omdat ik vond dat het ontbrak in de huidige manier van lesgeven. Mijn 
vakcoach van het Lentiz had en heeft een eigen iets wat onorthodoxe manier van 
werken en ik vond dat het ook noodzakelijk was dat er een platform zou komen waar 
leerlingen lesmateriaal terug zouden kunnen vinden. Iedereen bleek achteraf ook 
enthousiast: de vakcoach (gebruikt nog steeds mijn website), leerlingen en collega’s 
vonden het een enorme toevoeging. Het feit dat ik een geweldige band heb met mijn 
vakcoach van dat jaar, maakt dat ik nog steeds wekelijks contact met hem heb en 
tweemaandelijks bij hem langsga om hem te helpen met de website en om elkaar bij 
te praten. Ik heb de website dan ook graag voor hem gemaakt en ben er trots op dat 
hij het nog steeds als een cruciaal middel van zijn lessen beschouwd. Ook ouders 
hebben gedurende dit schooljaar nog gerefereerd aan de website, door te stellen dat 
hij beter en completer was toen ik mijn website nog deelde met de vakcoach. Op dit 
moment heeft hij een eigen site, los van die van mij en is hij zelf verantwoordelijk voor 
de inhoud. Ook ouders hebben dus waardering (gehad) voor het bestaan van die 
website. 
 
Dus zelf zie of ervaar ik het in die twee gevallen niet als gebruikt zijn of worden door 
mijn vakcoach. Wel kan ik me voorstellen dat de assessoren dit anders zien en dat 
belangrijk is voor mij dat ik mijn grenzen leer kennen, omdat ik die grens het liefst tot 
in het oneindige zou blijven verleggen (perfectionisme) om iets te maken waar ik trots 
op en 100% tevreden mee ben. Op dat punt ben ik al wel veel volwassener geworden 
en verder dan ik was, om het geen wat ik bij competentie 2 min of meer al heb 
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beschreven: Ik moet niet zo nodig het perfecte materiaal meer maken om een 
nagenoeg perfecte les te geven. 
 
Wel gaf ik op het Wolfert College voor het eerst zelfstandig les, waardoor ik voor mijn 
gevoel makkelijker een rol kon spelen als lid van de schoolorganisatie dan toen ik nog 
onder de hoede was van een vakcoach. Ik heb in het afgelopen schooljaar 
deelgenomen aan diverse vergaderingen: vakvergaderingen voor het vak 
geschiedenis, algemene personeelsvergadering, vergaderingen van de ISK-afdeling, 
rapportvergaderingen en bijeenkomsten voor de projectgroep Nederlandkunde. Ook 
heb ik meegedacht over de invulling van de open dag en heb ik zowel een lessenreeks 
gemaakt voor het vak Nederlandkunde als een digitale quiz bij de open dag. Ik ben 
zelfs bij de uitleg geweest van de nieuwe CAO voor onze scholengemeenschap, 
ondanks dat ik daar contractueel geen deel van uitmaak of daar bij hoefde te zijn. Ik 
heb (denk ik) alles gedaan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het verzoek 
van de assessoren om een volwaardig lid te worden van de school. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij het werken aan competentie 5 heb ik gewerkt aan de volgende indicatoren: 
 

C5: Het vermogen om samen te werken in een team / organisatie. 
 
Bij het productief samenwerken in teamverband en het leveren van een 
bijdrage aan de organisatie, gaat het erom dat de leraar: 
 
* het onderwijskundig concept van de school in zijn onderwijs realiseert. 
* bijdragen levert aan de ontwikkeling van de school als organisatie. 
* hulp vraagt aan collega’s en desgewenst hulp geeft. 
 
5.1 Ik bespreek regelmatig met collega’s hoe ik met mijn leerlingen werk. 
 
5.2 Ik gebruik daadwerkelijk collegiale hulp om problemen in het dagelijks werken 
op te lossen. 
 
5.4 Ik maak constructief gebruik van de verschillen tussen de teamleden. 
 
5.15 In de vakgroep lever ik een constructieve bijdrage. 
 
5.17 Ik maak gebruik van de deskundigheid van mijn collega’s. 
 
5.18 Bij discussies in het team kan ik mijn eigen visie op onderwijs naar voren 
brengen. 
 
5.19 Ik ontwikkel in overleg met mijn (vak)groep nieuwe leerarrangementen en het 
bijbehorende materiaal. 
 
5.20 Ik probeer in mijn onderwijs nieuwe werkwijzen uit waar we in het team 
afspraken over hebben gemaakt. 
 
5.22 Ik toon me verantwoordelijk voor de school als geheel. 
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5.23 Ik neem initiatieven om de organisatie te verbeteren en bedenk oplossingen 
voor knelpunten. 
 
5.26 Ik toon respect voor de inbreng van collega’s en maak er gebruik van.  
 

 

Competentie 6: het vermogen de relatie met ouders, buurt en instellingen te 

realiseren en te versterken.   
 

Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Kies voor (bijvoorbeeld) een duo 
mentoraat om meer ervaring met ouders 
en instanties op te doen.” 
 
Oordeel: Voldoende 

 

Bij het behandelen van deze competentie tijdens het assessment heb ik verklaard nog 
niet veel de gelegenheid te hebben gehad om er aan te kunnen werken. Mijn aandeel 
in het ontvangen en spreken van ouders is alleen beperkt gebleven tot het informeren 
van ouders op de open dag en een eerste informatiedag voor nieuwe ouders. In maart 
2014 zag het er nog naar uit dat we ouders van onze ISK-leerlingen zouden ontvangen 
om hen het nieuwe schoolgebouw te tonen, waardoor ik heb aangegeven hierover te 
hebben meegedacht. Nu is dat beperkt gebleven tot een bespreking om een dergelijke 
gelegenheid te organiseren en weet ik eigenlijk niet of het er überhaupt nog van 
gekomen is om zoiets te doen op het nieuwe schoolgebouw van het Wolfert College. 
 
Wat ik verder nog wel heb gedaan voor de school is het vertegenwoordigen van de 
school op de open dag voor het vak geschiedenis, het maken van een digitale quiz 
voor die gelegenheid en dat ik twee keer in het jaar heb gezeten bij gesprekken tussen 
mijn vakcoach (Caja Venema) en de ouders van haar mentorleerlingen. Daar heb ik 
een indruk gekregen van de moeilijkheid om te communiceren over de voortgang van 
leerlingen met ouders van een andere afkomst, die de taal vaak nog slechter 
beheersen dan hun kinderen. Het werken met een tolk (extern), het overlaten van 
vertalingswerk aan een oudere zus / broer van onze leerling of dat onze leerlingen zelf 
het vertalingswerk doen voor hun ouders of verzorgers is allen een keer voorgekomen. 
 
Wat ik wel heb beschouwd als pogingen tot een vorm van co-mentorschap zijn de 
gesprekken die ik met regelmaat heb gevoerd met de vakcoach. Haar 
mentorleerlingen deden geschiedenis bij mij en ik bezocht zo nu en dan lessen van 
haar wanneer haar mentorleerlingen aardrijkskunde van haar kregen. Daardoor 
hebben we wel gesprekken gevoerd over de voortgang van leerlingen, leerproblemen 
die we vermoedde, in hoeverre leerlingen kunnen aarden in onze cultuur en welke 
signalen we oppikte van leerlingen tijdens de les. Uit die gesprekken heb ik afwegingen 
van haar gehoord die mij wel wijzer hebben gemaakt in de omgang met leerling, maar 
zelf het gesprek voeren met ouders of het reageren op ouders via de e-mail is er niet 
van gekomen, waarschijnlijk door de moeilijke toegankelijkheid van ouders voor het 
ISK-onderwijs. Het klinkt als een slap excuus, maar op dit punt heb ik voor mijn gevoel 
gewoonweg niet veel meer kunnen doen dan ik heb gedaan. Spreken en overleggen 
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met ouders van bijlesleerlingen of een verkooppraatje houden in een elektronicawinkel 
behoren tot mijn nevenactiviteiten, dus ik kan wel een gesprek aanbinden met ouders 
of onbekenden om mijn handelen of een product te verkopen. Maar om dat te koppelen 
aan het werken in het onderwijs gaat natuurlijk niet op. Ik zal gewoonweg op dit punt 
nog ervaring op moeten doen, maar daar schrik ik absoluut niet voor terug. 
 
Ik heb wel contact gehad met een instelling buiten school die vooral interesse had in 
mijn visie op het vormgeven van digitaal lesmateriaal. Die persoon was vooral 
geïnteresseerd in mij persoonlijk en had dus eigenlijk geen betrekking op de 
stageschool zelf. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij het werken aan competentie 6 heb ik (min of meer) gewerkt aan de volgende 
indicatoren: 
 

C6: Het vermogen om relaties met ouders, buurt en instellingen te realiseren en te 
versterken. 
 
Bij contact van de leraar met mensen en instellingen buiten de school, gaat 
het erom dat de leraar: 
 
* normen en waarden van de school op een adequate wijze representeert. 
* in de contacten met ouders/verzorgers de onderwijskundige en 
pedagogische aanpak van de school op passende wijze verwoordt. 
 
6.7 Ik ben zorgvuldig in contacten met personen en instellingen buiten de school. 
 
6.9 Ik zorg in overleg met de leerling voor afstemming tussen het leren in en buiten 
de school en zorg voor duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en bijdrage. 
 

 

Competentie 7: het vermogen eigen opvattingen en competenties te 

onderzoeken en te ontwikkelen. 

 
Welk ontwikkelpunt kreeg ik mee? 
 

Ontwikkelpunten 
voor de LIO-fase 
 

“Blijf kritisch naar eigen handelen kijken 
en probeer vooral te reflecteren op de 
genoemde ontwikkelpunten.” 
 
Oordeel: Goed 

 
Ik denk dat uit de rest van het dossier en de eerdere uitwerking van competentie 2 
blijkt dat ik verantwoording kan nemen voor mijn eigen ontwikkeling. Ik wil behalve 
tegemoet komen aan de eisen die gesteld worden door de Hogeschool Rotterdam ook 
zelf veel beter worden in mijn vak en als docent. Daarvoor stel ik mezelf elke dag de 
vragen die ik heb leren stellen bij supervisie om te bepalen wat ik wil en wat ik moet 
doen om dat doel te bereiken.  
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Ik ben kritisch over mijn eigen handelen en heb juist moeten leren om meer waardering 
te krijgen voor wat ik doe en wat ik kan. Ik leg de lat nog altijd heel hoog, maar niet 
meer op terreinen die me belemmeren om goed te functioneren. Het beeld van mezelf 
is positief en ik haal veel genoegdoening uit de waardering of de resultaten die ik krijg 
/ boek in het werken met leerlingen en merk aan alles bij mezelf dat ik voor de klas 
helemaal op mijn plaats ben. Het jammere vind ik alleen dat ik op dit moment geen 
school heb om met mijn passie te werken. Maar ik ben ambitieus en ik weet op welke 
andere manieren ik kan werken om de docent te kunnen worden die ik wil zijn. Zo werk 
ik nu o.a. in het geven van bijles en het geven van examentrainingen, zodat ik nog 
beter kan worden in het individueel begeleiden van leerlingen. 
 
Welke (deel)competenties heb ik daarmee aangetoond? 
 
Bij het werken aan competentie 7 heb ik gewerkt aan de volgende indicatoren: 
 

C7: Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te 
ontwikkelen. 
 
Bij het onderzoeken en ontwikkelen van de eigen opvattingen en 
competenties, gaat het erom dat de leraar: 
 
* kan reflecteren. 
* kan communiceren over zijn eigen leerproces. 
* methodisch kan werken aan zijn eigen leerproces. 
* een eigen beroepshouding ontwikkelt. 
 
7.1 Ik analyseer op methodische wijze (complexe) probleemsituaties in mijn 
beroepspraktijk, werk systematisch aan oplossingen en ga na of deze effectief zijn. 
 
7.2 Ik geef zelf mijn verbeterpunten in mijn werk aan. 
 
7.3 Ik ben zelfkritisch, reflecteer op eigen gedrag, pas dit zonnodig aan, breng 
nieuwe ideeën naar voren en heb daarbij een duidelijk beeld van eigen kwaliteiten 
en beperkingen. 
 
7.4 Ik ben bereid en in staat mijn leervragen te formuleren en daarop aansluitende 
leeractiviteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in de vorm van actieonderzoek. 
 
7.5 Ik documenteer mijn eigen leerproces en maak het voor anderen inzichtelijk o.a. 
met behulp van een portfolio. 
 
7.6 Ik ben enthousiast over mijn vak en geef voorbeelden van mijn eigen leerproces. 
Ik ben daarmee een rolmodel voor een lerende houding. 
 
7.7 Ik benut diverse bronnen voor mijn eigen leerproces, zoals collega’s, literatuur 
en ICT. 
 
7.8 Ik heb een eigen visie op onderwijs en sta open voor andere visies en ideeën. 
 
7.9 Ik kan feedback geven en ontvangen en verwerk uitkomsten in mijn handelen. 
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7.10 Ik ben bereid en in staat mezelf kennis en vaardigheden eigen te maken die 
ook van leerlingen gevraagd worden. 
 
7.11 Ik houd me op de hoogte van ontwikkelingen in mijn eigen vak / leergebied, 
zowel inhoudelijk als didactisch. 
 
7.12 Ik vorm een duidelijke opvatting over mijn beroep en houd me op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen in de politieke en maatschappelijke context.  
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Assessment LIO-bekwaam rapportage en beoordeling 

Dit is de rapportage en beoordeling van de assessoren tijdens mijn LIO-bekwaam 
assessment (12 maart 2014). 
 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 20 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 21 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 22 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 23 

 



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 24 

 
 

  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 25 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 26 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 27 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 28 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 29 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 30 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 31 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 32 

  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 33 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 34 

 
  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 35 

  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 36 

Bewijzen 

 

Bewijs 1: Reflectieverslag supervisiebijeenkomst (HR - 10 september 2013) 

 

Toelichting (bewijzen 1, 2 en 4): 
 
Dit reflectieverslag is een weergave van mijn worsteling om overdreven 
gestructureerd handelen en werken af te leren. Ik voeg het in als bewijs voor het 
kunnen komen tot een meer begeleidende rol als docent, omdat het niet uit handen 
kunnen geven van de sturing mij belemmerd om (meer) in die rol te kunnen komen. 
Dit bewijst, in combinatie met bewijs 2 (tussenstap) en 4 (eindresultaat) dat ik een 
ontwikkeling heb doorgemaakt van een docent die alles tot in de puntjes gepland wil 
hebben en uitvoeren tot een docent (en persoon) die niet meer afhankelijk is van 
een strak geplande organisatie om zich veilig en vertrouwd te voelen voor de klas, 
en daarom meer in een begeleidende rol zou kunnen gaan werken. 

 
Een terugblik op het gesprek  
 
De eerste supervisiebijeenkomst vond ik erg verrassend, omdat ik nooit had verwacht 
dat er binnen twee uur zo’n vertrouwde sfeer zou kunnen ontstaan tussen mij, de 
supervisor (Mieke) en de andere supervisanten. Het was een prettige bijeenkomst 
waarin overduidelijk ruimte was om mijn gevoelens te uiten, en dat heb ik dan ook 
kunnen doen. Gedurende het gesprek met Mieke kwam meer naar boven dan waar ik 
me eigenlijk op had ingesteld. Met supervisie hoop ik te bereiken dat ik ook met minder 
dan ‘perfectie’ en de ‘volledige controle’ genoegen leer nemen. Ik wil namelijk graag 
flexibeler zijn en flexibeler om kunnen gaan met onverwachte situaties. Maar 
gedurende het gesprek kwam voor mij persoonlijk naar voren dat ik buiten school en 
het klaslokaal op zoek ben naar structuur en veel waarde hecht aan vaste patronen. 
Ik berg mijn spullen thuis altijd op dezelfde plaats op, zet mijn fiets bij het station altijd 
op dezelfde plaats, gebruik in het fitnesscentrum bij voorkeur altijd hetzelfde kluisje en 
loop bij voorkeur hetzelfde rondje met hardlopen. Verder ervaar ik nog een bepaalde 
druk of emotie als ik terugdenk aan mijn periode waarin ik thuis zat met de ziekte van 
Pfeiffer zonder te weten dat ik die ziekte had. Uit die tijd heb ik sterk het gevoel over 
gehouden dat ik in bepaalde opzichten, bijvoorbeeld op school, persoonlijk heb gefaald 
en dat ik met een beetje meer wilskracht en structuur het gewoon had kunnen redden. 
Ik denk dat daar ook de drang naar structuur grotendeels vandaan komt, voor zover 
het niet gewoon een deel is van hoe ik een beetje in elkaar zit. Dit laatste ervaar ik 
sterk als een ‘Aha-erlebnis’.   
 
(Een deel heb ik hier weggelaten, daar het niet over mij maar over andere supervisanten gaat) 
 
Een verslag van de doorwerking  
 
Zoals ik eerder al aangaf heeft de eerste bijeenkomst me meer opgebracht dan ik 
vooraf had gedacht. Ik ben me gaan realiseren dat er verband zou kunnen bestaan 
tussen mijn Pfeiffer-periode en mijn huidige ‘zoektocht’ naar structuur en/of perfectie. 
Ik lijk het allemaal nu extra goed te willen doen om daar genoegdoening uit te halen 
voor de periode dat het allemaal niet goed ging. Ik ervaar die druk echter niet als iets 
wat me genoegdoening geeft, maar eerder als een belemmering in mijn werken voor 
de klas.  
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Om mijn vastigheden te doorbreken vroeg Mieke me te overwegen om met het 
hardlopen eens een andere route te nemen. Dit heb ik meerdere keren gedaan, en 
hoewel het tijdens de supervisie direct een bepaalde weerstand in me opriep viel het 
me volledig mee. Het maakte voor mij niet zo veel uit dat ik ietsje anders liep dan 
normaal. Ik denk dat die weerstand voortkwam uit een bepaald gevoel van veiligheid, 
dat ik precies weet waar ik aan toe ben. Maar dit kleine uitstapje heeft er al toe geleid 
dat ik me ben af gaan vragen waarom ik elke keer zo graag hetzelfde doe.  
 
Ik hoop dat dit bij de volgende bijeenkomst ook terug zal komen.   
Mijn leervraag: 
 
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet mijn gevoel van veiligheid verlies, wanneer mijn 
lessen niet exact verlopen zoals ik heb gepland? 
 

Bewijs 2: Reflectieverslag supervisiebijeenkomst (HR - 8 oktober 2013) 

 

Toelichting: 
 
Dit bewijst, in combinatie met bewijs 1 (beginsituatie) en 4 (eindresultaat) dat ik een 
ontwikkeling heb doorgemaakt van een docent die alles tot in de puntjes gepland wil 
hebben en uitvoeren tot een docent (en persoon) die niet meer afhankelijk is van 
een strak geplande organisatie om zich veilig en vertrouwd te voelen voor de klas, 
en daarom meer in een begeleidende rol zou kunnen gaan werken. 

 
Een terugblik op het gesprek  

 
Dit was de eerste bijeenkomst waarin we van start zijn gegaan met specifieke 
leerdoelen en leervragen. De leervraag die ik had geformuleerd: 
 
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet mijn gevoel van veiligheid verlies, wanneer mijn 
lessen niet exact verlopen zoals ik heb gepland?  
 
Hier hebben we tijdens de supervisie kort over gesproken. Wat supervisor Mieke was 
opgevallen in de formulering van mijn leervraag was het woordje “exact”, wat erop 
duidt dat ik ernaar streef mijn lessen volledig te geven zoals ik dat vooraf heb gepland. 
Om dit verduidelijkt te krijgen stelde Mieke me de vraag hoe ik erop reageer als 
collega-docenten mijn les binnenkomen en / of verstoren door spullen te pakken of om 
mijn leerlingen aan te spreken. Wat ik vervelend vind, is het wanneer collega’s de 
moeite niet nemen hiervoor mijn toestemming te vragen. 
 
(Een deel heb ik hier weggelaten, daar het niet relevant is als bewijs voor competentie 2 ) 
 
Daarvoor hadden we het gehad over mijn drang naar organisatie en structuur. Hier 
besteed ik aandacht aan in het verslag van de doorwerking. De opdracht die ik 
meekreeg was te gaan kijken welke patronen ik terug kan vinden in mijn dagelijks 
handelen. Van al deze handelingen moest ik kijken welke ik functioneel vind, en welke 
ik niet-functioneel vind. Verder moest ik kijken of ik er een emotie aan kan koppelen. 
 
(Een deel heb ik hier weggelaten, daar het niet over mij maar over andere supervisanten gaat ) 
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Een verslag van de doorwerking 
 

Er is me gevraagd mijn drang naar organisatie en structuur in kaart te brengen. Hier 

heb ik de afgelopen weken goed over nagedacht, en ik ben tot het volgende gekomen. 

Ik wil erbij opmerken dat de punten hierboven punten zijn die zowel positief als negatief 

uitgelegd kunnen worden. Terwijl ik het probeerde te categoriseren heb ik een 

onderscheid gemaakt tussen zaken waar ik vrede mee heb (functioneel) en zaken 

waar ik minder blij mee ben (niet-functioneel). De laatste punten ( * ) zijn dingen die ik 

echt wil veranderen of wil kunnen loslaten: 

Functioneel 

+ Hardlopen op vaste tijden, dezelfde route(s) en op dezelfde dagen. 
+ Strak geordende boekenkasten (van hoog naar laag) en dvd plank (volgorde van 
tijd in de geschiedenis). 
+ Weekplanning die ik maak (Google Agenda) waar ik alles in zet: privé, school en 
sport. 
 

Niet-functioneel (maar niet belemmerend) 
- Zelfde fietsenstalling, kluisje bij fitness, plek in de metro, stoel aan eettafel, plek in 
de klas en supervisie 
- Eetpatroon (altijd 3x max. per dag eten)  absoluut geen extra’s / 
overbodigheden 
 

Niet-functioneel (belemmerend / ongewenst) 
* Opruim drang als ik thuiskom / voordat ik aan de slag kan gaan 
* Ordenen en recht leggen van schoolspullen (blaadjes / boeken / klasagenda) 
* Strakke organisatie van mijn (school)tas 
* Strakke planning van mijn lessen / werkstructuur 
 

 

Wat me opvalt, is dat ik niet bijzonder veel last heb van patronen die zich in mijn 

privéleven voordoen. De functionele punten ( + ) bieden me structuur waar ik profijt 

van heb en die me niet echt belemmeren. Als ik echter kijk naar de het grijze gebied  

( - ), dan zitten daar dingen die niet functioneel zijn maar me ook niet belemmeren. Het 

zijn dingen die ik de afgelopen weken actief heb geprobeerd anders te doen. 

Voorbeelden: het gebruiken van een andere fietsenstalling, het nemen van een andere 

plaats in de klas, het eten van een plakje cake tijdens een vergadering en het 

tussendoor eten van een kaasbroodje in de stad. Evenals bij het hardlopen in een 

ander rondje maakte het me niet veel uit of ik het anders deed dan normaal. Het stond 

me niet bijzonder tegen en het viel me ook zeker niet zwaar. Ik houd me dan wel graag 

vast aan vaste dingen, maar ze zijn niet heilig voor me en zorgen al helemaal niet dat 

ik me onveilig voel als ik het wel doe. Het zijn gewoontes, geen neurotische dingen 

waar ik niet van zou kunnen afwijken.  

 

De laatste punten ( * ) zijn echter dingen die me wel beïnvloeden en dwars zitten. En 

grappig genoeg zijn dat ook allemaal precies zaken die betrekking hebben op mijn 

functioneren als docent. Aan de hand van een videofragment kwam sterk naar voren 

dat ik constant bezig ben met het recht leggen van blaadjes en materiaal op mijn 
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bureau. Super vervelend en totaal niet functioneel, maar op sommige momenten ben 

ik me er niet eens bewust van. Alles duidt weer op mijn zoektocht naar structurele 

perfectie. Maar omdat ik dit wil zien te doorbreken heb ik mezelf voorgenomen mijn 

lessen niet meer zo strak in te plannen, maar slechts de rode lijn voor mezelf op te 

schrijven. Ik hoop dan snel wat van mijn negatiefste punten ( * ) onder te kunnen gaan 

brengen bij mijn ‘niet functionele maar niet belemmerende’ punten ( - ). 

Bewijs 3: Pitchen over mezelf in één minuut (Lyceo – 28 maart 2015) 

 

Toelichting: 
 

Omdat ik wil bewijzen dat ik ook andere dingen kan doen (en heb gedaan) om mijn 
professionaliteit te vergroten, presenteer ik de pitch die ik op een selectiedag van 
Lyceo (bureau voor examentrainingen) heb gebruikt om duidelijk te maken wie ik 
ben, wat ik doe en waar mijn kracht ligt.  

 

Ik ben Mike Hoffmann. Ik werk nu vijf jaar als docent geschiedenis in het middelbaar 
onderwijs en ik geef daarnaast sinds twee jaar ook bijles aan huis. Wat me in alle jaren 
als docent, en sinds kort als bijlesgever van een drietal examenkandidaten is 
opgevallen, is dat leerlingen grote moeite hebben met het leren van begrippen. 
 
Deze begrippen moeten zij soms letterlijk uit het hoofd leren van hun docent, of leren 
zij door exact de woorden over de nemen die worden gebruikt door het boek. Ik heb 
gemerkt dat als ik mijn leerlingen de vraag stel deze begrippen in hun eigen woorden 
uit te leggen, dat ze dat dan vaak niet kunnen. En dat zie ik niet alleen terug bij mijn 
eigen leerlingen in de onderbouw, maar zelfs bij de drie examenkandidaten die binnen 
enkele weken examen zullen gaan doen.    
 
Als docent heb ik ervaring in het managen van grote groepen kinderen, maar juist het 
individueel begeleiden en het aandacht schenken aan leerlingen die moeite hebben 
met mijn vak, dat blijft altijd wat lastig. Ik zie in het werken bij Lyceo een mogelijkheid 
om mezelf op dat vlak verder te ontwikkelen, en ik denk dat ik met mijn professionaliteit 
en kennis een goede bijdrage kan leveren aan het klaarstomen van leerlingen voor 
hun examen geschiedenis.  
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Bewijs 4: Tussenevaluatie supervisietraject (HR – 14 januari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Dit bewijst, in combinatie met bewijs 1 (beginsituatie) en 2 (tussenstap) dat ik een 
ontwikkeling heb doorgemaakt van een docent die alles tot in de puntjes gepland wil 
hebben en uitvoeren tot een docent (en persoon) die niet meer afhankelijk is van 
een strak geplande organisatie om zich veilig en vertrouwd te voelen voor de klas, 
en daarom meer in een begeleidende rol zou kunnen gaan werken. 

 
Een terugblik op het eerste half jaar (versie 2)  

 
De eerste periode van supervisie heb ik beleefd als heftig en confronterend. Meer dan 
ik verwacht had kreeg ik te maken met emoties, en kon ik in een erg verdedigende 
houding belanden. Op een zeker moment heb ik me afgevraagd of ik er wel goed aan 
had gedaan dit traject in te zetten, ook omdat ik me op sommige momenten 
oncomfortabel heb gevoeld. Het was me niet meteen duidelijk dat supervisie je kan 
helpen om dieperliggende problemen naar de oppervlakte te krijgen en ook heb ik 
moeite gehad met enkele opdrachten die ik moest uitvoeren.  
 
Zo vond ik het doodeng mijn vastigheden los te laten en vond ik het een behoorlijke 
uitdaging om mijn patronen te doorbreken. Althans, zo voelde en dacht ik dat voordat 
ik ermee begon. Uiteindelijk was ik erg verbaasd hoe gemakkelijk me het af was 
gegaan en ben ik het behalve met hardlopen toe gaan passen op alles wat ik aan kon 
stippen als een patroon. Nu deert me dat totaal niet meer, en heb ik weten te bereiken 
dat ik veel minder drang heb naar totale controle. Blaadjes eindeloos recht leggen, 
mijn spullen tot in de puntjes toe ordenen en het gevoel dat ik mijn zekerheid zou 
verliezen als ik mijn zaken niet op orde heb (liggen) behoren gelukkig tot het verleden. 
Ik kan eindelijk met plezier en geheel ontspannen mijn lessen geven zonder dat de 
kwaliteit er ook maar een beetje onder heeft hoeven lijden.  
 
Dat vind ik vooral voor mijzelf de opbrengst van supervisie: dat ik mijn leven veel 
ontspanner heb weten te maken. Niet alleen op school maar ook privé. Ik analyseer 
mijn handelingen en probeer te doorgronden waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. 
En als het me niet bevalt benoem ik het als een doelstelling om dat te veranderen. Dit 
bespreek ik dan bijvoorbeeld met mijn partner Kelsey. Zo ben ik bijvoorbeeld erg 
kritisch op mezelf en verwacht ik dat anderen dat ook doen. Doordat ik dingen vrij direct 
geneigd ben om uit te spreken probeer ik me bewust te zijn van de momenten waarop 
ik dit doe, en probeer ik het min of meer te voorkomen of op een andere manier over 
te brengen. Dit voorkomt dat ik een ander kwets en kom ik minder bazig over. Dit helpt 
me zowel privé als ook voor de klas: op deze manier heb ik bijvoorbeeld geleerd om 
meer geduld te hebben met leerlingen. Door me er bewust van te worden, kon ik er 
anders mee omgaan. Zo kan ik nu bijvoorbeeld veel constructiever opmerken dat een 
leerling niet goed meedoet en positieve verwachtingen uitspreken dan wanneer ik nog 
direct vanuit een kritisch gevoel had gereageerd.   
 
Ook pas ik zo nu en dan de technieken van supervisie toe om een ander te helpen de 
kern van een probleem te vinden. Ik vind het echt geweldig dat je door vragen te stellen 
zoveel kunt bereiken. Het heeft me ook fantastisch geholpen om oud zeer los te laten, 
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zelfs al wist ik niet altijd dat het er zat. Dat geeft wel aan waartoe supervisie in staat is 
voor je te doen, en ik overweeg dan ook hier in de toekomst zelf ook iets in te gaan 
doen (geven van supervisie). 
 
Ik ben zeer te spreken over de manier waarop de supervisiebijeenkomsten zijn 
verlopen en vind het erg prettig dat ik zo’n fijne en motiverende groep supervisanten 
zit. Beide meiden motiveren en helpen me ontzettend, er is een zeer prettige sfeer 
tussen ons en ik voel me zeer veilig bij hen in de groep. Behalve binnen de supervisie 
hebben we ook daarbuiten leuk contact. Ik neem een voorbeeld aan ieder van hen en 
ben ervan overtuigd dat de samenstelling van onze groep het beste in ons naar boven 
weet te halen. Verder heb ik altijd het gevoel dat er ruimte is voor mijn verhaal en ben 
ik van mening dat de tijd hiervoor altijd eerlijk en netjes verdeeld is. Hiervoor mijn 
complimenten aan Mieke die keer op keer in staat is om een leuke en prettige sfeer te 
creëren. 
 
De komende periode wil ik me graag verder ontwikkelen als (volwaardig) docent en ik 

ben ervan overtuigd dat supervisie daar een zeer gewenste bijdrage aan zal kunnen 

leveren zoals het de afgelopen periode heeft gedaan. Ik verwacht dat mijn inbrengen 

en leerdoelen vooral gericht zullen zijn op het plannen en uitvoeren van taken en 

dingen die ik moet doen voor mijn stage en op de Hogeschool. Het kost me veel moeite 

om mijn prioriteiten te bepalen en (alle) taken uit te voeren die ik moet doen. Omdat er 

een drukke periode aanbreekt met het afstuderen in zicht verwacht ik daar nog veel 

mee geconfronteerd te zullen worden.   

 

Ik ondervind nog vaak ongemakken in bepaalde contacten binnen mijn stageschool en 

heb ik zo nu en dan het gevoel niet helemaal als volwaardig wordt aangezien. Dit kan 

slechts een gevoel zijn, maar het uit zich soms ook in de manier waarop ik gesprekken 

voer. Zo begin ik dan ineens enigszins te stotteren of heb ik dat ik niet uit mijn woorden 

kan komen. Dit ervaar ik als storend voor mezelf, voor anderen en ik vind het 

bovendien niet erg professioneel. Ook dit wil ik nog zien te veranderen in de komende 

periode. Ik wil me nog meer zeker gaan voelen binnen de schoolorganisatie en mezelf 

minder wijs maken dat ik minder ben dan mijn collega’s.  

 

Supervisie is voor mij samen te vatten in de volgende zin: 

“Het is niet de kunst om iemand te vertellen wat het probleem is, maar om iemand 

inzicht te geven in waar het probleem vandaan komt.”  
           Mike Hoffmann, 2014 
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Deel II: Het casusdossier 
 

Inleiding 

 
Het casusdossier bestaat uit drie complexe situaties die zich hebben voorgedaan in 

het werken op het Wolfert College gedurende het schooljaar 2013-2014. Ter illustratie 

hoe ik met deze situatie ben omgegaan, laat ik stap voor stap zien hoe ik heb gewerkt 

aan een oplossing, bijvoorbeeld door een onderzoek uit te voeren op school of door 

me te verdiepen in (vak)literatuur bij mijn casussen. 

Het casusdossier bestaat uit de volgende onderdelen (A t/m G): 

A. Beschrijving van de casus Hierin beschrijf ik wat ik heb gedaan: 
Wat was mijn doel? 
Hoe ben ik te werk gegaan? 
Wat heb ik uitgevoerd en hoe is het 
verlopen? 

B. Kernbegrippen Hierin relateer ik de casus aan de 
kernbegrippen. Hier geef ik een 
beschrijving van het gedrag behorend 
bij dat begrip en hoe ik dat in de praktijk 
heb laten zien. 

C. Competenties Hierin relateer ik de casus aan een of 
meerdere (delen van) competenties. 

D. Resultaten Hierin beschrijf ik wat het mij heeft 
opgeleverd: de leeropbrengst voor 
leerlingen en de leeropbrengst voor 
mezelf. Deze ondersteun ik met 
bewijzen. 

E. Reflectie en ontwikkelingspunten Hierin blik ik terug en benoem ik 
ontwikkelpunten voor mezelf. 

F. Beoordelingen door derden Hierin laat ik zien hoe anderen mij en de 
resultaten beoordelen. 

G. Bewijzen Hierin som ik de bewijzen op die ik aan 
de casus toevoeg. 

 

De casussen 

 
De volgende drie casussen zullen in dit deel worden uitgewerkt: 

 Casus 1: “Het werken vanuit theorie en vaardigheden van het vak(gebied) 

Nederlands”.  

 

 Casus 2: “Een activerende en stimulerende leeromgeving creëren”. 

 

 Casus 3: “Inzicht verkrijgen in het leerproces, niveau en de ontwikkeling van 

de leerling”. 
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Wat is het ISK-onderwijs? 

 
Veel mensen uit mijn omgeving en zelfs medestudenten op de Hogeschool Rotterdam 
lijken geen goed beeld te hebben over wat het ISK-onderwijs is en waar het toe dient. 
Daarom besteed ik ter inleiding van mijn casusdossier aandacht aan het uitleggen van 
wat de ISK is en hoe dat (bijvoorbeeld op het Wolfert College) is vormgegeven. 
 
Het ISK-onderwijs (internationale schakelklassen) is ertoe bedoeld om leerlingen die 
een buitenlandse achtergrond hebben te helpen in het verwerven van de Nederlandse 
taal. Leerlingen kunnen net een paar maanden in Nederland zijn, maar kunnen 
evengoed ook (gedurende het schooljaar) binnenkomen als ze net een paar weken of 
slechts dagen in het land zijn. Omdat zij zonder kennis van de Nederlandse taal niet 
kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs in Nederland, worden ze eerst in het 
ISK-onderwijs geplaatst. Daar blijven ze, afhankelijk van hun taalontwikkeling, lessen 
volgen tot zij de stap kunnen maken naar het reguliere onderwijs. Voor sommige is dat 
slechts een jaar, andere blijven wel tot drie jaar, waarna ze eventueel ook zouden 
kunnen overstappen naar het MBO als zij bijvoorbeeld te oud zouden zijn voor het 
middelbare traject.  
 
Dat houdt in dat leerlingen geplaatst worden naar (taal)niveau en leeftijd, maar ook dat 
zij gedurende het jaar kunnen worden overgeplaatst naar een andere groep. Alle 
leerlingen beginnen in IS0, zeker wanneer zij net in Nederland zijn, waarna ze in 
principe na een paar maanden al in een van de andere groepen worden geplaatst. 
Binnen alle klassen bestaan daarom verschillen in taalniveau, wat het differentiëren 
tussen en het monitoren van leerlingen extra van belang maakt. Ook kan het 
onderwijsniveau van leerlingen bij binnenkomst onbekend zijn, waardoor eerst zal 
moeten worden vastgesteld welk niveau de leerling aankan. Dit maakt het werken 
binnen het ISK-onderwijs zeer bijzonder en enigszins uitdagend, omdat je behalve de 
pet van vakdocent ook die van taaldocent op moet hebben.  
 
Om daarmee om te kunnen gaan en behalve als vakdocent ook als taaldocent te leren 
werken, heb ik daar casus 1 aan gewijd. 
 
Op het Wolfert College gaf ik het afgelopen jaar voor het eerst zelfstandig les. Dit was 
meteen binnen de ISK-afdeling van de school. Ik gaf het afgelopen jaar les aan de 
volgende klassen (gecategoriseerd naar het karakter van de groepen):  
 
Type onderwijs: Klassen: 

Primaire klassen  
(basisschool-methode) 

ISB 
 

  
 

 
 

 
 

Brugklas  
(werken met reguliere schoolmethode) 

 IE1 
 

   

Startklassen  
(vanaf IS1 naar leeftijd ingedeeld) 

IS0 IS1 IS2   

Reguliere klassen  
(werken met reguliere schoolmethode) 

IG1 IG2mh IG2hv ÌG3h IG3v 

 
De dikgedrukte klassen waren mijn eigen klassen. Andere groepen heb ik tijdelijk 
gehad door het overnemen van de lessen van mijn vakcoach (ISB, IG1, IG2mh, IG3v) 
gedurende de twee weken dat zij absent was, of omdat ik het werken met IS0 zo nu 
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en dan heb bijgestaan door begeleidingslessen te geven (op verzoek van vakdocenten 
Nederlands). De grootte van de klassen zijn kleiner dan in het reguliere onderwijs: 
tussen de drie (ISB) en vijftien leerlingen (IG3h). 
 

Casus 1: “Het werken vanuit theorie en vaardigheden van het vak(gebied) 

Nederlands.”  
 

A. Beschrijving van de casus 
 

Inleiding 

 
De klassen IG2hv en IG3h waren dusdanig ver in hun ontwikkeling, dat je (met alleen 
wat extra aandacht voor woordenschat) nagenoeg op dezelfde wijze les kon geven als 
in het reguliere onderwijs. IG2hv was namelijk min of meer een tweede klas 
HAVO/VWO en IG3h een derde klas HAVO. In deze klassen werd dan ook normaal 
en regulier materiaal gebruikt. Gezien het karakter van het ISK-onderwijs, in ieder 
geval op het Wolfert College, was het bijzonder gemakkelijk en plezierig werken met 
deze leerlingen. Ik werd bijna elke ochtend vriendelijk begroet, leerlingen zeiden me 
na bijna iedere les gedag en er is nimmer sprake geweest van ordeproblemen in deze 
klassen. Lesgeven in deze klassen was echt een feest voor een docent die zijn passie 
graag wil delen met leerlingen, aangezien je, wanneer je zou willen, een heel lesuur 
kunt werken en uitleg kunt geven zonder ook maar één keer de orde te hoeven 
herstellen. 
 
Ik had het voorgaande jaar al veel geleerd over het gebruiken van de LSD-
vraagmethode1 (luisteren, samenvatten en doorvragen) en het temperen van mijn 
taalgebruik tot op het niveau van de VMBO-leerling, maar daarin moest ik bij het 
werken op een ISK-afdeling nu nog veel verder gaan. Ik was dan ook geen vakdocent 
meer, maar een taaldocent. Dat vroeg nogal wat aanpassingen in mijn denk- en 
werkwijze. Ik vond het in het begin ook heel onprettig om aan de gang te moeten met 
op taalgericht lesmateriaal. Naar mate ik het een aantal keer had gedaan, begon het 
steeds beter te gaan. Ik wist steeds beter de leerling te bereiken, kreeg meer interactie 
met de leerling (die vanzelfsprekend heel verlegen zijn omdat ze de taal niet kennen) 
en merkte dat ik steeds makkelijker het doel wat ik voor ogen had wist te bereiken. 
Maar hoe zou ik de taalontwikkeling bij deze leerlingen kunnen stimuleren, en welke 
methoden worden daarvoor gebruikt (bij het vak Nederlands)? Deze vragen hadden 
voorafgaand aan het schooljaar al beziggehouden, waardoor ik de eerste paar weken 
min of meer in de leer ging bij mijn vakcoach. Door aan het begin van het schooljaar 
dezelfde werkwijze als mijn vakcoach te gebruiken, raakte ik er vanzelf bedreven in, 
waardoor ik al na een aantal weken aan de slag kon gaan met de manier waarop ik 
zelf zou willen gaan werken met deze leerlingen. 
 
Toen ik dat eenmaal een paar keer had gedaan, merkte ik op dat de leerlingen in deze 
twee klassen moeite hadden met het leren van begrippen. Ze leerden letterlijk de 
betekenis van begrippen uit begrippenlijsten, zonder te begrijpen wat de woorden 
eigenlijk inhouden. De begrippen(lijsten) zijn vaak erg talig en er wordt veel gebruik 
gemaakt van terminologie zonder dat die terminologie daarbij ook wordt uitgelegd. 

                                                             
1 http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/lsd.html 

http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/lsd.html


Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 45 

Ook bij het werken in het VMBO, de HAVO en VWO heb ik eerder al eens ervaren dat 
de terminologie bij het vak geschiedenis een probleem is. Voorbeelden van begrippen 
die ik door middel van de LSD-vraagmethode heb weten bloot te leggen het geven van 
les aan IG2hv en IG3h (en het geven van bijlessen en examentrainingen) en 
voorbeelden van begrippen en termen die ik letterlijk terug kon lezen uit een 
eigengemaakte samenvatting, zijn (o.a.):  
 

 de bourgeoisie 
(wat / wie wordt er bedoeld met gegoede burgerij?) 

 een constitutionele monarchie  
(wat is een constitutie, wat is een monarchie?) 

 een klasseloze samenleving 
(wat houdt klasseloos in bij de beschrijving van het begrip communisme?) 

 het liberalisme  
(wat wordt er bedoeld met politieke stroming”) 

 een staat  
(wat is een ander woord voor staat?) 

 
De manier waarop aan het leren van woorden en het vergroten van de woordenschat 
werd gewerkt, was bij veel verschillende docenten op dezelfde manier vormgegeven. 
Veel docenten werkten met woordenlijsten die door de leerlingen moesten worden 
vertaald. In deze twee klassen werd dat niet meer gedaan, waardoor ik het nodig vond 
om iets anders voor hen te verzinnen. De begrippenlijst op het bord zetten en hen de 
betekenis laten opzoeken was geen optie, want dan zouden ze letterlijk de betekenis 
van begrippen uit de begrippenlijst halen. En dat wilde ik juist zien te voorkomen en 
zien te tackelen. Terugkijkend op mijn andere stagejaren en jaren als leerling binnen 
het middelbaar onderwijs, kon ik me niet bedenken wat andere docenten gedaan 
hadden om dit probleem te tackelen, behalve het geven van het advies aan leerlingen 
om de begrippenlijst altijd goed uit het hoofd te leren. Maar wat heb je eraan om te 
leren dat het communisme een klasseloze samenleving nastreeft als je totaal geen 
besef hebt van wat dat eigenlijk betekent en inhoudt? Op basis van die constatering 
ben ik op zoek gegaan naar hoe ik concreet dat probleem zou kunnen tackelen.  
 
Ik herinnerde mij dat in ieder geval in één van de vaklokalen Nederlands een poster 
hing met de 5 W-vragen. Toen ik ging nadenken over wat ik zou kunnen doen met die 
methode kwam ik tot de conclusie dat er wellicht veel meer mogelijkheden zijn in het 
gebruiken van de theorie en vaardigheden uit het vakgebied van Nederlands dan ik 
vooraf had gedacht. Dat wilde ik dan ook verder gaan uitzoeken. In de eerste plaats 
om een oplossing te vinden voor het specifieke leerprobleem met betrekking tot het 
leren van begrippen(lijsten), maar ook om vaardiger te worden in het geven van 
taalgericht vakonderwijs (TVO), dat onlosmakelijk met het ISK-onderwijs is verbonden 
en cruciaal is om leerlingen hun taalniveau en woordenschat te verbeteren. 
 

Doel van de casus 

 
Ik ben door het werken op de ISK-afdeling van het Wolfert college geïnteresseerd 
geraakt in het werken met taal om mijn vak te kunnen overbrengen. Daarom wil ik 
graag een vakdocent worden die naast de vaardigheid om zijn vak geschiedenis te 
doseren ook beschikt over de kwaliteiten van een taaldocent. Daarom ben ik op zoek 
gegaan naar manieren om van de lessen geschiedenis, behalve een vakinhoudelijke 
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les, ook een taalles te kunnen maken. Het leek me heel interessant om te kijken in 
hoeverre het mogelijk is om taalvaardigheden in te zetten bij het vak geschiedenis, 
want behalve problemen met het laten leren van begrippen heb ik ook het ook altijd 
moeilijk gevonden om leerlingen te leren hoe je hen een werkstuk of een opstel kunt 
laten schrijven. Meestal verwees ik daarvoor naar het vak Nederlands, terwijl ik 
helemaal niet wist in hoeverre leerlingen dat op dat moment al hadden gehad. Ik kreeg 
op de vraag of ze dat gehad hadden bij Nederlands meestal wel een positieve reactie, 
maar dan blijft het nog maar de vraag in hoeverre zij er echt mee hebben gewerkt en 
of zij het ook (nog) kunnen toepassen bij mijn vak. Daarom lijkt het me ontzettend 
zinvol om als docent ook iets te kunnen met vaardigheden van het vak Nederlands.  
 
Daarom wil ik aan het eind van het werken aan deze casus antwoord kunnen geven 
op de volgende leervraag: 
 
“Op welke manier kan ik theorie en vaardigheden van het vak(gebied) Nederlands 
implementeren en toepassen in mijn lessen?” 
 
Hopelijk vind ik op die manier nieuwe technieken om te kunnen werken aan het 
probleem met begrippenlijsten en doe ik kennis op over andere vormen van lesgeven 
dan degene die ik ken van het leren lesgeven in mijn eigen vakgebied. Dit lijkt me niet 
alleen nuttig voor het werken in het ISK-onderwijs, maar ook erbuiten.  
 

Hoe ik te werk ben gegaan 

 
Ik ben allereerst in gesprek gegaan met mijn vakcoach en leden van de vakgroep 
Nederlands. Vanuit hun ervaring in het werken met ISK-leerlingen hebben zij allen een 
werkwijze opgebouwd die voor hen succesvol is. Ik wilde dan ook gebruik kunnen 
maken van hun expertise door hen te vragen hoe zij te werk gaan met leerlingen die 
de taal nog niet beheersen. Want bewust of onbewust zijn deze docenten stuk of stuk 
bekwaam geraakt in het geven van op taalgericht onderwijs en dus valt er een hoop te 
leren uit de werkwijze die zij hanteren. Ik heb daarom lessen bezocht van diverse 
vakdocenten Nederlands, omdat zij behalve hun natuurlijke manier van lesgeven ook 
geschoold en thuis zijn in het geven van het vak Nederlands. Na het bezoek aan de 
docenten heb ik kort met hen gesproken en gevraagd om materiaal en tips. Deze 
bezoeken heb ik hieronder verder uitgeschreven, waarbij ik opmerk wat ik per docent 
heb opgestoken of geleerd. 
 
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar vakliteratuur over het geven van vakgericht 
taalonderwijs en heb ik o.a. de boeken geraadpleegd (boekenlijst op Hint) die op de 
hogeschool worden gebruikt bij de lerarenopleiding voor het vak Nederlands en die 
beschikbaar zijn in de mediatheek. Wat ik daar uit heb weten te halen en hoe ik dat 
ben gaan toepassen, wordt ook hieronder verder uitgeschreven. 
 

Wat ik heb gedaan, hoe het is verlopen 

 
Feedback & expertise van Caja Venema (vakcoach en docente AK & GS) 
 
Met Caja, mijn vakcoach, heb ik veel gepraat en overleg gevoerd gedurende het 
schooljaar. Zij is diverse keren op lesbezoek geweest en heeft mij vaak punten 
gegeven waaraan ik nog zou kunnen werken. Zij heeft van mij als docent dan ook een 
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goed beeld en weet op welk vlak ik mij nog kan verbeteren. Gedurende het jaar heeft 
ze mij herhaaldelijk gewezen op (te) moeilijk taalgebruik. Daar betrap ik mezelf ook 
nog vaak op, ondanks dat ik dit in het vorig schooljaar ook als aandachtspunt had. 
Caja gaf me het advies mee om vooraf te bedenken welke woorden in een paragraaf 
een probleem kunnen opleveren bij leerlingen. Door deze woorden ofwel klassikaal te 
behandelen of op te nemen in een woordenlijst die de leerlingen moeten maken, kun 
je voorkomen dat je te moeilijke woorden gebruikt. Ik heb, omdat ik een manier wil 
vinden om hier vaardiger in te worden, een leervraag geformuleerd om te werken aan 
het specifieke punt dat ik (te) vaak moeilijke woorden gebruik. 
 
Opbrengst van de feedback bij lesbezoeken door Caja: 

 Leervraag: Op welke manier kan ik beter rekening leren houden met het 
taalniveau van de leerling? 
 

Lesbezoek aan & expertise van Marleen Steenhuizen (BOS en docent NE) 
 
Ook ben ik op bezoek gegaan bij enkele lessen van Marleen Steenhuizen. Zij is een 
docent Nederlands die veel werkt met leerlingen die net op school zijn gekomen (IS0). 
Ik was erg benieuwd naar hoe zij haar lessen geeft en hoe zij omgaat met het 
taalprobleem. Op 4 april 2014 heb ik een les bezocht van haar met IS0 en daarin zijn 
me de volgende twee dingen opgevallen.  
 
Allereerst de aandacht die zij besteedde aan het visueel maken van woorden en 
situaties. Ze tekende een vierkant op het whiteboard en begon die daarna te vullen 
met allerlei objecten. De leerlingen haalde er direct uit dat het een huis, een trap, een 
keuken, een bank en een verwarming moest voorstellen. Die woorden, die allen te 
maken hadden met een huis, werden op deze manier getoetst en voor iedereen goed 
te volgen gemaakt. Ook werden leerlingen enthousiast om nog meer objecten in het 
Nederlands te noemen en mochten ze zelfs het object tekenen, waarna een ander het 
object van zijn voorganger moest benoemen. Er was sprake van samenwerkend leren, 
spelenderwijs leren en het was een zeer stimulerende werkvorm om te werken met 
abstracte Nederlandse woorden. Deze werkvorm vond ik ontzettend leuk om te zien 
en ik bedacht me alvast op welke lesstof ik dit zelf zou kunnen toepassen. Bijvoorbeeld 
bij het onderwerp ‘de middeleeuwse stad’, waar leerlingen een aantal cruciale 
gebouwen (zoals een kerk / kathedraal, marktplein en begraafplaats) moet plaatsen in 
een tekening van een stad. In dat geval zou de nadruk minder liggen bij 
taalontwikkeling, maar leerlingen zouden zoiets wel heel erg leuk kunnen vinden. Het 
zou hen bovendien kunnen stimuleren om de indeling van een middeleeuwse stad zo 
beter te onthouden. De eenvoud en de opbouw maakte het ook spannend voor 
leerlingen, wat anders zou zijn dan bij het gebruik van een PowerPoint met plaatjes, 
waar ik normaliter voor zou hebben gekozen. Dan laat je een plaatje zien en geef je 
toelichting bij de plaatjes, wat dan weinig stimulerend is voor leerlingen. Het 
interactieve karakter van zo’n methode vond ik een erg nuttig inzicht om toe te kunnen 
passen in mijn eigen lessen. 
 
Ook viel mij op dat ze leerlingen stimuleerde om nieuwe woorden te gebruiken door ze 
te plaatsen in een zin of in een andere zin. “Een appel hangt aan een boom”, “Ik koop 
appels bij de groenteboer” of “ik lust graag appels”. Door op deze manier te werken 
met (nieuwe) woorden kon ze een inschatting maken van de voortuitgang per leerling 
en stimuleerde ze om ook zinnen te maken met woorden die zij in hun eigen omgeving 
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zouden kunnen gebruiken. Op die manier maakte ze de woorden zoveel beter 
toepasbaar dan alleen bij een katern uit de methode over bijvoorbeeld een huis of een 
winkel. Wat ik hier uit herkende, was het advies wat ze mij een paar dagen eerder had 
gegeven tijdens een lesbezoek, namelijk dat ik met (moeilijke) woorden of begrippen 
moest proberen een voorbeeldzin te maken om leerlingen een idee te geven van de 
toepassing van het woord. Dat zag ik duidelijk terug in haar eigen les. 
 
In het gesprek wat ik met haar voerde na de les bracht ik dit ook naar voren en vertelde 
ik haar over mijn voornemen om meer te weten te komen over het toepassen van 
theorie van het vak Nederlands. Zij vertelde me dat ze een workshop had gemaakt 
over taalgericht vakonderwijs als opdracht voor de Hogeschool Rotterdam en dat ik 
dat van haar kon krijgen. Het document (63 pagina’s) bevat onder meer een deel van 
de theorie uit het boek ‘Handleiding Taalgericht Vakonderwijs’ en informatie over het 
werken binnen het ISK-onderwijs. Wat ik hieruit in het bijzonder vond aanspreken 
waren een aantal concrete opdrachten die gebruikt kunnen worden bij de vakken 
aardrijkskunde en geschiedenis. Daarop heb ik uiteindelijk ook mijn eigen materiaal 
gebaseerd (zie casus 2). 
 
Ze adviseerde me verder om me te gaan verdiepen in het taalgericht vakonderwijs 
(TVO), omdat in de literatuur daarover ook vaak kant en klare toepassingen in staan 
die toepasbaar zijn bij het vak geschiedenis.  
 
Opbrengst van het bezoek en gesprek met Marleen: 

 Visueel maken van de lesstof (met eenvoudige tekening). 

 Het plaatsen van (nieuwe) woorden in een (andere) zin. 

 Eigen gemaakt materiaal van Marleen over ISK-onderwijs en Taalgericht 
Vakonderwijs (workshop) 

 
Lesbezoek aan & expertise van Martijn Schoonderwoerd (hoofd vakgroep, NT2-
geschoolde docent NE) 
  
Na mijn lesbezoek bij Marleen ben ik langs gegaan bij Martijn Schoonderwoerd. Martijn 
geldt als een deskundige op het gebied van didactiek binnen onze afdeling en heeft 
onder andere een website (startpagina) gemaakt over het ISK-onderwijs (op het 
Wolfert College). Ik had al vaker informeel met Martijn gesproken over het werken in 
het onderwijs en wilde absoluut ook gebruik maken van zijn expertise. Ook Martijn 
werkt veel met de leerlingen die net op onze school zijn gekomen, waaronder in de les 
die ik van hem heb bezocht. In die les werkte hij een programma af met een aantal 
leerlingen die net nieuw op school, afkomstig uit Nigeria. In zijn les viel me vooral op 
dat hij leerlingen stimuleerde om te werken aan hun (uit)spraak. De leerlingen kregen 
een pakketje met werkbladen, waarin een letterlijke tekst stond gedrukt die hoorde bij 
filmpjes op YouTube. In die filmpjes praat een vrouw heel langzaam over objecten en 
stelt er vragen over. Dit waren filmpjes van “Woord voor woord”, een programma van 
het Alfa-college (Groningen) gericht op mondelinge vaardigheden (NT2) voor 
analfabete beginners. Door het gebruik van die methode zie je dat leerlingen behalve 
mee proberen te lezen op de werkbladen ook proberen de woorden na te zeggen. 
Doordat dit door Martijn ook gestimuleerd werd door woorden voor te lezen en de 
leerlingen dit gezamenlijk te laten nazeggen, leerden ze behalve nieuwe woorden ook 
de uitspraak van Nederlandse woorden. Het had iets weg van wat ik ooit eens op de 
basisschool heb gedaan in groep 3, maar het ging ook verder dan dat. Martijn ging met 
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de leerlingen de school door en vroeg hen onderweg gesloten vragen: “Is dat een 
jongen of een meisje?” en “Is deze klas groot of klein?”. Hij was volledig visueel bezig 
met leerlingen om dingen uit de omgeving te benoemen. 
  
Na de les besprak ik met hem de methode die hij had gebruikt in de klas. Hij vertelde 
me dat hij recentelijk begonnen was met het werken met deze methode en dat hij 
bekend staat onder de namen “Total Physical Response” (TPR ®) en “Teaching 
Proficiency through Reading and Storytelling” (TPRS ®). Deze methoden, die erg op 
elkaar lijken maar wel degelijk van elkaar verschillen, worden normaliter gebruikt in 
lessen aan mensen met een andere moedertaal (NT2) of die mogelijk zelfs 
analfabetisch zijn. Het stuurt aan op het interactief behandelen van woorden, 
bijvoorbeeld door lichaamsbeweging(en) (TPR) toe te passen bij het leren. De docent 
geeft dan in gebiedende wijs (bevelende vorm) een 
opdracht aan de leerling, die de leerling daarna ook 
lichamelijk moet uitvoeren. Bijvoorbeeld: “Geef mij 
het boek.” of “Loop naar de deur”. Bij TPRS is het 
mogelijk om bijvoorbeeld een heel toneelstuk op te 
voeren, waarbij handelingen of plaatsen een plek 
krijgen in het lokaal. Twee stoelen naast elkaar 
vormen een bushokje, drie stoelen een bed en het 
bureau van de docent vormt een keuken. Alle 
handelingen die plaatsvinden (leerling staat op, 
maakt een ontbijt, gaat naar het werk etc.) kunnen op deze manier op een leuke en 
actieve manier worden behandeld, herhaald en worden getoetst. De input kan komen 
van de docent maar ook van de leerlingen. Op die manier leren de leerlingen van 
elkaar, corrigeren ze elkaar tijdens het verhaal en hebben ze bovendien plezier in het 
‘spelen’ met de taal. Ze zijn allen actief betrokken bij de les en je werkt bovendien aan 
groepsbinding, wat van belang is op een school waar elke leerling als een individu 
binnenkomt en ze verschillende talen spreken. 
 
Opbrengst van het bezoek en gesprek met Martijn: 

 TPR (Total Physical Response) 

 TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) 
 
Op zoek naar theorie en boeken met (vak)literatuur van het vak Nederlands en het 
Taalgericht Vakonderwijs (TVO) 
 
Ik ben op zoek gegaan naar vakliteratuur. Allereerst ben ik gaan kijken naar boeken 
die de toepassing van de 5W-vragen behandelen. Zo kwam ik erachter dat de vakterm 
voor de 5W-vragen het stellen is van topische vragen. De topische vragen blijken onder 
andere ook in het bedrijfsleven te worden gebruikt. Op die manier kunnen problemen 
worden blootgelegd en zeer concreet worden gewerkt aan een oplossing. Onder 
andere Toyota is bekend geworden door op die manier te werken2. In de journalistiek 
worden de 5W-vragen gebruikt als middel om een artikel op te kunnen stellen3. De 
toepassing van dit type vragen bij het vak geschiedenis heb ik echter nagenoeg 
nergens in terug kunnen vinden. De enige toepassing van dit type vragen bij 
geschiedenis dat ik gevonden heb, is bij Jan van der Kolk, een docent geschiedenis 

                                                             
2 http://tinyurl.com/qb3575l (5Why-methode) 
(A Study of the Toyota Production System: From an Industrial Engineering Viewpoint) 
3 http://www.creatiefdenken.com/5w-methode.php 

http://tinyurl.com/qb3575l
http://www.creatiefdenken.com/5w-methode.php
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op de St.-Jozefmavo in Vlaardingen. Op zijn website laat hij zijn leerlingen werken met 
de 5W-vragen bij het ontleden en begrijpen van bronnen. Verder heb ik niks gevonden 
in (vak)literatuur wat deze methode bruikbaar maakt voor andere vakken dan bij het 
vak Nederlands.  
 
De toepassing ervan heb ik wel veelvuldig teruggevonden in handboeken bij het vak 
Nederlands. Daar wordt de methode gebruikt om een tekst te kunnen verklaren. 
 
Het domein ‘lezen’ bij het vak Nederlands 
bestaat uit verschillende onderwerpen. Dit 
domein begint allereerst met de 
vloeiendheid van de taal. Dit houdt in dat je 
een tekst als eerst probleemloos leert lezen. 
Je hoeft dan nog niet te begrijpen waar de 
tekst over gaat. Dat komt pas bij de volgende 
stap: tekstbegrip. Dan ga je behalve het 
vloeiend lezen ook letten op de betekenis 
van het woord in een context. Een bank in de 
zin: “Ik ga even naar de bank” houdt niet in 
dat je gaat zitten op de bank in de woonkamer, maar dat je bijvoorbeeld geld gaat 
halen. Dat onderscheid moet een leerling hier leren maken. Deze stap hangt nauw 
samen met besturing. De vraag daarbij is: Hoe benader ik een tekst? Hierbij leren de 
leerlingen om aan de hand van leesstrategieën te kijken naar een tekst. Voorbeelden 
van deze strategieën zijn bijvoorbeeld oriënterend, globaal en kritisch lezen. Van deze 
voorbeelden past het kritisch lezen denk ik het beste bij het gebruik van topische 
vragen. Je vraagt je bij kritisch lezen namelijk af in hoeverre een tekst een beeld 
schetst van een onderwerp. Wat vertelt de tekst over het onderwerp? Om dat bloot te 
leggen pas je de 5W-vragen (topische vragen) toe.4  
 
Bij Nederlands worden de topische vragen dus ingezet om een tekst te verduidelijken 
en is daarom vooral technisch van aard. Je kijkt dan bijvoorbeeld naar welk verband 
er bestaat tussen twee alinea’s in een tekst. De toepassing van topische vragen die ik 
voor ogen heb bij mijn lessen, is juist dat leerlingen het kunnen gebruiken als checklist 
of als een hulpmiddel voor het volledig formuleren van een antwoord op toetsvragen 
of het omschrijven van begrippen uit de begrippenlijst. Dat zit dus meer in het schrijven. 
Maar toepassingen van topische vragen bij het domein schrijven kon ik hier echter niet 
in vinden.  
 
Waar ik wel iets uit heb kunnen halen, is het Europees referentiekader voor talen. 
Hierin wordt per niveau (A1 tot C2) beschreven wat leerlingen taalmatig moeten 
aankunnen. De leerlingen die ik les geef in IG2hv en IG3h zijn vergelijkbaar aan 
leerlingen in een tweede klas HAVO / VWO en een derde klas HAVO. Uit het 
referentiekader kon ik opmaken dat mijn leerlingen ongeveer moeten zitten op B1-
niveau. Dit zou betekenen dat mijn leerlingen, volgens het Europese referentiekader: 
 
 
  

                                                             
4 Bosser, B., Kuiken, F. & Vermeer, A. (2010). Handboek Nederlands als tweede taal in het 
volwassenonderwijs. Bussum: Couthinho. 
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Europees referentiekader voor talen (B1-niveau). Onderdeel: schrijven 

 
Leerlingen moeten een eenvoudige, samenhangende tekst over onderwerpen die 
vertrouwd of van persoonlijk belang zijn, kunnen opschrijven. Ze moeten verder een 
persoonlijke brief kunnen schrijven waarin ze ervaringen en indrukken beschrijven.5 
 

 
Uit deze omschrijving blijkt aan dat leerlingen in deze twee klassen in staat zouden 
moeten zijn om te werken vanuit het principe van topische vragen. Zij kunnen namelijk 
ook werkstukken schrijven in eenvoudige maar begrijpelijke bewoording.  
 
Verder heb ik in het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenonderwijs6 
een methode gevonden die goed werkt voor het aanleren en begrijpelijk maken van 
(nieuwe) woorden of begrippen. Deze methode heet de intentionele methode. De 
intentionele methode bestaat uit drie onderdelen. De eerste stap is semantiseren. Dit 
houdt in dat je een nieuw begrip uitlegt of verduidelijkt: 
 

Voorbeeld: 
 
Constitutionele monarchie (bestaat uit twee woorden) 
 
Constitutie =  
een grondwet, de rechten en plichten waar we ons in Nederland allemaal aan 
moeten houden, dus ook de koning. 
 
Monarchie =  
een koning, een koning noemen we ook wel een vorst of een monarch.  
 
 Een constitutionele monarchie is dus een koningschap waar de koning zich moet 
houden aan de grondwet. 

 
Nadat de leerling weet wat het woord betekent, is het belangrijk dat hij dit ook onthoudt. 
De tweede stap: consolideren is hiervoor noodzakelijk. Dit houdt in dat een nieuw 
woord moet worden herhaalt. Het is voornamelijk deze stap die bepaalt of een woord 
wordt onthouden of niet. De laatste stap is het controleren. Hierbij stelt de leerling zelf 
vast of hij het nieuwe woord kent. Bij deze intentionele methode stuitte ik toevalligerwijs 
op het begrip: contextzinnen. Dat is precies wat ik bij Marleen had afgekeken: het 
plaatsen van woorden in een andere zin. De toepassing van nieuwe woorden in zoveel 
mogelijk verschillende contexten, draagt ertoe bij dat leerlingen de woorden beter 
zullen onthouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een 
woord pas beklijft wanneer men een woord zeven keer (in verschillende contexten) 
heeft gehoord of toegepast. Het gebruiken van contextzinnen zou daarom een bijdrage 
kunnen leveren aan het beter onthouden van (nieuwe) woorden. 
 
Daarom is het belangrijk om niet alleen een woord of term uit te leggen, maar er ook 
synoniemen voor en uitleg over te geven en het woord op de een of andere manier 
vaker terug te laten komen gedurende de les of uitleg. Ik zou daarom de volgende 

                                                             
5 http://www.taaltraining.nl/hoe1.html 
6 Bosser, B., Kuiken, F. & Vermeer, A. (2010). Handboek Nederlands als tweede taal in het 
volwassenonderwijs. Bussum: Couthinho. 

http://www.taaltraining.nl/hoe1.html
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synoniemen: ‘een constitutioneel koningschap’, ‘een monarch die zich moet houden 
aan de grondwet’ of ‘een vorst die de constitutie moet respecteren’. Dan gebruik ik op 
verschillende manieren de term die ik wil dat ze leren, waardoor ik niet te veel in 
herhaling val, maar waardoor ze wel elke keer geconfronteerd worden met de term en 
deze hopelijk zal weten te beklijven in het geheugen van de leerling. Ik zou ook een 
tekening kunnen maken van een boekje (grondwet) en een kroontje (koning). 
 

B. Kernbegrippen 

 
In dit onderdeel koppel ik de casus aan de kernbegrippen. Ook licht ik toe waarom ik 
denk te hebben voldaan aan de indicatoren bij de verschillende kernbegrippen. Van 
de vijf kernbegrippen heb ik besloten er twee aan casus 1 te koppelen: verantwoorden 
en repertoire.  
 

Verantwoorden 

 
Ik denk dat ik mijn handelen concreet heb beschreven. Er is sprake van een verbinding 
met theorie, ervaringen vanuit lesbezoeken zijn beschreven en de uitwerking van mijn 
nieuwe manier van handelen heb ik gekoppeld aan ervaringen in de praktijk (weergave 
van lesfragmenten en opdrachten).  
 
In casus 1 denk ik te hebben aangetoond dat ik aan de indicator van dit kernbegrip bij 
competentie 2 heb weten te voldoen:  
 

C2: “Het ontwerpen van een aanpak die rekening houdt met allerlei verschillen 
tussen leerlingen en tussen groepen, voert die uit en kan die verantwoorden” 

 
Ik heb geconstateerd dat er een andere manier nodig is om te werken in het ISK-
onderwijs dan in het reguliere onderwijs en ben daarom op zoek gegaan naar een 
manier om tegemoet te komen aan de (basis)behoefte van deze leerlingen: het werken 
aan de beheersing van taal en het begrijpelijk(er) maken van mijn vak. De manier om 
dat te doen heb ik per klas anders uitgevoerd, door bijvoorbeeld in de startklassen op 
een andere manier te werken dan in de reguliere klassen van het ISK-onderwijs. Ook 
heb ik verantwoord waarom ik gedaan heb wat ik heb gedaan, maar ook waarom ik 
gekozen heb een methode niet toe te passen of een andere invulling te geven aan een 
methode of vaardigheid. 
 
Omdat ik dit planmatig gedaan heb, past daarbij ook de indicator van dit kernbegrip bij 
competentie 7: 
 

C7: “Werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn competenties, maakt dit 
inzichtelijk en kan dit verantwoorden.” 

  
In dit dossier heb ik bij alle casussen gewerkt aan het planmatig ontwikkelen van mijn 
competenties, omdat dat nu eenmaal ook de bedoeling is van een startbekwaam- 
dossier. Maar waarom ik het toch vind passen bij deze eerste casus, is omdat ik aan 
deze casus drie competenties heb gekoppeld. Casus twee en drie zijn elk voorzien 
van twee competenties, waardoor de mate van ontwikkeling het meeste in deze casus 
terug te vinden moet zijn. Ik heb stap voor stap gewerkt en omschreven wat ik heb 
gedaan. 
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Repertoire 

 

Ik denk dat ik concreet heb beschreven welke mogelijkheden en alternatieven ik 
uitgeprobeerd heb als docent op het gebied van de zeven competenties. In die 
beschrijving heb ik laten zien dat ik over meerdere mogelijkheden heb beschikt, maar 
de keuzes heb gemaakt op basis van ervaring of de achterliggende theorie.  
 
In casus 1 denk ik te hebben aangetoond dat ik aan de indicator van dit kernbegrip bij 
competentie 2 heb weten te voldoen: 
 

C2: “Werkt op basis van zijn pedagogische opvattingen en achterliggende concepten 
systematisch aan het scheppen van een veilige leeromgeving en een positief 
klimaat.” 

  
Bij deze casus heb ik namelijk twee basisbehoefte van leerlingen geprobeerd te 
realiseren: het aanleren van de taal en vaardigheden die je bij geschiedenis, maar ook 
bij andere vakken kunt gebruiken. Ze hebben handvatten van mij gekregen om 
(samen) te werken aan de vertaling van moeilijke begrippen of woorden (5W-vragen), 
zodat ze niet vastlopen op de taligheid en het gebruik van terminologie bij het vak 
geschiedenis. Ook kunnen ze die vaardigheid toepassen en gebruiken bij andere 
lessen, bijvoorbeeld bij aardrijkskunde of maatschappijleer. Omdat ik tevens veel 
rekening heb gehouden met de taalproblemen van leerlingen en veel aandacht heb 
besteed aan het aanleren van vaardigheden en oplossen van taalproblemen voelen 
de leerlingen zich veilig(er). Ze worden ten slotte niet aan hun lot overgelaten. 
 
Het feit dat ik dit ook in andere onderwijssituaties wil blijven gebruiken, getuigd dat ik 
tevens heb voldaan aan de volgende indicatoren (competentie 1 en 3): 
 

C1: “Maakt bewust en effectief gebruik van een arsenaal aan gesprekstechnieken 
(doorvragen, spiegelen).” 
 

 

C3: “Hanteert een breed scala aan leer- en onderwijsstrategieën en kan de inzet 
ervan verantwoorden.” 
 

 
Ik heb namelijk gebruik gemaakt van de LSD-vraagmethode (Luisteren, Samenvatten 
en Doorvragen) en, hoewel minder relevant: ANNA (Altijd Navragen, Nooit Aannemen) 
om te werken aan mijn eigen valkuil: moeilijk taalgebruik. Ook heb ik meerdere leer- 
en onderwijsstrategieën benoemd en toegepast die uiteindelijk goed bleken te werken 
voor dit type leerlingen.  
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C. Competenties 

 
Bij dit onderdeel koppel ik de casus aan verschillende competenties. Ik kies ervoor om 
de drie sterkste competenties te nemen die passen bij casus 1 en hen toe te lichten, 
in plaats van alle competenties na te lopen en zo hier en daar er een indicator uit te 
halen, waardoor zou lijken alsof ik met één casus aan alle zeven de competenties zou 
hebben gewerkt. Hoewel sommige van die indicatoren (van andere competenties) ook 
sterk vertegenwoordigd zijn in deze casus, besteed ik liever de aandacht aan de 
competenties die er echt toe doen bij casus 1. 
 
Ik ben bij de volgende drie competenties uitgekomen: 
 

 Competentie 2: Het vermogen een veilige leeromgeving te creëren. 

 Competentie 5: Het vermogen om samen te werken in een team / organisatie. 

 Competentie 7: Het vermogen om eigen opvattingen en competenties te 
onderzoeken en te ontwikkelen. 

 

Competentie 2: Een veilige leeromgeving creëren  

Indicator Toelichting 

2.5 Ik bespreek met leerlingen hoe ze denken over 
problemen in hun omgeving en koppel dit aan de 
leerstof. 

Ik vraag leerlingen naar 
moeilijke begrippen en 
woorden en geef vervolgens 
uitleg en toelichting 
daarover. 

2.7 Leerlingen kunnen bij mij laten zien wat ze kunnen 
en daardoor bevorder ik hun zelfvertrouwen. 

Ik stimuleer dat leerlingen 
ook zelf nadenken over het in 
eigen woorden beschrijven 
van begrippen. 

2.9 Ik laat leerlingen samenwerken en zorg dat de 
kwaliteiten van elkaar aan bod komt. 

Ik geef leerlingen de 
gelegenheid om samen te 
werken en te komen tot een 
goed antwoord. 

2.10 Ik schep situaties waarin de leerlingen naar 
vermogen initiatief en verantwoordelijkheid kunnen 
nemen voor hun eigen leerproces / ontwikkeling. 

Ik laat leerlingen zelf komen 
met ideeën om begrippen te 
vertalen of anders uit te 
leggen.  

2.12 Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen en met en 
van elkaar leren. 

Ik geef leerlingen de 
gelegenheid om samen te 
werken en te komen tot een 
goed antwoord. 

2.13 Ik help leerlingen hun eigen werk te controleren en 
te beoordelen. 

Ik laat leerlingen zelf komen 
met ideeën om begrippen te 
vertalen of anders uit te 
leggen, bijvoorbeeld door 
middel van de LSD-
vraagmethode. 

 
Waarom deze competentie?  
 
Het pedagogisch karakter van deze competentie, dat wil stimuleren dat leerlingen 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwerven, vond ik sterk passen bij deze 
casus. Ik denk namelijk recht te hebben gedaan aan een basisbehoefte van leerlingen, 
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namelijk vaardigheden aanleren die kunnen helpen in het omgaan met de taligheid 
van mijn vak (begrippen, toetsen). Ook vermelden veel leerlingen de situatie in de les 
als prettig te ervaren, waardoor ik eveneens een veilige leeromgeving heb weten te 
realiseren waarin leerlingen zich gewaardeerd voelen. Dit past wellicht niet direct bij 
de casus, maar de uitwerking van de nieuwe werkwijzen, zoals beschreven zijn in deze 
casus, zouden er wel toe geleid kunnen hebben dat leerlingen het werken in mijn 
lessen zo zijn gaan ervaren. Ik voeg daarom een VIL-enquête, afgenomen in 
november 2013 en later nog eens eind juni / begin juli 2014, toe als bewijs. Van de 
indicaties dat leerlingen het werken in mijn lessen positief ervaren hebben, zal ik een 
selectie maken en presenteren als bewijs 1.4 (IG2hv en IG3h) en bewijs 2.4 (IS2). 
Daarbij zal ik alleen gebruik maken van de resultaten uit juni / juli 2014, omdat daar 
sprake is geweest van het werken met de nieuwe methoden. Ook zal ik ook een link 
vermelden die het mogelijk maakt de hele VIL-enquête te bekijken, waarin leerlingen 
ook aangeven wat ze niet leuk en / of verbeterpunten vinden. 
 

Competentie 5: samenwerken met collega’s 

Indicator Toelichting 

5.1 Ik bespreek regelmatig met collega’s hoe ik met 
mijn leerlingen werk. 

Ik bespreek regelmatig met 
collega’s in vergaderingen 
en erbuiten over hoe ik les 
geef en wat mij zoal opvalt. 

5.2 Ik gebruik daadwerkelijk collegiale hulp om 
problemen in het dagelijks werken op te lossen. 

Ik maak gebruik van de 
expertise van docenten om 
mij heen om mijn onderwijs 
beter vorm te geven en te 
komen tot nieuwe ideeën.  

5.4 Ik maak constructief gebruik van de verschillen 
tussen de teamleden. 

Ik maak gebruik van de 
expertise van docenten om 
mij heen om mijn onderwijs 
beter vorm te geven en te 
komen tot nieuwe ideeën. 

5.5 Ik breng in het overleg mijn eigen opvattingen naar 
voren op zo’n manier dat ik niet in conflict kom met 
de identiteit van de school. 

Ik breng in gesprekken 
constructief naar voren, 
bijvoorbeeld met mijn 
vakcoach, dat ik een ander of 
een eigen idee heb.  

5.11 Ik signaleer problemen van leerlingen en breng die 
ter sprake in het zorgoverleg. 

Ik heb waargenomen dat 
leerlingen moeite hebben 
met begrippen, waarna ik in 
overleg ben gegaan om een 
oplossing te vinden voor 
deze problemen. 

5.16 In mijn onderwijs pas ik gemeenschappelijke 
(vak)uitgangspunten toe waar we in het team 
afspraken over hebben gemaakt. 

Ik heb het verzoek van de 
vakgroep om meer te doen 
met tijdvakken gehonoreerd 
en gewerkt aan het 
bijbrengen van het besef van 
de tien tijdvakken. 

5.17 Ik maak gebruik van de deskundigheid van 
collega’s. 

Ik maak gebruik van de 
expertise van docenten om 
mij heen om mijn onderwijs 
beter vorm te geven en te 
komen tot nieuwe ideeën. 
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Voornamelijk in 
samenwerking bij deze 
casus met de vakgroep 
Nederlands. 

5.18 Bij discussies in het team kan ik mijn eigen visie op 
onderwijs naar voren brengen. 

Ik breng in gesprekken 
constructief naar voren, 
bijvoorbeeld met mijn 
vakcoach, dat ik een ander of 
een eigen idee heb. 

5.19 Ik ontwikkel in overleg met mijn (vak)groep nieuwe 
leerarrangementen en het bijbehorende materiaal. 

Ik heb op eigen initiatief een 
website gemaakt waarop 
leerlingen (leer)teksten 
kunnen vertalen naar hun 
eigen taal. 

5.20 Ik probeer in mijn onderwijs nieuwe werkwijzen uit 
waar we in het team afspraken over hebben 
gemaakt. 

Ik heb op eigen initiatief een 
website gemaakt waarop 
leerlingen (leer)teksten 
kunnen vertalen in hun eigen 
taal, en ik heb het verzoek 
van de vakgroep om meer te 
doen met tijdvakken 
gehonoreerd, door te hebben 
gewerkt aan het bijbrengen 
van het besef van de tien 
tijdvakken. 

5.26 Ik toon respect voor de inbreng van collega’s en 
maak er gebruik van. 

Ik licht toe waarom ik ideeën 
van collega’s wel en ook 
waarom ik hun ideeën niet 
heb gebruikt. Ik denk altijd na 
over feedback of ideeën van 
anderen en haal daaruit wat 
ik kan gebruiken.  

 
Waarom deze competentie?  
 
De sterkst mogelijke competentie bij deze casus vond ik toch wel competentie 5: het 
samenwerken met collega’s. Door in overleg te gaan met docenten en hun tips en 
werkwijze te onderzoeken ben ik gekomen tot veel meer kennis van de theorie die 
gebruikt wordt bij Nederlands. Ter bevestiging dat ik elk van deze docenten heb 
geraadpleegd wordt bij onderdeel ‘F. beoordelingen door derden’ geverifieerd dat ik 
heb samengewerkt met mijn collega’s (Caja, Marleen en Martijn) om te komen tot de 
uitkomsten van deze casus.  
 

Competentie 7: reflecteren en ontwikkelen 

Indicator Toelichting 

7.1 Ik analyseer op methodische wijze (complexe) 
probleemsituaties in mijn beroepspraktijk, werk 
systematisch aan oplossingen en ga na of deze 
effectief zijn. 

Ik heb gewerkt met andere 
methoden (Nederlands) dan 
die ik gewend ben en heb 
gekeken hoe deze methodes 
toepasbaar zijn in mijn 
lessen.  
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7.4 Ik ben bereid en in staat mijn leervragen te 
formuleren en daarop aansluitende leeractiviteiten 
te ondernemen, bijvoorbeeld in de vorm van 
actieonderzoek. 

Ik kan leervragen formuleren 
en bedenken op welke 
manier ik bijvoorbeeld kan 
werken aan een 
(leer)probleem. 

7.5 Ik documenteer mijn eigen leerproces en maak het 
voor anderen inzichtelijk o.a. met behulp van een 
portfolio. 

Ik ben in staat mijn 
leerproces inzichtelijk te 
maken, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van 
reflectieverslagen of het 
maken van een 
startbekwaamdossier. 

7.7 Ik benut diverse bronnen voor mijn eigen 
leerproces, zoals collega’s, literatuur en ICT. 

Ik kan gebruik maken van 
diverse bronnen (internet, 
literatuur en collega’s) om 
mijn leren vorm te geven. 

7.9 Ik kan feedback geven en ontvangen en verwerk de 
uitkomsten in mijn handelen. 

Ik ben in staat om leervragen 
te halen uit feedback van 
anderen en mee te nemen in 
het verbeteren en 
aanpassen van mijn 
handelen. 

7.10 Ik ben bereid en in staat mezelf kennis en 
vaardigheden eigen te maken die ook van 
leerlingen gevraagd worden. 

Ik heb mezelf geleerd om te 
denken op het niveau van de 
leerling en kan op die manier 
begrippen anders vorm 
geven, zodat (ook) een (ISK-
) leerling de definitie ervan 
begrijpt.  

7.12 Ik vorm een duidelijke opvatting over mijn beroep en 
houd me op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
in de politieke en maatschappelijke context. 

Ik verrijk mijzelf met nieuwe 
ideeën, ben op de hoogte 
van het laatste nieuws en 
van nieuwe trends uit 
onderwijsland en lees 
hiervoor bijvoorbeeld het 
blad Kleio voor vakdocenten 

geschiedenis en volg diverse 
Edubloggers op het internet / 
medium Twitter.  

 

Waarom deze competentie?  
 
Competentie 7: het vermogen te reflecteren en mezelf te ontwikkelen is ook aan bod 
geweest bij deze casus. Ik denk dat ik heel duidelijk heb kunnen laten zien hoe en dat 
ik mijn eigen leerproces heb vormgegeven, dat ik door middel van de beschrijving en 
uitwerking van de casus ook heb laten zien dat ik mijn leerproces toonbaar kan maken 
voor anderen. Verder heb ik duidelijk gemaakt dat ik het echt van waarde vind voor de 
rest van mijn docentenloopbaan om te kunnen werken met theorie en vaardigheden 
van het vak Nederlands. 
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D. Resultaten 
 

Feedback & expertise van Caja Venema (vakcoach en docent AK & GS) 
 
Bij de feedback van Caja had ik de volgende leervraag geformuleerd: Op welke manier 
kan ik beter rekening leren houden met het taalniveau van de leerling? Wat ik gedaan 
heb, behalve het gaan werken met woordenlijsten en vertaalde teksten (zie casus 2) 
is proberen om een tweede bewustzijn(heel bewust zijn van eigen taalgebruik) te 
creëren die mezelf iedere keer de vraag stelt: kennen leerlingen het woord dat ik zojuist 
heb gebruikt? Wanneer ik ook maar een beetje het gevoel heb dat dat niet het geval 
is, stel ik de leerlingen de vraag of ze het woord kennen. Wanneer blijkt dat dat zo is, 
zeg ik (gekscherend) dat ik dat ook wel had verwacht (positief). Wanneer dat echter 
niet het geval is, dan leg ik het woord uit en gebruik het vervolgens opnieuw, vervolgd 
door de betekenis. Dit doe ik volgens de (eerder beschreven) intentionele methode. 
Op die manier: 
 

 Houd ik rekening met mijn eigen valkuil: (te) moeilijk taalgebruik. 

 Houd ik rekening met de leerling: kent de woorden (nog) niet. 

 Doe ik toch recht aan de behoefte van leerlingen: taalontwikkeling en vergroting 
woordenschat. 

 
Op die manier maak ik van mijn valkuil een middel voor leerlingen om ook minder 
vanzelfsprekende woorden te leren. Zo doe ik toch een beetje onbewust aan 
taalontwikkeling en ik merk dat ik dat mechanisme tegenwoordig vanzelfsprekend 
gebruik. Daaruit blijkt dat men toch wel vaker dan gedacht niet precies weet wat een 
bepaald begrip, term of woord betekend, zowel in als 
buiten de klas. Daarvoor was het niet nodig om literatuur 
te raadplegen, maar er simpelweg heel bewust van te zijn 
bij het geven van les. Ik vond het moeilijk om dit tastbaar 
te maken en te bewijzen dat ik hier beter in ben geworden, 
dus er is geen bewijs voorhanden die aantoont dat ik 
beter ben geworden in het omgaan met moeilijke 
woorden en het uitleggen ervan. 
 
De intentionele methode heeft het me tevens geholpen bij het geven van bijlessen. Ik 
stel nu veel meer controlevragen om te checken of de betekenis van begrippen en 
woorden bekend zijn. Zo merk ik dat ik veel vaker dan voorheen op situaties stuit 
waarin leerlingen geen antwoord kunnen geven op de vraag of ze een begrip, term of 
woord kunnen uitleggen. Dit past tevens bij de gesprekstechniek die bekend staat als 
ANNA: Altijd Navragen, Nooit Aannemen7.  
 
Lesbezoek aan & expertise van Marleen Steenhuizen (BOS en docent NE) 
 
Van Marleen leerde ik dat simpele dingen ook ontzettend stimulerend kunnen werken. 
In de loop der jaren ben ik steeds meer gebruik gaan maken van middelen als 
PowerPoint en andere digitale middelen. Ik was wel bekend met het gegeven dat het 
visualiseren van lesstof ontzettend veel bijdraagt aan leerlingen in de romantische fase 

                                                             
7 Groothuis, M., Verkuyl, H. (2012). Mentor voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij 

Boom/Nelissen 
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van hun ontwikkeling8, maar vanuit die kennis was ik op zoek gegaan naar alsmaar 
meer geavanceerde middelen om daarop in te spelen. Het feit dat iets simpels als een 
gewone bordtekening hetzelfde of misschien zelfs wel meer bereikt dan een afbeelding 
in een PowerPoint was voor mij een eyeopener. Daarom heb ik op eenzelfde manier 
een tekening gemaakt bij het behandelen van het onderwerp ‘de middeleeuwse stad’. 
Ik had leerlingen eerder zelf had laten werken aan het ontwerp van een middeleeuwse 
stad, wat in de leertekst voor een deel wordt uitgelegd. Vervolgens ben ik samen met 
de leerlingen gaan werken aan het maken van een middeleeuwse stad. Ik vroeg de 
leerlingen: “Wat is belangrijk voor de verdediging van de stad?” waarop leerlingen 
reageerde met de antwoorden: een gracht en een stadsmuur. Nadat ik die zelf had 
getekend, nodigde ik een van de leerlingen uit om het marktplein te tekenen. Deze 
tekende de leerling in het midden van de stad, waarna ik de leerlingen vroeg of dit 
klopte en waarom het marktplein zich eigenlijk in het midden van de stad bevindt. Zo 
gingen we verder met het plaatsen van een kerk/kathedraal, de huizen van rijke 
handelaren, een rijtje ambachtswerkplaatsen en de begraafplaats. Waarom bevindt 
die laatste zich niet gewoon in de stad? En waarom is het geloof in geesten en het 
hiernamaals nog aanwezig en kenmerkend voor de vroege en late middeleeuwen? De 
tekening maakte het mogelijk om naast interactief bezig te zijn met de stof ook te 
werken aan woordenschat, te werken aan kennis van een middeleeuwse stad en zelfs 
hogere orde vragen te stellen die leerlingen alleen kunnen beantwoorden als ze kennis 
hebben van zaken als de rol van het geloof in de middeleeuwen, het belang van de 
handel voor steden enzovoort. De indeling van de middeleeuwse stad, die normaal 
een passage is in de lesstof, zorgde er nu voor dat ik feitelijk een hele les had gegeven 
over de middeleeuwen aan de hand van één simpele tekening van een middeleeuwse 
stad (zie bewijs 1.1). Het gaf me de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 
leerlingen. Het was dan ook vooral een goede manier om te werken aan 
spreekvaardigheid en aan de woordenschat van leerlingen. Daarom was het gebruiken 
van deze methode een succes en ben ik van plan om vaker dergelijke toepassingen 
te gaan gebruiken. 
 
Wat ik verder heb geprobeerd toe te passen is het plaatsen van (nieuwe) woorden in 
een (andere) zin. Die toepassing is terug te vinden onder de noemer: contextzinnen, 
zoals behandeld wordt bij het vak Nederlands. Om te kunnen bepalen in hoeverre een 
paragraaf moeilijke woorden en / of begrippen bevat, heb ik gevraagd in een 
onderwijsleergesprek met de leerlingen of ze enkele van deze termen op een andere 
manier kunnen uitleggen: 
 

Begrippen: 
 
Liberalisme: een politiek-maatschappelijke stroming in de achttiende eeuw die 
opkomt voor vrijheid en de rechten van burgers. 
 
Verlichting: een stroming in de achttiende eeuw waarin geloof en absolute macht 
plaats moesten maken voor het verstand (de rede), vrijheid en gelijkheid.  
  

 

                                                             
8 Wilschut, A., Straaten, T., Riessen, M., & Instituut voor Geschiedenisdidactiek (Amsterdam). (2004). 
Geschiedenisdidactiek: Handboek voor de vakdocent. Bussum: Coutinho. 
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Doordat deze leerlingen op een HAVO / VWO-niveau (IG2hv) zitten, brachten ze 
voorbeelden van het liberalisme (Thorbecke en het censuskiesrecht) naar voren om 
een nieuwe definitie te creëren voor het begrip ‘liberalisme’ en werd er behalve over 
de ‘Verlichting’ ook gesproken over enkele van de ideeën die de Verlichting heeft 
voortgebracht. Het vereist een totaal inzicht in het begrip om het op een andere manier 
uit te leggen, waardoor leerlingen op een hoger niveau moeten denken dan alleen bij 
het reproduceren of opdreunen van de gegeven definitie van het begrip in de 
begrippenlijst. Daarnaast moesten de leerlingen woorden verzinnen die min of meer 
dezelfde betekenis geven aan het begrip, waardoor de leerlingen gedwongen werden 
om een beroep te doen op hun woordenschat en ze na moesten denken over het 
formuleren van een compact te leren betekenis (zinsopbouw). 
 
Van het eigen gemaakt materiaal van Marleen over ISK-onderwijs en Taalgericht 
Vakonderwijs (workshop) heb ik gebruik gemaakt bij het vorm geven van mijn eigen 
lesmateriaal in klas IS2 (casus 2). 
 
Lesbezoek aan & expertise van Martijn Schoonderwoerd (hoofd vakgroep, NT2-
geschoolde docent NE) 
 
Met Martijn heb ik gesproken over de toepasbaarheid van TPR en TPRS. Over de 
mogelijkheid om deze methode in mijn eigen les toe te passen heb ik langere tijd ook 
zelf nagedacht. De reden dat ik er echter te weinig mee denk te kunnen doen, is het 
feit dat ik geen specifiek taalonderwijs geef en deze methode daar echt op is gericht. 
Bij geschiedenis is er altijd wel sprake van een ontwikkeling of een verhaal, maar in de 
klassen IG2hv en IG3h denk ik niet dat het noodzakelijk is een dergelijke methode te 
gebruiken. Zij beheersen de taal al voldoende. Daarom heb ik besloten ervan af te zien 
om deze methoden zelf toe te gaan passen. Het kennis nemen en het hebben ervaren 
van deze werkwijze heeft me wel aan het denken gezet over alternatieve werkvormen 
in mijn lessen.  
 
Op zoek naar theorie en boeken met (vak)literatuur van het vak Nederlands en het 
Taalgericht Vakonderwijs (TVO) 
 
Als resultaat van de zoektocht naar vakliteratuur, heb ik twee nieuwe technieken 
toegevoegd aan mijn repertoire: 
 

 De mogelijkheid om de 5W-vragen (topische vragen) toe te passen bij het 
opstellen van antwoorden op toetsvragen en het herformuleren van definities in 
de begrippenlijst. 

 De mogelijkheid om de intentionele methode en contextzinnen te gebruiken om 
aan woordenschat van (ISK-)leerlingen te werken en beklijving van nieuwe 
begrippen en termen te stimuleren. 

 
Leerlingen maakten verder ook veel de fout om de begrippen onvolledig op te 
schrijven, maar met behulp van topische vragen heb ik geprobeerd een methode aan 
te leveren waarop leerlingen kunnen checken of ze volledig genoeg zijn geweest in het 
formuleren van een antwoord. Ter illustratie laat ik zien hoe ik samen met de leerling 
van IG2hv het woord “vakbond” heb ontleed met behulp van de topische vragen (zie 
bewijs 1.2). Het gebruik van topische vragen heeft naar mijn ervaring daadwerkelijk 
betere antwoorden opgeleverd op toetsen, al kan ik dat moeilijk als een bewijs 



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 61 

terugvinden. Een jongen had specifiek moeite met het geven van antwoorden, waarop 
ik hem meerdere keren heb aangesproken. Door steeds aan de 5W-vragen te werken 
met hem, kijkend naar zijn antwoorden later in het jaar, heb ik echt het gevoel gekregen 
dat het hem heeft kunnen helpen. Een leerlingen had bovenaan zijn blaadje zelfs de 
5W’s opgeschreven, maar dat blaadje kon ik helaas niet meer terugvinden.  
 
De intentionele methode heb ik op verschillende manieren ingezet. Naast visueel ook 
mondeling. Om ook hiervan een bewijs te voegen heb ik twee bordfoto’s geselecteerd 
waarop te zien is hoe ik met de leerlingen definities heb bedacht die zij allemaal kennen 
(zie bewijs 1.3). Dit was in zowel een reguliere klas (IG2hv) als in een startklas (IS2). 
De eerste bordfoto toont de toepassing in IG2hv aan het begin van het jaar, eigenlijk 
voordat ik de theorie had leren kennen. Op de twee gebruik ik de methode in IS2, nadat 
ik kennis genomen heb van deze werkwijze. Het onderwerp was hier de 
middeleeuwen, waar de eerste ging over de Gouden Eeuw in Nederland.  
 
In IS2 hebben we onder andere de begrippen gezel, meesterproef en ambacht(en) een 
simpele, maar begrijpbare definitie gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen 
veel gehad hebben aan deze manier van werken, omdat delen van dergelijke definities 
soms zelfs letterlijk gebruikt worden in toetsen. In sommige gevallen, maar dat is meer 
het geval in de startklassen IS1 en IS2 dan bij IG2hv of IG3h, gebruiken leerlingen 
zelfs letterlijk de definities die we samen bedacht hebben, om antwoord te geven op 
vragen van de toets. Maar ik heb het dus eigenlijk toegepast in beide klassen, al was 
dat bij het onderwerp de Gouden Eeuw in IG2hv dus nog onbewust. 
 
De beoordeling van mijn lesaanpak door leerlingen 
 
Hoewel ik mijn leerlingen niet specifiek heb gevraagd of heb ingelicht over het gebruik 
van theorie van het vak(gebied) Nederlands, hebben zij wel een gevoel bij hoe de les 
voor hen zijn geweest. Om te voorkomen dat ik te moeilijke woorden zou (blijven) 
gebruiken heb ik gewerkt aan mijn eigen woordgebruik en heb ik daarnaast met het 
aanbieden van de topische vragen de leerlingen manieren aangeleerd om met 
moeilijke toetsopgave te kunnen omgaan. Omdat ik deze casus heb gelinkt aan 
competentie 2, vanwege het feit dat deze competentie onder andere inhoud dat je 
voldoet aan de basisbehoeften van je leerlingen, wil ook specifiek kijken naar in 
hoeverre dat mijn lessen heeft ‘veiliger’ gemaakt. Aan de hand van een VIL-enquête 
(zie bewijs 1.4) heb ik gekeken naar de periode waarin ik de nieuwe methodes actief 
ben gaan toepassen en wat leerlingen aan de hand van deze enquête zeggen over de 
les en of ik de lessen prettiger heb weten te maken voor leerlingen in het ISK-
onderwijs. De meeste spreken zeer positief over de manier van werken in de klas, de 
sfeer en mijn vermogen om zaken goed uit te leggen. Dat beschouw ik dan ook als 
een bevestiging dat ik behalve de leerlingen voor me heb weten te winnen, ik ook 
progressie heb gemaakt in mijn manier van uitleggen en het werken met taal. 
 

E. Reflectie en ontwikkelpunten 

 
Tijdens het schrijven van deze casus is gebleken dat ik veel te veel heb willen doen, 
waardoor ik nu al 25 pagina’s verder ben voor slechts het beschrijven en behandelen 
van één casus. Ik kreeg het advies om mijn casussen goed en duidelijk te beschrijven, 
maar ik heb te veel willen laten zien (kwantiteit) en het te goed willen doen (kwaliteit). 
Ik heb daarom niet voldaan aan de vaardigheid om efficiënt te werken. Hierin schuilt 
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een valkuil van mij, namelijk dat ik een echte perfectionist ben. Daarom zal ik, tijdens 
het schrijven dit dossier, proberen om dit bij casus 2 en casus 3 beter te doen en daar 
maximaal 15 pagina’s per casus te schrijven.  
 
Waar ik met betrekking tot het werken met methodes van het vak(gebied) Nederlands 
methodes beter in ben geworden, is het aanbieden van manieren om problemen, 
veroorzaakt door de taligheid en de terminologieën bij het vak geschiedenis, voor te 
zijn. Ik heb met de intentionele methode en de topische vragen leerlingen structureel 
leren werken aan de vaardigheid om betekenissen te formuleren bij moeilijke 
begrippen, die behalve simpel ook compleet zijn. 
 
Wat ik nog wel graag beter zou willen gaan doen in de toekomst, is de manier om het 
werken met de 5W-vragen aan te bieden. Ik heb dat nu elke keer alleen maar 
mondeling herhaald en steeds gerefereerd aan het gebruik van de 5W-vragen bij 
Nederlands. Het liefst zou ik echter werkbladen maken die aan het begin van het jaar 
te gebruiken zijn om leerlingen meteen bekend te maken in het gebruiken van die 
vragen. Dan kan ik het veel makkelijker zelf aan mijn leerlingen leren dan te moeten 
hopen dat het bij Nederlands een keer is gebruikt en uitgelegd. 
 
Dit had ik verder ook nog willen doen voor het maken van een werkstuk. Hoe kan ik 
de leerling leren wat een goed werkstuk aan onderdelen bevat in een korte periode, 
zodat ik als docent in staat ben om er aandacht aan kan besteden, maar dit niet te veel 
tijd van mijn lessen in beslag neemt? Het afgelopen jaar heb ik wellicht om die reden 
slechts een enkele keer een werkstuk laten maken, maar ik wil daar vaardiger in 
worden, omdat dat juist een opdracht-vorm is waarin leerlingen zelfstandig aan de slag 
moeten. Het verzelfstandigen van de leerling komt weliswaar aan bod bij casus 2, maar 
het specifiek voorbereiden van een werkstukopdracht, het laten werken van leerlingen 
aan werkstukken en hoe je omgaat met het (eerlijk) beoordelen van werkstukken, daar 
wil ik in de toekomst nog aan gaan werken. 
 
Ik heb verder ervaren hoe waardevol het kan zijn om gebruik te kunnen maken van 
kennis en kunde van collega’s binnen de school. Meer nog dan in het reguliere 
onderwijs hebben de docenten in het ISK-onderwijs op de een of andere manier een 
werkwijze ontwikkeld die zij doelbewust toepassen op leerlingen die taalproblemen 
hebben. Ik denk dat ik het op dat punt ook wel getroffen heb, omdat ik echt gedwongen 
ben om rekening te gaan houden met taalniveau. Ik praat van mezelf met behoorlijk 
wat moeilijke woorden, dus het moeten werken met leerlingen die daar geen 
boodschap aan hebben was een zeer welkome. Ik heb niet afgeleerd om te spreken 
met moeilijke woorden, maar wel een manier gevonden om onderwijs-verantwoord om 
te gaan met mijn manier van spreken. Dat vind ik een zeer groot pluspunt, omdat dat 
me ook beter in staat heeft gemaakt om hier ook rekening mee te houden als ik straks 
weer les zou gaan geven op een VMBO, HAVO of VWO-school. 
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F. Beoordelingen door derden 

 
Ik heb gevraagd aan de docenten die ik eerder in de casus bij naam heb genoemd om 
te verifiëren dat wat ik over hen geschreven heeft op de waarheid gebaseerd is. Dit 
hebben zij gedaan (na het lezen van deze casus) door hieronder op mijn verzoek een 
handtekening te zetten. Dit is geen beoordeling, slechts een bevestiging (bewijs) dat 
zij akkoord gaan met het beeld dat ik geschetst heb van mijn eigen leerproces.  
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G. Bewijzen 
 

Bewijs 1.1: Visualiseren van de lesstof (middeleeuwse stad) (Rotterdam - 11 

maart 2014) 

  

Toelichting:  
 
De onderstaande bordfoto toont een praktijktoepassing van het visueel maken de 
van lesstof. Daarmee wil ik aantonen dat ik een toepassing van deze methode heb 
overgenomen van een docent (samenwerken en leren van collega’s - competentie 
5) en eigen heb kunnen maken voor het gebruik in mijn eigen les. 
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Bewijs 1.2: De 5W-vragen: gebruiken van de topische (5W-) vragen in de les. 

(Rotterdam – 12 juni 2014) 

 

Toelichting: 
 
In IG2hv hebben we bij het onderwerp ‘de industriële revolutie’ gekeken naar het 
begrip ‘vakbond’. Zonder te kijken wat de definitie achter in de begrippenlijst is, heb 
ik samen met de leerlingen stap voor stap onderdelen opgeschreven die ze zou 
moeten hebben staan in hun antwoord, om zeker te weten dat ze volledig zijn 
geweest. Hoewel op het bord alleen 5W’s terug te zien zijn, hebben we wel stap voor 
stap eronder neergezet welk antwoord geeft op één van die vragen. 
 
Wie? of Wat?  een groep arbeiders 
Wanneer?  Tweede helft 19e eeuw 
Waarom?  samen in opstand komen, “samen sta je sterker” en door vrees om 
ontslagen te worden wanneer zij niet samen optrekken. 
Waartoe?  gelijkheid, partijvorming (SDAP) 
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Bewijs 1.3: De intentionele methode: begrippen, termen en woorden met een 

simpele vertaling of omschrijving. (2 december 2013 en 18 maart 2014)  

 

Toelichting: 
 
Hieronder staan twee bordfoto’s die laten zien op welke manier ik geprobeerd heb 
rekening te houden met het taalniveau van de leerlingen. De eerste betreft een foto 
gemaakt in ons oude gebouw over de Franse Revolutie bij een les van klas IG2hv, 
de tweede in het nieuwe gebouw over de Gouden Eeuw in Nederland bij een les van 
klas IS2. Door het op te schrijven op het bord en de leerlingen mee te laten denken 
over een omschrijving van de begrippen (semantiseren), termen en woorden 
beklijven ze hopelijk beter in het geheugen van de leerling (consolideren) 
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Bewijs 1.4: Resultaten uit een VIL-enquête, uitgevoerd onder leerlingen van 

IG2hv en IG3h (Rotterdam – juni / juli 2014) 

 

Toelichting:  
 
De onderstaande commentaren zijn afkomstig uit het kader waar leerlingen 
antwoord geven op de vraag: Wat vind je leuk / goed / prettig aan de lessen? De 
enquête is uitgevoerd in twee klassen: IG2hv en IG3h.  
 
Ik heb een selectie gemaakt van in totaal tien leerlingen. Leerlingen zeggen in hun 
commentaar hieronder iets over de sfeer in de klas en de manier van werken. Vooral 
dat eerste (sfeer in de klas – competentie 2) wil ik met dit bewijs kunnen aantonen. 
 
De enquête kunt u via deze link terugvinden en bekijken: http://tinyurl.com/ll2pp4c 

 

 
W e kunnen ons zelf zijn. U geeft echt 
veel uitleg. Heel duidelijk!  
 

 
dat alles goed georganiseerd is en een goede 
en duidelijke structuur heeft 
 

 
Ik vind het leuk dat alles kort en 
tegelijkertijd uitgebreid wordt uitgelegd. 
We maken altijd korte en duidelijke 
aantekeningen en kunnen altijd alles 
herhalen. OOk vind ik het leuk dat we 
gebruik maken van verschillende 
manieren om de informatie beter te 
onthouden.  

 
ik vind het goed dat u veel aantekeningen 
geeft. 
 

 
ik vind de lessen van meneer veel 
leuker dan de anderen, je mag heel 
veel doen,je krijgt soms vrije tijd om iets 
voor jezelf te doen, dat vind ik wel 
prettig van de lessen. 

 
De lessen zijn op een goeie en rustige manier 
gedaan waardoor iedereen kan begrijpen. 
 

 
De lessen zijn best wel interessant en 
het thema vind ik meestal ook best leuk. 
De manieren hoe we iets te weten 
krijgen over dit thema of over een 
bepaalde thema zijn meestal goed te 
volgen en bij te houden. 

 
Dat alles goed georganiseerd is en een goede 
en duidelijke structuur heeft 

Het is goed dat we vrij mogen werken 
en niet alles naar een reglement afloopt 
in de les. Ook geeft dhr. Hoffmann niet 
te veel huiswerk op en de lessen zijn 
leuk en niet suf.  

 
Ik vind leuk dat meneer Hoffmann heeft 
lessen erg duidelijk. Ik hoef niet veel te veel 
thuis leren, want ik leer veel in de les. Ik vind 
leuk dat docent is positief in de les en vind 
leuk wat hij doet. Ik vind ook leuk dat docent 
probeert nieuwe leren methodes. 

http://tinyurl.com/ll2pp4c
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Casus 2: “Een activerende en stimulerende leeromgeving creëren.” 

 

A. Beschrijving van de casus 

 

Inleiding 

 
Het werken in het ISK-onderwijs heeft zijn uitdagingen op een heel ander terrein dan 
bijvoorbeeld in het werken op een reguliere VMBO-school (orde houden), namelijk op 
het gebied van taalgebruik en het stimuleren van taalontwikkeling. 
 
IS2 (startklas) bood mij een dergelijke uitdaging. In mijn eerste lessen met IS2 werkten 
we nog met een basisschoolmethode om de leerlingen bijvoorbeeld in het Nederlands 
klok te leren kijken en de eerste fundamentele kennis bij te brengen, zoals de dagen 
van de week, de maanden en de seizoenen. Dit was zo fundamenteel anders dan wat 
ik de jaren ervoor had gedaan, dat het behoorlijk wennen was om met iets anders te 
werken dan met het vak geschiedenis of Mens & Maatschappij. 
 
Toen IS2 taal-technisch sterk genoeg werd bevonden, begonnen we met het eerste 
thema van de geschiedenismethode. De lange intro- en leerteksten van de methode 
Memo zijn voor elk type leerling uitdagend, zo ook de leerlingen van IS2. De lat lag 
hoog voor ze. Ditzelfde gold voor de vragen in het werkboek, die daarom in het begin 
nog even van ondergeschikt belang waren (vond ik zelf). Ik wilde vooral dat ze zouden 
begrijpen waar de paragraaf over ging en wat ze daarover moesten weten. Ik gaf 
aantekeningen en probeerde goed en duidelijk uitleg te geven over de stof. Mijn 
vakcoach, die in het begin regelmatig lessen kwam bezoeken, gaf me het advies om 
leerlingen meer zelf te laten werken. Dat heb ik langere tijd, zelfs tot het einde van mijn 
vorige stagejaar moeilijk gevonden, omdat ik uit enthousiasme over mijn vak altijd alles 
tot in detail wil vertellen.  
 
Ik weet echter heel goed dat op die manier lesgeven anno 2015 niet didactisch 
verantwoord is en dus is het ook volledig terecht geweest dat mijn vakcoach me wees 
op het feit dat leerlingen zelf ook aan de slag moeten. Anders zou zoiets als 
leesvaardigheid en tekstbegrip onvoldoende aan bod komen in mijn lessen en zou er 
tevens geen sprake van zijn dat leerlingen leren om zelfstandig te werken, hun 
huiswerk te plannen en zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen leren. De reden 
dat ik er echter nog niet helemaal aan toe was gekomen, had te maken met de twijfels 
die ik had bij de haalbaarheid om deze leerlingen zelfstandig te laten werken met / uit 
het (werk)boek. Ik had sterk het gevoel dat de leerlingen al meerdere keren taalmatig 
vast waren gelopen wanneer ze van mij huiswerk hadden moeten maken. Het huiswerk 
werd namelijk heel slordig gemaakt en veel vragen werden zelfs overgeslagen. Bij een 
aantal leerlingen uit IS2 vroeg ik me af of hen überhaupt duidelijk was geworden waar 
de vragen over gingen en of ze de stof wel begrepen hadden. Het moreel in de klas 
was laag en veel leerlingen zaten duidelijk (qua niveau) niet op hun plek. In de loop 
van het schooljaar werd duidelijk dat een ongekend groot aantal van hen na afloop van 
het schooljaar naar een andere school zou gaan. 
 
Ik moest echter wel een manier zien te vinden om nog wat te maken van de lessen 
met deze groep. Ze haakten overduidelijk af op het feit dat de stof te moeilijk voor hen 
was. Maar wat zou ik daaraan kunnen doen? Het zou voor de leerlingen die het niveau 
wel aankunnen onacceptabel zijn als ik het niveau zou verlagen, dus moest ik iets 
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anders zien te verzinnen om te kunnen werken met deze klas. Ik wilde geen hele 
lessen blijven vullen met uitleg en doen wat de vakcoach had gezegd, maar op welke 
manier kon ik deze leerlingen (meer) zelfstandig laten werken met de lesstof? 
 

Doel van de casus 

 
Hoe je om moet gaan met leerlingen die het niveau niet beheersen, de taal zeer 
onmachtig zijn maar die je wel zelfstandig wilt laten werken. Dat is wat er vooral 
centraal staat in deze casus. Ik wil graag iets doen met de motivatie van mijn 
leerlingen. Normaal gesproken zou ik uitkomen op het maken van een leuke 
PowerPoint, met visueel beeldmateriaal zoals filmpjes om de stof op mijn leerlingen 
over te brengen. Dat zou echter betekenen dat ze niet zelfstandig gaan leren, maar 
dat ik daar de verantwoordelijkheid voor neem. En dat is dus juist niet te bedoeling. 
 
Wat mijn leerlingen ervan lijkt te weerhouden om mijn lessen leuk te vinden, ervanuit 
gaande dat ik wel in staat ben een leuke les te geven, is dat het niveau hen tegenhoudt 
om aan de gang te gaan met mijn vak. Ik wil echter niet het niveau verlagen, omdat ik 
daarmee geen recht doe aan de leerlingen die het beoogde niveau wel beheersen. 
Juist wel wil ik dat ze (blijven) werken aan hun taalvaardigheid, en wil ik bovendien dat 
ze zelfstandig met iets gaan werken. 
 
Daarom heb ik besloten om eigen lesmateriaal te gaan ontwikkelen, wat voldoet aan 
de volgende drie eisen: 
 

 Het moet mijn leerlingen enthousiasmeren voor mijn vak 

 Het moet mijn leerlingen stimuleren om te werken aan hun taalbeheersing. 

 Het moet mijn leerlingen zelfwerkzaam en verantwoordelijk maken voor hun 
eigen leerproces. 

 
Om voor deze complexe situatie een oplossing te vinden, richt ik me op het 
beantwoorden van de volgende leervraag:  
 
Hoe kan ik een activerende en stimulerende leeromgeving verwezenlijken waarin het 
zelf- en samenwerkend leren van leerlingen centraal staat? 
 
Hoewel niet opgenomen in de leervraag, vind ik het van belang dat taalbeheersing 
mee genomen wordt in mijn overwegingen. Echter, om de uitwerking van mijn casus 
op meer terreinen dan alleen het ISK-onderwijs te kunnen toepassen, formuleer ik de 
leervraag breder dan alleen het probleem met de IS2-groep. Dat past ook bij de 
ontwikkelpunten die ik van de assessoren heb meegekregen bij het LIO-bekwaam bij 
de competenties 2 en 3: 
 
Competentie 2 Competentie 3 

 “Probeer de lesaanpak beter af te stemmen 
op de verschillen tussen leerlingen. Vergroot 
de zelfstandigheid van de leerlingen door de 
rol van de docent kleiner te maken en die van 
de leerlingen groter.” 

“Experimenteer met verschillende 
didactische werkvormen, waarbij leerlingen 
(nog) actiever met de stof bezig kunnen zijn.” 
 

Want ook in het algemeen wil ik meer een begeleidend docent worden dan de leidende 
docent die ik nu nog vaak ben. Dus als ik mee kan nemen dat ik rekening houdt met 
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de verschillen in leerlingen (sterk en zwak) en tegelijkertijd een experiment uitvoer 
(doordat ik voor het eerst met eigen gemaakt lesmateriaal ga laten werken) met 
didactiek, dan kom ik mijn assessoren van vorig jaar perfect tegemoet in hun 
overtuiging dat ik dat nog zou kunnen verbeteren in mijn LIO-stagejaar. 
 

Hoe ik te werk ben gegaan 

 
Het maken van lesmateriaal vergt wat inzicht en kennis van de didactiek. Daarom zal 
ik op zoek gaan naar hoe men binnen de (geschiedenis)didactiek omgaat met het 
probleem dat de lesstof te moeilijk is voor leerlingen en wanneer er sprake is van 
weinig motivatie is bij leerlingen. Tevens zou ik willen weten hoe men in de 
vakliteratuur een leerklimaat creëert van zelfstandig werken en wat daar de voordelen 
van zijn voor zowel sterke als zwakke leerlingen. Dat ik mijn handen wat meer vrij zal 
krijgen om de minder sterke leerlingen in de groep te helpen ligt voor de hand, maar 
op welke manier kan ik ook de sterke leerling in de groep recht doen, zonder dat ik 
hem / haar alleen maar opzadel met meer (extra) werk? Voor die (deel)vragen doe ik 
een beroep op (vak)literatuur. 
 

Wat ik heb gedaan, hoe het is verlopen 

 
Op zoek naar theorie en boeken over (geschiedenis)didactiek 
 
Motivatie 
 
Ik heb als eerst het boek van Sebo Ebbens en Simon Ettekoven geraadpleegd9. In dit 
boek, wat ik nog goed ken van vorig jaar toen ik de cursus ‘Effectief lesgeven en directe 
instructie’ heb gevolgd, staat dat er zes factoren die bepalend zijn voor de motivatie 
van de leerling: 
 

1. succes ervaren 
2. individuele aanspreekbaarheid 
3. kennis van de resultaten 
4. betekenis geven 
5. interesse in de leerling / veiligheid 
6. Positieve benadering 

 
Daarvan is alleen de toepassing van het laatste punt (positieve benadering) niet nodig, 
omdat ik ervan overtuigd ben dat dat iets is wat al typisch is voor hoe ik les wil geven. 
Ik maak grapjes, doe onverwachte dingen en ben altijd zelfkritisch. Als ik mijn iPad de 
dag ervoor op school heb laten liggen, maak ik mezelf belachelijk door tegen de 
leerlingen te zeggen dat ik beter mijn etui op school had kunnen laten liggen. Dat soort 
kleine dingen waarderen de leerlingen, omdat het me menselijk maakt, maar ook 
omdat uit onderzoek gebleken is dat mensen het in het algemeen waarderen als je 
jezelf kwetsbaar opstelt10. Ik kan de sfeer bepalen door mezelf in de rol te plaatsen 
van een docent die lesgeven het allerleukste vind van de wereld. Ik verklaar leerlingen 
gerust voor gek als ze zeggen dat geschiedenis niet het leukste vak op school is. Dit 

                                                             
9 Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2009). Effectief leren: Basisboek. Groningen: Noordhoff. 
10 http://assertief.nl/kwetsbaar-opstellen 
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is iets wat leerlingen wel van me kunnen hebben en kunnen plaatsen bij mij als een 
docent met (een poging tot) humor. 
 
Wat echter wel hernieuwd inzicht geeft, is dat de motivatie in de eerste plaats wordt 
gevormd door het ervaren van succes. De leerlingen in IS2 krijgen regelmatig straf van 
docenten (terecht, want zij misdragen zich en houden zich niet aan de regels), moeten 
soms nablijven en scoren zwak voor toetsen en repetities. Er valt dus wel iets te 
zeggen voor het feit dat er een gebrek is aan een succeservaring. Het boek stelt dat 
het al mogelijk is de motivatie te vergroten door zelfs uit een (gedeeltelijk) fout 
antwoord te benoemen wat de leerling goed heeft gedaan. Het benadrukken van het 
goede moet dus boven het verkeerde komen te staan. Dit is ook mijn uitgangspunt als 
docent: je moet zolang als het mogelijk is uit blijven gaan van het goede. Daarom vind 
ik het geven van straf bijvoorbeeld ook moeilijk. Ik heb het idee dat zoiets 
contraproductief werkt, waardoor leerlingen dat ook niet zo snel van mij krijgen. De 
enige vorm van straf die leerlingen bij mij hebben gekregen het afgelopen jaar is 
wanneer ze drie keer hun huiswerk niet in orde hebben gehad.  
 
Leerlingen die niet werken tijdens de les spreek ik daar persoonlijk op aan, en laat ik 
doorgaans na de les even blijven. In een gesprekje leg ik dan uit dat ik niet tevreden 
ben en waarom ik dat niet ben. Ik vraag dan meestal wat de leerling de volgende keer 
anders gaat doen, waarop ik hem of haar dan de volgende les kan aanspreken.  
 
Ik begrijp waarom bijvoorbeeld mijn vakcoach (Caja) mij heeft wil wijzen op het feit dat 
ik daardoor niet serieus genomen zou kunnen worden door leerlingen. Ik kon daar toen 
geen onderbouwd antwoord op geven. Ik heb echt het gevoel dat de positieve 
benadering hoort bij mijn stijl als docent. Door direct en één op één na de les aan de 
leerling aan te geven dat ik niet tevreden ben, corrigeer ik het foutieve of uitblijvende 
gedrag: de leerling weet dat ik iets anders wil zien. Door hem / haar een voorgenomen 
verbetering te laten formuleren die ik moet kunnen terugzien in de volgende les, kan 
ik de leerling een compliment geven voor de naleving en aansporen het de volgende 
les weer te laten zien. Het op de huid zitten, maar vanuit een persoonlijke benadering, 
zorgt er soms zelfs voor dat ik een band op bouw met die leerlingen. En dat komt dan 
een actieve en een stimulerende leeromgeving natuurlijk weer ten goede. 
 
Wanneer het structureel fout zou blijven gaan, zou ik de mentor daarover informeren. 
In overleg met hem of haar bepalen we dan hoe ik / we te werk kunnen / zullen gaan. 
Als ik hard of streng op moet treden, dan ben ik echt wel in staat om dat ook te doen. 
Ik kan heel duidelijk maken dat ik niet van plan ben om moeite te doen als de leerling 
dat ook niet doet. Het zal echt van twee kanten moeten komen. Gelukkig heeft een 
dergelijke situatie zich ook het afgelopen stagejaar niet voorgedaan. Daarom is het 
goed dat er vaste maatregelen zijn voor zoiets als het niet maken van huiswerk, 
waardoor leerlingen na drie keer verantwoording moeten nemen voor hun handelen. 
Daar sta ik wel volledig achter. De fout die ik heb gemaakt ten opzichte van de 
feedback van mijn vakcoach is dat ik niet direct het initiatief genomen heb om uit te 
leggen waarom ik niks met haar punten deed. Dat is dan ook een leerpunt geweest, 
wat onder andere ook door mij is ingebracht bij supervisie. Gelukkig heb ik na de 
tussentijdse beoordeling, waarin het ‘strenger moeten worden’ is genoemd, dat in een 
gesprek met de vakcoach nog aan haar uit kunnen leggen. 
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Terug naar het boek en de motivatie: Het tweede punt uit Ebbens en Ettekoven is de 
individuele aanspreekbaarheid. Deze komt onder andere nog uitvoerig terug in casus 
3. Dit houdt in dat je leerlingen het gevoel moet geven dat ze elk moment op hun 
prestaties kunnen worden aangesproken. Dit was elke keer weinig het geval geweest, 
omdat ik door middel van een onderwijs leergesprek wel gebruik maakte van de 
leerlingen om mee te denken, maar dat het bereik hiervan eigenlijk te klein was om 
elke leerling echt bij de les te houden. Als ik gebruik zou gaan maken van meer 
didactische werkvormen waarin het zelfstandig werken centraal staat, zou ik al veel 
meer kunnen doen om elk leerling individueel aanspreekbaar te maken. 
 
Het derde punt, die van kennis van de resultaten, stelt dat het belangrijk is dat 
leerlingen weten wat hun werken hen heeft opgeleverd. Als dat, zoals in deze klas dus 
het geval is, steeds te weinig blijkt te zijn op een toets, blijft vanzelfsprekend de 
motivatie uit. De leerling zou veel beter te horen krijgen wat hij of zij concreet moet 
doen om zijn resultaten te verbeteren, zodat hij / zij zich op die punten kan focussen. 
Ik bedenk voor mezelf er het voorbeeld bij dat ik meestal een toetsbespreking doe na 
een toets om inzicht te scheppen in het resultaat. Maar dat is meestal algemeen, omdat 
je de vragen langsloopt en de goede antwoorden noemt, die de leerling dan zelf 
moeten bekijken. Dat zorgt ervoor dat je niet per leerling aan geeft / kunt geven wat hij 
of zij heeft fout gedaan. In ieder geval zou op dat vlak dus voor mij nog een wereld te 
winnen kunnen zijn, omdat ik het meestal klassikaal houd en leerlingen alleen 
individuele feedback geef wanneer ze mij daarom vragen, of wanneer ik daar zelf de 
behoefte toe voel om dat met een leerling te bespreken. 
 
Het vierde punt is die van betekenis geven. Het houdt in dat je leerlingen duidelijk 
maakt wat ze hebben aan de kennis van je vak en wat zij daar bijvoorbeeld aan hebben 
voor de rest van hun leven. Je kunt je natuurlijk simpelweg richten op het feit dat ze 
een aantal cijfers moeten halen die nu eenmaal bepalend zijn voor het vervolg van hun 
schoolcarrière. Wat ik echter denk hierbij te kunnen toepassen, is het gebruiken van 
voorbeelden en zaken uit de directe (leer)omgeving van de leerling. Ik zou daarvoor 
bijvoorbeeld het begrip autarkie (= zelfvoorzienend) kunnen koppelen aan zoiets als 
de Albert Heijn (of welke supermarktketen dan ook). Dan zou het voor leerlingen 
wellicht duidelijker worden wat zoiets zou betekenen voor henzelf, in plaats van dat 
slechts te benoemen voor de mensen in de middeleeuwen. Daarbij zou ik hen kunnen 
vragen of we niet blij moeten zijn dat we leven in een tijd waarin we naar de supermarkt 
kunnen gaan om ons eten te kopen. Als ze dat inzien, begrijpen ze hopelijk ook 
waarom het belangrijk is om te leren hoe hun leven ook had kunnen zijn, als we nog 
steeds in de middeleeuwen hadden geleefd. Daarin schuilt meteen een stukje 
omgevingsonderwijs, de belevingswereld van de leerling en hopelijk resulteert dat in 
nieuwsgierigheid naar het vak geschiedenis. 
 
Het laatste punt dat ik eruit haal, is het vijfde punt: interesse in de leerling en veiligheid. 
Dit sluit in alles aan bij waar ook competentie 2 voor staat: het creëren van een veilige 
leeromgeving waarin leerlingen zich gehoord en veilig voelen. Hoe ik denk dat ik dat 
perfect zou kunnen koppelen aan het maken van eigen lesmateriaal, is dat ik de 
leerlingen duidelijk zou kunnen maken dat ik bereid ben geweest de moeite te nemen 
om voor hen materiaal te ontwikkelen waar zij (hopelijk) beter mee kunnen werken. 
Dan voelen ze zich hopelijk ‘begrepen’ en geef ik hen het gevoel dat ik als docent 
naast hen sta en hen wil helpen om hoger- en verderop te komen. 
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Zelfstandig werken 
 
Vervolgens, om vast te stellen wat er komt kijken bij het mogelijk maken van zelfstandig 
leren en wat ik ermee kan bereiken, heb ik een beroep gedaan op het boek voor 
geschiedenisdidactiek van o.a. Arie Wilschut11. In het hoofdstuk over docent gestuurde 
werkvormen staat een geweldig schema dat o.a. uiteen zet wat de toepassingen zijn 
van docent gestuurde werkvormen, wat werkvormen zijn met een gedeelde sturing en 
leerling gestuurde werkenvormen en wat de activiteiten kunnen zijn van de docent: 
 
 Docent gestuurde 

werkvormen 
Werkvormen met 
gedeelde sturing 

Leerling gestuurde 
werkvormen 

voorbeelden Doceren, uitleggen, 
betogen, instrueren, 
beoordelen. 

Onderwijsleergesprek, 
discussie, rollenspel, 
klassengesprek. 

Opdrachten, 
groepswerk, werkstuk, 
spreekbeurt, 
projectproduct. 

Activiteiten 
docent 
(voorbeelden) 

Doelen formuleren, 
leerstof structureren, 
leerstof concretiseren, 
leerstof overdragen, 
werkinstructies geven. 

Interactie tot stand 
brengen, gesprek 
sturen, vragen stellen, 
feedback geven, 
gesprek 
leiden/voorzitten. 

Opdrachten selecteren, 
begeleiden, instrueren, 
plannen, eisen stellen, 
bespreken, beoordelen. 

 
Uit dit schema heb ik kunnen herleiden dat ik me vooral helemaal links (docent 
gestuurd) bevind, met zo nu en dan uitstappen naar gedeelde sturing. Ik stel namelijk 
altijd wel veel vragen en gebruik het liefst het onderwijsleergesprek om leerlingen deel 
te laten nemen aan de les. Alleen wanneer ik een werkstuk of een opdrachtenblad 
gemaakt heb en gebruik, bevind ik me in de kolom met leerling gestuurde werkvormen. 
Om meer een opschuiving naar rechts te kunnen maken zou ik de voorbeelden van 
docentenactiviteiten kunnen gebruiken om meer te kunnen komen tot meer gedeelde 
en leerling gestuurde werkvormen. Ik zou bijvoorbeeld meer individuele feedback 
kunnen (en willen) geven op het (goede) werk van mijn leerlingen, meer willen 
toekomen aan het begeleiden van leerlingen en het beoordelen van hun zelfstandig 
werken. Dat ik de leerlingen daartoe ook met een planning kan laten werken, is een 
waardevol inzicht. Die ervaring heb ik zelf gehad in de bovenbouw, maar de toepassing 
ervan niet eerder gebruikt in de onderbouw. 
 
Maar wat zijn nu precies de voors en tegens voor het gebruik van die werkvormen? 
Niet voor niets zei ik al dat het een geweldig schema is, want dat wordt ook vermeld in 
datzelfde schema: 
 
 Docent gestuurde 

werkvormen 
Werkvormen met 
gedeelde sturing 

Leerling gestuurde 
werkvormen 

voors Efficiënt: eenvoudige 
organisatie, groot 
bereik (veel leerlingen 
tegelijk), docent houdt 
veel in eigen hand, 
sturing docent kan 
leerlingen 

Actief leren: kennis 
beklijft, zicht op leer- 
proces van leerling, 
interactieve verhoogt 
betrokkenheid en 
motivatie leerlingen, 
sociale cohesie klas. 

Actief leren: kennis 
beklijft, zicht op 
leerproces leerlingen, 
niveaudifferentiatie 
eenvoudig te realiseren, 
leerling verantwoordelijk 

                                                             
11 Wilschut, A., Straaten, T., Riessen, M., & Instituut voor Geschiedenisdidactiek (Amsterdam). (2004). 
Geschiedenisdidactiek: Handboek voor de vakdocent. Bussum: Coutinho. 
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zelfvertrouwen geven, 
enthousiasme docent 
kan leerlingen 
motiveren voor het vak. 

voor en aanspreekbaar 
op eigen leerproces. 

tegens Gering leereffect, 
vooral door passiviteit 
leerlingen en 
luistergrens, beperkte 
interactie: monotoon, 
saai, beperkt zicht op 
leerproces leerlingen, 
leerling minder 
aanspreekbaar op, 
minder verantwoordelijk 
voor leerproces. 

Vergt gedegen 
voorbereiding, vergt 
goede beheersing van 
gesprekstechnieken, 
geen eenvoudige 
organisatie, moeilijk om 
iedereen even actief 
mee te laten doen. 

Alleen maar vragen 
maken: monotoon, 
minder geschikt voor 
leerlingen die veel 
sturing nodig hebben, 
geven van feedback is 
tijdrovend. 

 
In dit overzicht komt heel duidelijk naar voren dat er eigenlijk geen perfecte werkwijze 
is. Elk van deze drie werkvormen heeft evenveel voors als het tegens heeft. Mijn 
voornamelijk docent gestuurde aanpak heeft een hoop voordelen, maar ook net zo 
veel nadelen. Omdat ik wil experimenteren met het veelvuldig gebruik van de twee 
anderen (gedeeld en leerling gestuurd), kijk ik vooral naar die twee kolommen. Wat ik 
daaruit kan halen, is dat beide werkvormen aanzetten tot actief leren, wat ik graag zou 
willen realiseren.  
 
Verder valt me op dat bij de voordelen motivatie terugkomt in docent en gedeelde 
sturingsvormen, maar niet genoemd wordt bij leerling gestuurde werkvormen. Ik zal 
daarom moeten waken voor het feit dat wanneer ik teveel leerling gestuurd werken 
zou gaan toepassen, mijn leerlingen zullen afhaken, vooral in IS2. Dat komt verder 
terug in de tegens van leerling gestuurd werken: het is minder geschikt voor leerlingen 
die sturing nodig hebben en dat hebben de leerlingen in IS2 natuurlijk, omdat bij het 
niveau ontbreekt wat er van hen gevraagd wordt. Ook moet ik oppassen dat ik mezelf 
niet te veel opzadel met werk waar ik eigenlijk de tijd niet voor heb en wat ten koste 
zal gaan van mijn studie, mijn lessen in andere klassen en mijn vrije tijd. Dit is namelijk 
een echt aandachtspunt, zoals opgemerkt en gebleken is bij het maken en de 
uiteindelijke omvang van casus 1. 
 
Toen ik op zoek ben gegaan naar methoden om zelfstandig werken te bevorderen en 
te verwezenlijken, kwam ik het GIP-model tegen in het boek van Ebbens en 
Ettekoven12. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch 
handelen en een model voor het aanleren van zelfstandig werken. De methode wordt 
veel structureel toegepast in het basis- en speciaal onderwijs om leerlingen zelfstandig 
te leren werken. 
 
De toepassing van die methode heeft enkele elementen die me aanspreken. Zo plan 
je volgens deze manier van werken momenten in dat je niet beschikbaar bent voor 
leerlingen en dat ze niet mogen praten. Omdat je duidelijk maakt dat je niet 
beschikbaar bent weet de leerling dat hij / zij tijdens het zelfstandig werken eerst zelf 
zal moeten kijken of hij / zij zelf een oplossing kan bedenken. Dat zal volledige 
zelfstandigheid in de hand werken, omdat het daarnaast dus niet is toegestaan om te 
praten of te overleggen met een klasgenoot. Dit soort momenten houd je in eerste 
                                                             
12 Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2009). Effectief leren: Basisboek. Groningen: Noordhoff. 
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instantie kort (10 minuten), waarna je geleidelijk aan steeds langere perioden laat 
werken zonder dat je beschikbaar bent (maximaal 30 minuten). In de periode waarin 
je dan niet beschikbaar bent voor leerlingen heb je de tijd om andere dingen te doen. 
 
Die tijd kun en moet je dan op twee manieren gebruiken. Per tien minuten maak je één 
rondje langs alle tafels en bied je aan om te helpen. Als leerlingen zeggen dat je niet 
nodig bent, kun je naar de volgende leerling. Zo creëer je een werkklimaat waarin 
leerlingen jou niet vragen om hulp, maar jij de leerlingen aanbiedt om (kort) te helpen. 
Wanneer leerlingen weten dat jij vanzelf een rondje komt maken, zullen ze accepteren 
dat ze vanzelf aan de beurt komen en werken ze (hopelijk) verder aan onderdelen of 
opdrachten die ze wel kunnen doen. 
 
De reden dat ik deze methode niet daadwerkelijk heb toegepast, zit hem in de 
overweging dat veel leerlingen in IS2 afhankelijk zijn van sterkere leerlingen (met 
dezelfde taal) om zich op te trekken en mee te (kunnen) komen. De heterogeniteit (te 
grote verschillen) van de groep staat het me dan ook niet toe om van de zwakste 
leerlingen het anker af te nemen die zij hebben in een sterkere leerling. Daarom vind 
ik zelf dat dit meer past in een groep die nagenoeg hetzelfde niveau heeft, zowel op 
het gebied van taal als de leerweg. Ik wil en zal daarom voor IS2 een methode 
ontwikkelen die niet als uitgangspunt heeft zelfstandig te lerenwerken, maar die de 
lessen meer leerling gestuurde lessen maken.  
 
Daarin zal dan nog steeds ruimte zijn voor leerlingen om samen te werken en om van 
elkaar te leren. Wel wil ik momenten in gaan bouwen waarin ik de tijd neem voor mijzelf 
en tijdelijk niet beschikbaar zal zijn voor vragen, omdat veel vragen (in het algemeen) 
voortkomen uit het niet lezen of omdat leerlingen gemakzuchtig omgaan met 
opdrachten zonder het zelf te hebben geprobeerd. Ik geef geen wiskunde, dus je moet 
door middel van logisch nadenken altijd in ieder geval kunnen komen tot een (poging 
tot een goed) antwoord. Op het punt dat je jezelf dus kunt terugtrekken voor leerlingen 
zodat ze zelf een oplossing moeten vinden, vond ik wel bruikbaar aan het GIP-model. 
Dit noemt men ook in het boek van Peter Teitler13 bij het deel over de voorspelbaarheid 
in aandacht geven. De vakterm die bij dat gedrag hoort is: uitgestelde aandacht. 
 
Sterke en zwakke leerlingen 
 
Tot slot heb ik nog gekeken naar het rekening houden met verschillen in deze klas. 
Zoals eerder benoemd, zijn er een hoop zwakke leerlingen in deze klas die het 
gewenste niveau niet lijken aan te kunnen. Daar staat tegenover dat er ook een aantal 
leerlingen zijn die naar behoren presteren. Ze zijn niet echt definieerbaar als sterk, 
maar ze zitten in ieder geval op het beoogde niveau van een leerling in IS2. Hoe 
behoud ik de balans, zodat ik tegemoet kom aan de behoeften van zowel zwakke als 
sterke leerlingen? 
 
Veel informatie heb ik kunnen halen uit het boek van Peter Teitler13. 
In het hoofdstuk over ‘leerlingen met onbevredigende leerresultaten’ maakt hij een 
onderscheid tussen vier categorieën van leerlingen: 
 
 

                                                             
13 Teitler, P. (2013). Lessen in orde: Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. 
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A. leerlingen met een laag potentieel 
B. faalangstige leerlingen 
C. perfectionistische leerlingen 
D. ongemotiveerde leerlingen 

  
Hoewel ook aanwezig in deze klas, ga ik in deze casus niet in op de faalangstige 
leerlingen. Datzelfde geldt voor perfectionistische leerlingen (niet in deze klas) en de 
ongemotiveerde leerlingen, aangezien ik dat al uit het boek ‘Effectief leren’ heb 
gehaald en Teitler meer uitgaat van de orde-verstorende leerling.  
 
Waar in deze klas veel sprake van is, is dat leerlingen een (te) laag potentieel hebben. 
Meer dan de helft van de leerlingen in IS2 heeft met enige regelmaat zware 
onvoldoendes en dat is niet eens altijd te wijten aan de taal of hun inzet. Het is gewoon, 
zoals ik eerder al eens heb gezegd, een bijzonder zwakke groep leerlingen ten 
opzichte van de voorgaande IS2-groepen, als ik afga op de karakterisering van mijn 
collega’s bij deze klas. 
 
Teitler gaat (helaas) alleen uit van leerlingen die moeite hebben met werken maar daar 
wel toe bereid zijn. Hij stelt zelfs dat ze gemotiveerd zijn. Zijn voorstelling van zulke 
leerlingen is anders dan die van mij, want het is niet per definitie zo dat leerlingen ook 
zelf willen. Als ze hard werken maar daar weinig voor terugkrijgen, kan hen dat raken 
in hun motivatie. Dan werken ze misschien niet zo hard meer, precies wat ik ook 
terugzie in IS2. Daarom stel ik dat de mogelijkheden die hij aandraagt ook kunnen 
gelden voor leerlingen die nog niet gemotiveerd zijn, maar dat wel kunnen worden als 
ze de juiste handvatten krijgen. Dat is namelijk in het ISK-onderwijs het geval, de 
meeste willen echt de taal wel leren en mee kunnen komen met de les.  
 
De voorstelling van Teitler past daarom denk ik het beste bij leerlingen in het reguliere 
onderwijs die graag willen maar het niet kunnen. Toch neem ik zijn punten mee in het 
bepalen van wat ik kan doen om mijn zwakke leerlingen te helpen. Hij stelt het 
volgende voor te doen wanneer je leerlingen hebt die een (te) laag potentieel hebben: 
 

- extra les; 
- bemoediging; 
- andere instructiemethode; 
- andere lesmethode; 
- veel (tussentijdse) feedback; 
- hulp van medeleerlingen; 
- hulp van ouders; 
- hulp van oudere leerlingen; 
- zie de leerling als professionele uitdaging in plaats van ‘die hoort hier niet thuis’; 
- remediale hulp 
- realistische doelen voor de leerling; 
- de leerling vertellen wanneer het werk voor jou acceptabel is; 
- de leerling vertellen dat hij extra moet oefenen en hard moet werken; 
- individuele hulp; 
- geduld; 
- andere laag presterende leerlingen laten helpen met waar zij goed in zijn. 
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Een hoop van de aangedragen punten die volgens Teitler effectief zijn gebleken in de 
praktijk duiden op de volgende, door mij persoonlijk eruit gehaalde aandachtspunten: 
 

 Het belang dat leerlingen begeleiding krijgen (individueel en tussentijds), wat 
alleen bereikbaar is in een setting waarin ook zelfstandig gewerkt wordt en niet 
alleen docent gestuurde lessen plaatsvinden. 

 Het formuleren van doelstellingen per leerling die realistisch zijn. Leerlingen die 
ongelofelijk hun best doen maar nog geen voldoende heeft gehaald, hebben 
misschien wel 1, 1.5 of 2 punten hoger gescoord dan op de vorige toets. 

 Het zien van deze klas (IS2) als een uitdaging, niet als een probleem. Eigenlijk 
mag ik deze klas zien als een buitenkans om me op verschillende terreinen 
tegelijkertijd te richten (differentiëren op niveau, taal en zelfstandig werken) en 
zo voel ik dat ook. 

 Samenwerkend leren als basis, twee leerlingen met dezelfde taalachtergrond 
kunnen elkaar op weg helpen. Ik realiseer me dat dat ook gemakzucht in de 
hand kan werken en dat diversiteit (verschillende taalachtergronden in één 
tweetal of groepje) ook voordelen heeft. Echter, voor het behouden van de 
veilige leeromgeving bij leerlingen sta ik waarschijnlijk juist het eerste toe. 

 
Hoe ik juist om kan gaan met de sterke leerlingen in deze groep en over hoe ik dat een 
beetje in balans kan houden met zo’n grote groep zwakkere leerlingen, was (voor mij) 
moeilijker terug te vinden in de literatuur. Al snel gaan auteurs aan de haal met hoog 
intelligente leerlingen, terwijl mijn sterke leerlingen nu niet direct hoogbegaafd zijn. Er 
wordt in het boek van Ebbens en Ettekoven14 alleen een tip gegeven hoe je rekening 
kan houden met snelle leerlingen. In de samenvatting van het individueel en samen 
leren en de instructie ter voorbereiding daarop wordt het volgende aan tips gegeven: 
 

Tips bij het ontwerpen van de les 
- Stel vast welke opdrachten iedere leerlingen kan en moet af hebben in de les 
(lestaak) en wat af moet zijn vóór de volgende les (thuistaak). 
- Bedenk een verdiepende opdracht voor de ‘snelle’ leerlingen (spons). 
- Stel vast hoe je de hulp kunt uitstellen. 
- Ga de relatie tussen kern en opdrachten na. 
 
Tips bij de uitvoering 
- Help gedurende een bepaalde periode niet en kijk alleen maar rond. 
- Zet tijd en werk op het bord. 
- Help door vragen te stellen. 
- Zorg dat je iedere leerling minstens één keer gezien hebt. 

 
Ik wil niet uitkomen op een gelijke uitkomst, namelijk dat mijn sterke leerlingen moeten 
afremmen en zich gaan vervelen maar zorgen dat elk type leerling gelijke kansen krijgt. 
Het enige wat ik kan doen om de sterke leerlingen dus tegemoet te komen is hen op 
te zadelen met meer opdrachten. Wat ik ook zou kunnen doen is twee versies maken 
van lesmateriaal, wat echter denk ik bijna niet te doen is als je naast lesgeven ook nog 
studeert en in de afstudeerfase zit van je opleiding. 
 

                                                             
14 Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2009). Effectief leren: Basisboek. Groningen: Noordhoff. 
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Je komt dan al gauw uit op het systeem waar we langzaam naartoe gaan: het 
aanbieden van (volledig) op de individuele leerling toegespitst onderwijs (passend 
onderwijs). Maar in alle eerlijkheid gaat het me net iets te ver om dat ook nog eens in 
de uitwerking van deze casus te moeten proppen. Daarom zal ik het aanbieden van 
passend onderwijs, dat past bij de leerling als uitgangspunt nemen, bij casus 3: inzicht 
krijgen in het leerproces, niveau en de ontwikkeling van de leerling. 
 
Het ontwikkelen van het nieuwe lesmateriaal 
 
Met het daadwerkelijk maken van het nieuwe lesmateriaal begon ik kort voor het 
beginnen met een nieuw hoofdstuk. Ik had wel een beetje in mijn hoofd welke 
onderdelen terug moesten komen in het werkboek, maar veel heb ik bedacht tijdens 
het maken van het geheel. Het hele proces was intensief en ik heb niet overal even 
goede keuzes gemaakt. Hoewel ik bij het schrijven van deze casus in eerste instantie 
alle onderdelen nog geplaatst had bij de beschrijving, vond ik dat om tweede redenen 
onverstandig: 
 
- De beschrijving van de casus zou dan nog veel langer worden dan die van casus 1. 
- Wat presenteer ik dan later nog bij de resultaten? 
 
De ontwikkeling van het materiaal, bestaande uit een beschrijving van de onderdelen 
in het werkboek en het uiteindelijke eindresultaat laat ik daarom terugkomen bij: ‘D. 
Resultaten’.  
 
Het ontwikkelen zelf ging enigszins moeizaam, maar waarom dat was en hoe ik het 
de volgende keer zou aanpakken en waarom leg ik uit bij: ‘E. Reflectie en   
ontwikkelpunten’. 
 

B. Kernbegrippen 

 
In dit onderdeel koppel ik de casus aan de kernbegrippen. Ook licht ik toe waarom ik 
denk te hebben voldaan aan de indicatoren bij de verschillende kernbegrippen. Van 
de vijf kernbegrippen heb ik besloten er twee aan casus 2 te koppelen:  
Ontwikkelen en planmatig en proactief handelen 
 

Ontwikkelen 

 
Ik denk dat ik heb kunnen aantonen dat ik me graag wil ontwikkelen. Ik wil zelf een 
betere docent worden, die naast geschiedenislessen ook lessen kan verzorgen die 
meer gericht zijn op taalverwerving. Daarvoor heb ik zowel naar didactische (meer 
zelfstandig werken) en theoretische mogelijkheden (motivatie vergroten) en formuleer 
ik leervragen die mij helpen om te komen tot een concrete opbrengst van het 
onderzoek. Ook wanneer ik dingen ben tegengekomen die in eerste instantie 
onbruikbaar leken, heb ik gekeken naar wat er in de geest van die methode gebruikt 
zou kunnen worden. Zo heb ik toch overal wat van meegepikt om uiteindelijk tot een 
geheel eigen en een door mij gewenste uitkomst te kunnen komen. 
 
In casus 2 denk ik te hebben aangetoond dat ik aan de indicator van dit kernbegrip bij 
competentie 1 heb weten te voldoen:  
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Ik heb materiaal gemaakt waarmee ik denk dat de leerling beter zal kunnen werken 
dan met de reguliere methode. Door rekening te houden met een veelvoud aan 
factoren en problemen in de klas, heb ik iets ontwikkeld wat voldoet aan de 
voorwaarden om het mogelijk te maken dat taalzwakke leerlingen toch zelfstandiger 
zijn gaan werken. Ik heb daarvoor rekening gehouden met verschillende voorwaarden 
(vanuit methoden en theorie) om het een succes te kunnen maken: de voorwaarden 
voor het creëren van motivatie en de voorwaarden om tot een klimaat te komen waarin 
het mogelijk is voor leerlingen om zelfstandiger te gaan werken.  
 

Planmatig en proactief handelen 

 

Bij deze casus heb ik denk ik laten zien dat ik vanuit een plan een product kan 
ontwikkelen. Ik wilde materiaal maken dat zou aansluiten bij de behoeftes van de 
leerlingen in deze groep en dat is ook gelukt. De leerlingen zijn er enthousiast over en 
hebben de mogelijkheid om op een andere manier te werken dan anders met beiden 
handen aangepakt.  
 
Tijdens het werken met het lesmateriaal deed ik nieuwe ideeën op en bleek het 
weliswaar niet meteen allemaal perfect te zijn, maar dat heeft me nimmer dwars 
gezeten of belemmerd om door te blijven werken aan het materiaal. Voor de volgende 
keer weet ik wat ik anders zou doen, wat blijk zou moeten geven dat ik nu wel vrede 
kan hebben met het feit dat niks perfect is of zal kunnen zijn. Een onverwachte situatie 
brengt me niet ook meer van mijn stuk, zelfs niet als het leidt tot licht chaotische 
taferelen met bijvoorbeeld snelhechters.  
 

In casus 2 denk ik te hebben aangetoond dat ik aan de indicatoren van dit kernbegrip 
bij competentie 4 heb weten te voldoen: 
 

C4: “Plant en organiseert zodanig dat het een effectieve bijdrage levert aan de 
zelfsturing”. 
C4: ”Hanteert in overleg met leerlingen heldere afspraken, regels en procedures en 
maakt leerlingen in toenemende mate mede verantwoordelijk”.   
C4:”Communiceert met leerlingen over inhoud, structuur en relevantie van 
onderwijsactiviteiten”. 

 

Het uitgangspunt van de casus was dat er een leerklimaat zou ontstaan wat de leerling 
zowel zou kunnen activeren als stimuleren. Door leerlingen kritisch naar hun eigen 
handelen te kijken met betrekking tot toetsresultaten, heeft dat geleid tot leerlingen die 
zijn gaan werken aan hun verbeterpunten. Daarom heb niet ik hoeven zeggen wat ik 
denk dat hun ‘probleem’ is, maar zijn ze daar zelf mee gekomen. Het zelf oplossen 
van gedrag- of leerproblemen duidt op een vergroting van de verantwoordelijkheid van 
leerlingen voor hun eigen proces. 
 
Omdat we verder samen het avontuur zijn aangegaan en sturingen gemaakt hebben 
als de leerlingen daarom vroegen, zijn we uit gekomen bij het uiteindelijke 
eindresultaat. Daarin zijn de leerlingen in grote mate betrokken in het mogelijk maken 

C1: “Kan ontwikkeld materiaal vanuit theoretische en methodische inzichten 
verantwoorden.” 
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van relevante onderwijsactiviteiten, zoals met betrekking tot het zelf werken en hun 
wens om de teksten te kunnen vertalen in hun eigen taal. 
 

C. Competenties 

 
Bij dit onderdeel koppel ik de casus aan verschillende competenties. Ik kies ervoor om 
de twee sterkste competenties te nemen die passen bij casus 2 en hen toe te lichten, 
in plaats van alle competenties na te lopen en zo hier en daar er een indicator uit te 
halen, waardoor zou lijken alsof ik met één casus aan alle zeven de competenties zou 
hebben gewerkt. Hoewel sommige van die indicatoren (van andere competenties) ook 
sterk vertegenwoordigd zijn in deze casus, besteed ik liever de aandacht aan de 
competenties die er echt toe doen bij casus 2. 
 
Ik ben op de volgende twee competenties uitgekomen: 
 

 Competentie 1: Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met 
leerlingen te realiseren. 

 Competentie 4: Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat 
overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is. 

 

Competentie 1: Een sfeer van samengaan en samenwerken creëren. 

Indicator Toelichting 

1.1 Ik coach de leerlingen op een wijze die hen 
stimuleert eigen verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces te nemen. 

Ik laat leerlingen werken met 
een planning, waardoor zij 
verantwoordelijk worden 
voor het maken van de 
opdrachten en het tempo 
waarin ze dat moeten doen. 

1.2 Ik stem de manier van leidinggeven en de mate van 
sturing af op de groep die ik begeleid. 

Ik heb in mijn afwegingen 
uiteengezet waarom ik denk 
dat een gedeelde sturing de 
beste manier van lesgeven is 
aan deze leerlingen (niet te 
afhankelijk van mij, niet te 
zelfstandig). 

1.5 Ik maak productief gebruik van der onderlinge 
relaties in de groep. 

Ik laat leerlingen op basis 
van hun taalachtergrond met 
elkaar samenwerken, omdat 
dit in mijn ogen de veilige 
leeromgeving ten goede 
komt. 

1.6 Ik stel realistische eisen aan leerlingen en de groep. Ik heb de eisen die ik stel aan 
leerlingen bijgesteld door 
o.a. ander materiaal te gaan 
gebruiken. Ook heb ik ten 
doel gesteld dat leerlingen 
een stijgende lijn laten zien 
en niet dat zij (dikke) 
voldoendes moeten halen 
om een compliment van mij 
te krijgen. 
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1.11* Ik weet om te gaan met een veelheid aan sociaal-
emotionele problematiek onder jongeren en ben 
daarbij alert op eigen vooroordelen. 

Ik ben me ervan bewust dat 
deze leerlingen emotioneel 
behoorlijk wat doormaken, 
omdat ze moeten zien te 
aarden in een vreemd land 
met een vreemde taal en 
houd daar rekening mee.  

1.13 Ik ben in staat de harmonie in een groep te 
bevorderen en beschik daartoe over relevante 
vaardigheden.  

Ik kan behalve mijzelf ook 
een leerling op de hak 
nemen met een grapje of 
opmerking zonder die 
leerling in zijn of haar waarde 
aan te tasten. 

1.14 Ik analyseer en begeleid groepsdynamische 
processen.  

Ik ben met de leerlingen een 
experiment aangegaan van 
het werken met eigen 
lesmateriaal, zonder dat ik 
daar nog ervaring mee had. 

 

* Bij de thema’s de Russische Revolutie (IG3h) en het communisme in China (IG2hv) 
heb ik rekening gehouden met de achtergrond van onze leerlingen. Aan de Russisch 
en Oekraïense leerlingen (IG3h) heb ik hun standpunt gevraagd over de huidige 
situatie tussen de twee landen en heb ik een vorm van objectivisme gehandhaafd die 
recht doet aan de achtergrond van de leerlingen. Eén jongen gaf aan van huis uit nog 
altijd pro-Sovjet-Unie te zijn, dus ik moest ervoor waken dat ik het communisme niet in 
een te negatief daglicht zou zetten in een vergelijking met onze eigen samenleving. 
Door simpelweg de verschillen aan te geven tussen de twee systemen heb ik deze 
jongen in zijn waarde gelaten en zijn overtuigingen gerespecteerd. 
 
Ditzelfde heb ik gedaan bij en met de Chinese leerlingen in IG2hv toen Mao ter sprake 
kwam, iets wat nog steeds gevoelig ligt bij Chinezen. Door van Mao’s politiek geen 
karikatuur te maken (iets wat ik normaal geneigd ben om wel te doen) heb ik niemand 
voor het hoofd gestoten. Of dit nodig was weet ik niet zeker, ik heb de leerlingen niet 
lastig gevallen met vragen ernaar, maar het feit dat ik op de hoogte ben over het 
stilzwijgen over Mao vanuit de cursus China maakte wel dat ik hier voorzichtig mee 
ben omgegaan bij deze leerlingen. 
 

Waarom deze competentie?  
 
Voor mij geldt een activerende en stimulerende leeromgeving als een leerklimaat die 
als uitgangspunt heeft dat er samen wordt gewerkt. Doordat ik niveau- en 
taalproblemen heb willen tackelen door een sterkere leerling te koppelen aan een 
leerling die zwakker is, die tevens (bij voorkeur) dezelfde taalachtergrond heeft, heb ik 
geprobeerd om leerlingen elkaar te laten helpen. Ook heb ik een samengaan 
geprobeerd te realiseren waarin ik samen met de leerlingen ben gaan zoeken naar 
een oplossing voor het probleem dat de schoolmethode te moeilijk is. De feedback van 
leerlingen zorgde ervoor dat ik werd geholpen in het bijsturen van het proces, waardoor 
het ook henzelf ten goede kwam en we op een werkwijze zijn gekomen die voor beiden 
vrij goed werkbaar was. Hier ga ik verder op in bij het onderdeel ‘D. Resultaten’. 
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Competentie 4: Een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en leerklimaat.  

Indicator Toelichting 

4.2 De plaats van de leerlingen in het lokaal is 
doelmatig en afgestemd op de activiteiten. 

Ik laat leerlingen met elkaar 
samenwerken met als doel 
dat ze elkaar zullen helpen 
bij het maken van 
opdrachten en vragen. 

4.3 Taken, opdrachten en materialen zijn overzichtelijk 
opgeborgen en zo nodig voor leerlingen zonder mijn 
tussenkomst beschikbaar. 

Ik heb met het aanbieden 
van een bundel eigen 
lesmateriaal al het 
benodigde materiaal 
aangeleverd dat leerlingen 
nodig hebben bij het werken. 

4.6 Ik organiseer lesovergangen op een passende 
wijze. 

Ik bied leerlingen inzicht in 
de te maken stappen in het 
materiaal, maar ook 
erbuiten: bij het inleiden van 
de les (wat gaan we doen), 
bespreken en ik geef altijd 
een reflectie op het werken 
(proces- en productgericht 
evalueren) 

4.9 Ik werk met een duidelijke planning en bevorder dat 
leerlingen overzicht hebben over hun taken, zodat 
de zelfsturing van de leerlingen bevorderd wordt. 

Ik geef leerlingen de 
mogelijkheid om bij te 
houden wat zij moeten doen, 
waarna ze dat naar eigen 
inzicht en tempo kunnen 
invullen. 

4.10 Ik stel zo nodig prioriteiten en verdeel de 
beschikbare tijd efficiënt. 

Ik laat leerlingen weten 
wanneer een bepaald deel in 
ieder geval af wil zijn en wat 
zij daarvoor moeten hebben 
gedaan. 

4.11 Ik bespreek regelmatig de gang van zaken in mijn 
lessen en stimuleer dat leerlingen zich 
medeverantwoordelijk voelen. 

Ik geef mijn leerlingen de 
mogelijkheid om te 
reflecteren op het gebruiken 
van eigen (en nieuw) 
materialen en stuur 
eventueel bij wanneer zij 
eventuele wensen kenbaar 
maken (een filmpje bij de 
lesstof op zijn tijd). 

4.12 Mijn uitleg en instructies geven de leerlingen 
voldoende houvast om in toenemende mate zelf 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun 
leerproces. 

Ik verzorg een duidelijke 
instructie aan het begin van 
de les, waarna de leerlingen 
weten wat zij moeten doen 
en wijs hen op de 
verantwoordelijkheid die ze 
zelf hebben om te werken 
aan mijn vak. 

4.13 Bij werkvormen die aanzetten tot actief leren en 
samenwerken zorg ik voor een goede regie en 
duidelijke regels, die in overleg met leerlingen zijn 
opgesteld. 

Ik houd het overzicht tijdens 
het werken en observeer het 
gedrag en werken van mijn 
leerlingen om hen hierop te 
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kunnen aanspreken (positief 
of negatief).  

 
Waarom deze competentie?  
  
Om een stimulerende leeromgeving te creëren moet er sprake zijn van duidelijke 
regels, taken en werkwijzers (planners). Pas wanneer duidelijk is wat ik concreet van 
leerlingen verwacht, en wat zij van mij mogen verwachten, zal er zoiets kunnen 
ontstaan als een ordelijk en een taakgericht werkklimaat. Het zal even een 
omschakeling zijn van wat we normaal doen, maar door heel duidelijk aan te geven 
wat zij hieraan hebben, wat ik verwacht dat zij gaan doen en dat ik samen met hen wil 
werken aan een nieuwe werkwijze, zullen ze hopelijk met mij de uitdaging aan willen 
gaan. Dit vergt een goed organisatorisch vermogen, aangezien het lesmateriaal in de 
eerste plaats moet worden gemaakt en vervolgens aan de leerlingen moet worden 
uitgelegd. Ik denk dat dit alles goed past bij een competentie die van een docent vraagt 
dat hij het werk kan organiseren in een klas. 
 

D. Resultaten 

 
Het toepassen van de gevonden literatuur op het nieuwe lesmateriaal 
 
Het daadwerkelijk maken van het nieuwe lesmateriaal begon met het doorzoeken van 
materialen die ik had uit voorgaande jaren, die gebruikt waren door andere docenten 
en het bedenken welke onderdelen er moesten zitten in het nieuwe lesmateriaal. Ik 
kwam tot een aantal onderdelen, die ik hieronder met een toelichting uiteen zal zetten:  
 

 Voorblad, inhoudsopgave en nummering van de bladzijden 
 
Ik heb er een voorblad bij gemaakt om leerlingen echt het gevoel te geven dat het een 
lesmethode is. Op dit voorblad kunnen leerlingen hun naam en klas schrijven. 
Ook heb ik er een inhoudsopgave bij gemaakt, zodat de leerlingen het werkboekje zien 
als een geheel en niet als een hoop werkbladen. 
 

 Een lijst van websites 
 
Omdat ik veel gebruik maak van digitale middelen, zoals ICT en een eigen website 
met lesmateriaal, wil ik leerlingen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sites die 
hen helpen met de lesstof. Door een lijst in het werkboek te verwerken hoop ik dat 
leerlingen zelf websites zullen opschrijven, waarmee ze mij laten zien dat ze ook zelf 
op zoek zijn geweest naar materialen. Die ervaring heb ik op mijn stageschool van het 
jaar ervoor opgedaan en wil ik ook toepassen bij deze leerlingen. 
 

 Een terugblik op vorige toetsen 
 
Bij toetsen scoorden de leerlingen vaak matig. Om hen actief te laten nadenken over 
wat zij goed hadden gedaan op vorige toetsen (of de voorbereiding daarop) en wat er 
beter had gekund (wat zou je kunnen verbeteren?), laat ik ze opschrijven wat ze de 
komende periode anders gaan doen om het resultaat te verbeteren. Het idee is dan 
om na een nieuwe toets met elke leerling individueel te kijken naar welke 
verwachtingen er zijn geweest van de toets, of de voornemens die zij geformuleerd 



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 86 

hebben zijn verwezenlijkt of niet en waar dat aan gelegen heeft (zowel positief als 
negatief). Ik wil leerlingen laten zien dat ik om hen geef, door geheel persoonlijk in 
gesprek te gaan over de leer- en toetsresultaten en te kijken met welke problemen de 
leerlingen zelf komen. Op die manier hoop ik een beeld te krijgen van mijn leerlingen 
en hun leerproblemen, afgezien van het niveau en de taal. Dit is alleen uitvoerbaar 
vanwege de kleine klassen binnen het ISK-onderwijs, in het reguliere onderwijs zou ik 
denk ik niet toekomen aan het uitvoeren van dergelijke feedback-gesprekken. 
 

 De tien tijdvakken 
 
Bij de eerste vakgroepsvergadering van het jaar (september 2013) hebben Dave 
(hoofd vakgroep geschiedenis), Caja (vakcoach) en ik het doel afgesproken om 
leerlingen meer bekend te maken met de tien tijdvakken. Om dit doel te bereiken heb 
ik de indeling van de geschiedenis in tien tijdvakken overgenomen op mijn website en 
specifiek benoemd bij het lesmateriaal. Om het ook een plek te geven in het werkboek, 
heb ik een pagina toegevoegd in het werkboek waarin leerlingen de jaartallen en de 
naam van de tijdvakken moeten opschrijven. 
   

 Een afvinkschema (per paragraaf) 
 
Ik vond van een collega op een van mijn vorige scholen een afvinkschema. Daarop 
kunnen leerlingen zelf bijhouden welke taken ze hebben en deze een voor een 
afvinken. Aangezien ik wil dat leerlingen zelf inplannen wanneer ze aan elk onderdeel 
beginnen, moet voor hen wel inzichtelijk zijn wat ze allemaal moeten doen. Een 
afvinkschema leek me dan ook een zeer goede manier om leerlingen zelf 
verantwoordelijk te maken voor het werken aan alle onderdelen.  
 

 De tekst uit het boek (vertaald in de taal van de leerling) en een woordenlijst 
 
Van elke paragraaf in het boek heb ik de leertekst overgetypt en op het internet gezet. 
De moeilijke woorden zijn daarin onderstreept en de begrippen dikgedrukt en 
onderstreept. Doordat ik de leerlingen heb verwezen naar de website, heb ik het voor 
elke leerling afzonderlijk mogelijk gemaakt om Google Translate de teksten te laten 
vertalen en desnoods uitgeprint. Hierdoor kunnen de leerlingen met gebruik van een 
computer de tekst vergelijken met de Nederlandse tekst in het (werk)boek, en 
vervolgens de woorden uit de woordenlijst vertalen en er een synoniem bij opschrijven. 
Deze toepassing bedacht ik met behulp van het workshop-materiaal van Marleen 
(verkregen bij het lesbezoek, zie casus 1).  
 

 Gedeelte voor het opschrijven van aantekeningen 
 
Omdat er nog momenten zullen zijn waarop ik uitleg geef en aantekeningen maak op 
het bord, heb ik een half A4 gekaderd en bestemd voor het opschrijven van deze 
aantekeningen. 
 

 Gedeelte voor het maken van een samenvatting 
 
Om te kunnen controleren of leerlingen de stof hebben begrepen, geef ik hen de 
opdracht om de paragraaf in enkele woorden samen te vatten. Dit is een zeer 
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uitdagende opdracht voor de zwakkere leerlingen, maar ik wil hiermee bevestigd zien 
dat de sterke leerlingen hiermee uit de voeten kunnen. 
 

 Gedeelte voor het maken van de vragen uit het werkboek 
 
Aangezien ik de leerlingen extra taken gegeven heb in het maken van aantekeningen, 
een vertaling van de woorden in de woordenlijst en een samenvatting, laat ik leerlingen 
niet alle vragen maken uit het werkboek. Ik kies de beste en meest treffende vragen 
uit en vraag de leerlingen dit niet in een los schrift op te schrijven, maar ook te maken 
in ditzelfde werkboekje. Dit is met oog op het kunnen inkijken van het totaal aan 
gemaakte opdrachten, zodat ik makkelijker feedback kan geven op het werk van de 
leerling. 
 
Het geheel dat is ontstaan (werkboek) presenteer ik als bewijs 2.1. 
 
Het werken met het nieuwe en zelfgemaakte lesmateriaal 
 
In het eigen gemaakte materiaal heb ik leerlingen laten werken aan het vertalen en 
maken van synoniemen bij begrippen uit de begrippenlijst. Het gebruik van begrippen 
en woordenlijsten voor leerlingen om te vertalen heb ik gezien bij Caja. Met de theorie 
van de intentionele methode (casus 1) in het achterhoofd, heb ik de toepassing van 
zulke begrippen- en woordenlijsten uitgebreid. Daarnaast heb ik voor leerlingen een 
systeem ontwikkeld waardoor ze via mijn website de tekst kunnen vertalen in hun eigen 
taal. Dan hoeven ze de betekenis van de woorden in de tekst niet langer meer alleen 
af te leiden uit het Nederlands, maar kunnen ze deze halen uit een tekst die in hun 
eigen taal is weergegeven. (zie bewijs 2.2). 
 
Om te kunnen werken aan de motivatie van leerlingen, heb ik ervoor gekozen om tijd 
en ruimte in het materiaal op de nemen om stil te kunnen staan bij de resultaten van 
de vorige toets (zie bewijs 2.3). Om leerlingen op hun eigen handelen te laten 
reflecteren, heb ik hen de vraag gesteld om na te denken over de vragen: wat deed je 
goed en wat kon beter? Door hen dat gedeelte over de vorige toets te laten invullen, 
werd voor mij inzichtelijk wat de leerling als knelpunt ziet en ben ik aan concrete 
informatie gekomen over het beeld wat leerlingen zelf hebben bij het tot stand komen 
van hun cijfers. De leerlingen die hadden aangegeven simpelweg eerder te moeten 
gaan beginnen met leren, kon ik een aantal dagen voor de toets aanspreken op hun 
voornemen om dat te gaan doen.  
 
Een andere leerling, die echt haar best deed maar echt op haar tenen moest lopen om 
aan te kunnen haken, zag het als een kans om haar frustratie te uiten en vertelde me 
dat ze zo weinig terug zag in haar cijfers van haar harde werken. Ik heb daarom samen 
met haar het doel gesteld om haar cijfer in vergelijking met het laatste resultaat stapje 
voor stapje te gaan verhogen. Ik nam de druk bij haar weg door geen voldoende van 
haar te vragen, maar een persoonlijke verbetering. Toen ze uiteindelijk (gelukkig) die 
stapjes ook ging maken, was ze ontzettend trots op zichzelf en werd / bleef ze 
gemotiveerd om van lichte onvoldoendes echte voldoendes te gaan maken. 
 
Ook waren er leerlingen die hadden opgeschreven beter op te gaan letten en meer 
vragen te gaan stellen, waardoor ik hen daarop kon aanspreken. Het beter opletten en 
vragen stellen heb ik zelf doelbewust voorgelegd aan de leerlingen die niets konden 
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verzinnen (sturen naar een gewenste uitkomst), zodat ik hen in ieder geval actiever 
kon laten worden tijdens de les. Door zo om te gaan met hun negatieve resultaten, 
benadrukte ik niet het verkeerde, maar vroeg ik de leerlingen na te denken over een 
oplossing. En door die zelfbedachte oplossingen steeds te benoemen in het contact 
met de leerling, voelden ze denk ik ook dat we samen bezig waren om op het niveau 
te komen dat we allebei wilde bereiken. Dus dat heb ik gedaan om de motivatie te 
kunnen verbeteren (succes ervaren, individuele aanspreekbaarheid, kennis van de 
resultaten en interesse in de leerling / veiligheid). 
 
De beoordeling van mijn lesaanpak door leerlingen 
 
Omdat ik mijn leerlingen betrokken heb in het tot stand brengen van een leer- en 
werkklimaat waarin ze meer zelfstandig zouden gaan werken en hen de ruimte heb 
gegeven om mee te denken en praten over het werkboek, denk ik dat dat terug te zien 
moet zijn hoe leerlingen het werken met het werkboek ervaren hebben aan de hand 
van de VIL-enquête (zie bewijs 2.4). Het was lastig om te bepalen of de leerlingen in 
IS2 aan het eind van het jaar in staat zouden zijn om een dergelijke enquête in te 
moeten vullen, maar ik heb het uiteindelijk wel gevraagd. De meesten hebben dit willen 
doen. Ik heb daarin doelbewust niet gevraagd referenties te maken naar het werkboek, 
omdat dat het resultaat zou kunnen beïnvloeden. Als het goed is, moeten deze 
resultaten een eerlijk beeld schetsen van hoe leerlingen het werken ervaren hebben 
(het hele afgelopen jaar). 
 

E. Reflectie en ontwikkelpunten 
 

Een tussenevaluatie opmakend over het maken van het dossier zelf, moet ik helaas 
concluderen dat ik mijn doelstelling bij lange na niet gehaald heb. Ik wilde een 
maximum van 15 pagina’s wijden aan casus 2, maar dat zijn er uiteindelijk 32 (!) 
geworden. Ik maak me geen zorgen over mijn vermogen om iets op papier te zetten, 
maar het uitdrukken van iets in mijn hoofd op een zo efficiënt mogelijke wijze lukt dus 
vooralsnog niet bij het maken van dit dossier. Ik stel mezelf daarom nog een keer ten 
doel om dan casus 3 wel in maximaal 15 pagina’s (compleet en volledig) te 
behandelen. 
 
Wat betreft het werken met het eigen lesmateriaal, moet ik een aantal dingen 
opmerken die ik nu anders zou doen. Zo zou ik allereerst aan het begin van het 
hoofdstuk willen dat ik al het materiaal af heb. Op die manier hoef ik niet elke keer 
haast te maken in het bijmaken van nieuwe bladzijden voor in het werkboekje en kan 
ik het ook in één keer aan mijn leerlingen aanleveren. Nu raakten boekjes door elkaar, 
omdat elke keer de snelhechters los moeten worden gemaakt om de nieuwe blaadjes 
achter de oude te kunnen steken. Ook kwam ik nu voortdurend onder de druk te staan 
dat ik daarnaast ook de teksten uit de methode moest overtypen, zodat de leerlingen 
die digitaal zouden kunnen raadplegen. Ik had daarom niet het plezier dat ik vooraf 
gewenst had te hebben, omdat ik elke keer tussendoor aan de slag moest om op tijd 
het materiaal af te hebben. 
 
Niet alleen voor mijzelf zou dat beter zijn, maar ook voor de leerlingen. Nu werd het 
zelf werken gekaderd binnen de paragrafen die ik had uitgedeeld. Een snelle of sterke 
leerling zou nooit volledig zelfstandig aan een hoofdstuk hebben kunnen werken, zelfs 
al was dat ook niet mijn bedoeling. Ik wilde een gedeelde sturing tot stand te brengen, 
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omdat ik dat het meest verantwoord vind voor leerlingen die nog heel erg afhankelijk 
zijn van je hulp bij de taal. Daarom zat er een deel in waarin we gezamenlijk een 
aantekening maakten, iets waarbij ze nog volledig afhankelijk waren van mij. Daardoor 
kwam ik er uiteindelijk op uit dat ik leerlingen bijvoorbeeld twee onderdelen af wilde 
laten hebben, alvorens een aantekening te gaan doen. De mogelijkheid was er daarom 
om meteen te beginnen met de vragen in het werkboek, terwijl ik liever had gezien dat 
iedereen zou beginnen met de begrippenlijst. Daarom werd een van de twee 
onderdelen meestal de begrippenlijst, omdat ik de leerlingen dit met klem adviseerde. 
Dit nam een behoorlijk deel van hun zelfstandigheid weg, waardoor er naar mijn smaak 
te veel sprake bleef van sturing van mijn kant. 
 
Wat ik verder kan opmerken, is dat de lijst voor het noteren van websites niet is 
gebruikt. Hoewel ik graag wil dat leerlingen hun eigen horizon verbreden door op zoek 
te gaan naar (digitale) middelen om mijn vak te snappen, was daar in deze setting 
geen mogelijkheid toe. Het maakte geen deel uit van het afvinkstencil, waardoor 
leerlingen dit logischerwijs ook niet zijn gaan gebruiken. In het vervolg zou ik voor elke 
paragraaf een goede website of artikel laten opzoeken, die mij in staat stelt om te kijken 
in hoeverre een leerling in staat is een goede bron te vinden. Door het in een planning 
of afvinkstencils op te nemen, zouden leerlingen dit wel gaan doen. 
 
Ditzelfde geldt ook wel een beetje voor het werkblad over de tijdvakken. Nadat 
leerlingen daar een keer naar hebben gekeken, hebben ze daar nooit meer iets mee 
hoeven doen. Als ik echt het besef van die tijdvakken had willen bijbrengen, had ik dat 
op een andere manier moeten doen. Bijvoorbeeld door leerlingen een tabel te geven, 
waarin ze de onderwerpen van een tijdvak15 16 moeten opschrijven, of waarin ze 
verschillen moeten aangeven met het tijdvak ervoor (is meestal het hoofdstuk wat ze 
daarvoor hebben gehad). Dit levert meer inzicht op dan het alleen noteren van namen 
en jaartallen. 
 
Over de resultaten die het mij opgeleverd heeft ben ik zeer tevreden. Ik heb ervaring 
opgedaan in het ontwikkelen van vervangend lesmateriaal voor in mijn les en hoe ik 
dat kan toepassen in de klas. De inzichten die me dat hebben opgeleverd kan ik in het 
vervolg gebruiken om het een tweede keer beter te doen. De resultaten die het mijn 
leerlingen geboden heeft, vind ik voldoende. Ik heb leerlingen echt aan het werk 
gekregen met hun eigen leerpunten door veel samen met hen te werken aan 
voorgenomen verbeteringen om te leren en te werken. Dat het bij een aantal leerlingen 
echt geholpen heeft, durf ik wel te beweren. Een meisje dat gebukt ging onder 
prestatiestress en wanhoop, heb ik een beetje zelfvertrouwen kunnen geven, waarna 
ze het hartstikke goed is gaan doen. Een andere leerling, die van zichzelf vond dat ie 
wel wat harder kon werken, kreeg van mij de aandacht die hij wilde, namelijk dat 
iemand hem aanspoort om aan de slag te gaan / te blijven. Vervolgens is hij meer 
betrokken geraakt tijdens de lessen en dat was precies wat hij zichzelf had 
voorgenomen om te gaan doen. Ook ben ik recht blijven doen aan verschillen tussen 
leerlingen en heb ik de sterke leerlingen niet gedupeerd door op deze manier te 
werken. 
 

                                                             
15 http://www.isgeschiedenis.nl/10-tijdvakken-van-de-commissie-de-rooy  
16 Tijdvakken zijn verschillende perioden in de geschiedenis die door commissie De Rooy in het leven 
zijn geroepen. Voorbeelden van tijdvakken zijn tijdvak 2 over Grieken en Romeinen, tijdvak 3 over 
Monniken en Ridders (vroege middeleeuwen) en tijdvak 4 over Steden en Staten (late middeleeuwen) 

http://www.isgeschiedenis.nl/10-tijdvakken-van-de-commissie-de-rooy
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F. Beoordelingen door derden 
 

Ik heb gevraagd aan de vakcoach te bevestigen dat de eerder genoemde zaken die in 
de casus zijn beschreven op de waarheid gebaseerd zijn. Dit heeft zij gedaan (na het 
lezen van deze casus) door hieronder op mijn verzoek een handtekening te zetten. Dit 
is geen beoordeling, slechts een bevestiging (bewijs) dat zij akkoord gaan met het 
beeld dat ik geschetst heb van mijn eigen leerproces. 
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G. Bewijzen 
 

Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal /  

werkboekje (Rotterdam – 12 februari 2014) 

Weergave van fragmenten, volledig werkboek17  
in te zien op: http://tinyurl.com/odx347r  
 

 Toelichting bij: ‘D. Resultaten’ van casus 2. 

 

 

 

Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal  

(voorpagina)  

                                                             
17 Het is mogelijk dat via het internet het Word-document niet  
volledig en juist wordt weergeven. Om dat op te lossen kunt u er 
ook voor kiezen om het document te downloaden. 

2014 

 

 

Geschiedenis werkboek 

Naam: 

................................... 

Klas: 

................................... 

 

http://tinyurl.com/odx347r
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 1 - inhoudsopgave) 

Inhoudsopgave H1 

 

Inhoudsopgave______________________________________________________ blz. 1 

 

Lijst van websites_______________________________________________________ blz. 2 

 

Terugblik op de toetsen__________________________________________________ blz. 3 

 

De tien tijdvakken_______________________________________________________ blz. 4 

 

Afvinkschema H5 §1_______________________________________________            blz. 5 

 

Tekst H5 §1 ___________________________________________________             blz. 6 

 

Aantekeningen H5 §1___________________________________________________ blz. 7 

 

Samenvatting bij stap 4 H5 §1_____________________________________________ blz. 7 

 

Begrippenlijst H5 §1_____________________________________________________ blz. 8 
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 2 – lijst van websites) 

Lijst van websites 

 

Tijdvak 
# 

Hoe gevonden? 
Boek / website etc. 

Wat? Internetadres? 

1 t/m 10 Docent - Filmpjes 
- Powerpoints 
- Quizzen 
- Tijdvakken 
 

www.geschiedenisonline.nl 
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 4 – werkblad tien tijdvakken) 

De tien tijdvakken 

Hieronder zie je de tien tijdvakken van de geschiedenis. 

Zoek op http://www.geschiedenisonline.nl hoe de tijdvakken heten en welke jaartallen erbij 

horen. Schrijf die naast de plaatjes hieronder. 

 

Naam tijdvak         Naam tijdvak  

......................................... ........................................                

Jaartallen                          Jaartallen 

...................-.....................  ...................-.................... 

 

Naam tijdvak         Naam tijdvak  

......................................... ........................................               

Jaartallen                          Jaartallen 

...................-.....................  ...................-.................... 

 

Naam tijdvak              Naam tijdvak  

.........................................       ......................................... 

Jaartallen                                           Jaartallen 

...................-.....................        ...................-..................... 

 

Naam tijdvak                                  Naam tijdvak 

.........................................      ........................................ 

Jaartallen              Jaartallen 

...................-.....................      ...................-.................... 

 

Naam tijdvak                                  Naam tijdvak 

.........................................      ........................................ 

Jaartallen                                                Jaartallen 

...................-.....................       ...................-.................... 

 

 

 

http://www.geschiedenisonline.nl/
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 5 – een afvinkstencil) 

Afvinkstencil H5 §1 
 

H5 De tijd van steden en staten               Gedaan: 
 
§1   Handel in de steden              

 
Lezen:  Stap 1: Waarom kreeg Mude stadsrechten?    
 
Maken: Begrippenlijst. 
 
   Schrijf de vertaling van de woorden  op bladzijde 8 erbij, en  
             geef een synoniem of uitleg bij deze woorden. 
 
Lezen:  Stap 2: Een dorp werd een stad. 
 
Maken: Begrippenlijst.   
 

Schrijf de vertaling van de woorden op bladzijde 8 erbij, en  
            geef een synoniem of uitleg bij deze woorden. 

 
Lezen:  Stap 3: Het centrum 
 
Maken: Begrippenlijst.   
 

Schrijf de vertaling van de woorden  op bladzijde 8 erbij, en  
            geef een synoniem of uitleg bij deze woorden.  

 
Lezen:  Stap 4: Om te leren 
 
Maken: Samenvatting.   
 

Schrijf een samenvatting op bladzijde 7 in je eigen woorden over 
de tekst bij stap 4. Je mag de tekst ook herschrijven, als het maar 
in je eigen woorden is. 
 

Maken: Vragen 1 t/m 6  
 

Maak de vragen op bladzijde 9 van het werkboek. 
 
Maken: Vragen 7 t/m 11b  
 

Maak de vragen op bladzijde 9 van het werkboek. 
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 7 – aantekeningen en 

samenvattingskader) 

Aantekeningen H1 §1 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Samenvatting H1 §1 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Bewijs 2.1: Het eigen gemaakte lesmateriaal (blz. 21 en 23 – vragen uit werkboek) 

Vragen H5 §3 

 

Vraag 1a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Vraag 1b, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d 

 

Vraag 4b 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Vraag 12 

Platteland Stad 

Op het platteland leven boeren. In de stad leven 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 

Bescherming door de heer. 
 

Bescherming door een stadsmuur. 

Belangrijkste gebouw is het 
 
…………………………………… 

Belangrijkste gebouw is stadhuis of 
kerk. 

Rechtspraak door de heer. Rechtspraak door 
 
…………………………………… 

De boeren zijn geen lid van een 
vereniging. 

Ambachtslieden zijn lid van een 
 
…………………………………… 

 

Vraag 13 Tekening middeleeuwse stad 
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Bewijs 2.2: Vertalen van woorden en begrippen met woordenlijsten en vanuit 

eigen taal via een eigen gemaakte website (Rotterdam - februari 2014) 

 

Toelichting: 
 
De onderstaande woordenlijst (opgenomen in het werkboek) heb ik voorzien van 
een kader waarin leerlingen behalve een vertaling (vaak in hun eigen taal) ook een 
synoniem moeten opschrijven in het Nederlands. Wanneer leerlingen het woord in 
de eerste plaats verkeerd hebben vertaald naar hun eigen taal, kan ik dat zien aan 
het synoniem. Ook kan ik op deze manier leerlingen aansporen om een makkelijkere 
of een beter synoniem te verzinnen, wanneer zij gekozen hebben voor een vaag 
gerelateerd begrip of woord wat niet volledig de lading dekt of past bij het woord / 
begrip. 
 
Als hulpmiddel heb ik op mijn website (www.mikehoffmann.nl) onder het kopje 
‘lesmateriaal’ de teksten uit het Memo-handboek overgetypt staan, die laten zien 
welke woorden er onderstreept zijn (moeilijke woorden) en dikgedrukt onderstreept 
zijn (begrippen). Deze kunnen zij met behulp van Google Translate op de pagina 
vertalen in hun eigen taal, zodat ze de tekst ook in hun eigen taal kunnen lezen, 
alvorens ze een vertaling opschrijven en een uitleg geven voor het woord. 
 
Toegepast bij de startklassen: IE1, IS1 en IS2 (voorbeeld: H3 P3) 

 

Begrip / woord 
 

Vertaling 
(eigen taal) 

Synoniem / uitleg 
(Nederlands) 

De monnik  
 

 

Het klooster   

De non  
 

 

De paus  
 

 

De geestelijke  
 

 

Bekeren  
 

 

Wegjagen  
 

 

Bedreigen  
 

 

De overval  
 

 

De moord  
 

 

De kerk  
 

 

Het bidden 
 

  

De priester 
 

  

Eeuwig  
 

 

http://www.mikehoffmann.nl/
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Een leertekst afkomstig uit het handboek van Memo. De leerlingen kunnen 
bovenaan de tekst laten vertalen in een andere taal, waarna de tekst direct wordt 
omgezet in de desgewenste taal.  
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Dezelfde tekst als op de vorige afbeelding, maar dan dit keer vertaald in het Chinees. 
Wanneer u zelf wilt kijken hoe (en of) dit werkt: 
 
Ga naar: www.mikehoffmann.nl  ‘lesmateriaal’  IS2  (verschillende) teksten 

http://www.mikehoffmann.nl/
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Bewijs 2.3: Leerlingen zelf terug laten blikken op hun (toets-)resultaten 

(Rotterdam – 30 januari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Hieronder presenteer ik twee onderdelen die samen het bewijs vormen dat ik 
daadwerkelijk toetsresultaten heb gebruikt om leerlingen kritisch te laten kijken naar 
hun eigen antwoorden en prestaties.  
 
- individueel aanspreekbaar maken op resultaten  schema ‘terugblik op toetsen’  
- het verschaffen van inzicht in het resultaat  PowerPoint bij een toetsbespreking 
 
De hele PowerPoint kunt u via deze link terugvinden: http://tinyurl.com/ndcemn3  

 

 

 

http://tinyurl.com/ndcemn3
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Het hieronder weergegeven schema (opgenomen in het werkboek) heb ik gebruikt 
om leerlingen na te laten denken over hun eigen toets-resultaten. Hoewel het een 
simpel schema is, heeft het me in staat gesteld om met leerlingen te werken aan hun 
resultaten en hen individueel aanspreekbaar te maken op hun prestaties en 
werkzaamheid in de klas. 

 

Terugblik op de toetsen 

 

Toets 
H + § 
 
Cijfer 

Wat heb ik goed 
gedaan? 

Wat kan ik beter 
doen? 

Hoe ga ik mijn toets de 
volgende keer beter 
voorbereiden? 
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Bewijs 2.4: Resultaten uit een VIL-enquête, uitgevoerd onder leerlingen van IS2 

(Rotterdam – juni / juli 2014) 

 

Toelichting:  
 
De onderstaande commentaren zijn afkomstig uit het kader waar leerlingen 
antwoord geven op de vraag: Wat vind je leuk / goed / prettig aan de lessen?  
De enquêteresultaten zijn alleen afkomstig uit IS2.  
 
Zij hebben de enquête alleen in juni / juli 2014 gedaan, daar hun taalniveau het niet 
eerder toeliet een dergelijk ingewikkeld formulier in te vullen. Niet alle leerlingen 
hebben het uiteindelijk alsnog willen vullen, maar een meerderheid (9/14) gelukkig 
wel. Wat blijkt uit de enquête is dat er in ieder geval gerefereerd wordt aan de goede 
sfeer in de klas, die zou kunnen duiden op motivatie hebben voor het vak 
geschiedenis (competentie 1 – sfeer van samengaan). Het zelfstandiger werken en 
samenwerken in een duo of groepje wordt helaas niet specifiek genoemd, maar de 
rode map (werkboekje) en de nieuwe leermethode gelukkig wel beiden één keer. 
 
De enquête kunt u via deze link terugvinden en bekijken: http://tinyurl.com/ll2pp4c 
 

 

 
ik vind het heel leuk dat wij de les aan 
elkaar kunnen uitleggen en wij 
begrijpen elkaar en ik hou van de 
manier waarop wij les krijgen in de klas 
, want het is makkelijk om te herinneren 
met een rode map . en U bent een 
goeie leraar van onze klas . 

De lessen zijn leuk. Ik kan alles begrijpen.  
Soms kijken wij filpmjes, dat is echt leuk. 
Meneer Hoffmann is een goed docent! 

Bijna alles, zoals de gezelligheid, 
motivatie in de les, mnr kan dingen heel 
goed uitleggen. 

 
Hoe uw aankondigingen van lessen, omdat je 
uit te leggen in een vereenvoudigde wijze en 
begrijpelijk en geven u een aantal 
voorbeelden om het gemakkelijker maken 
voor ons om de lessen te begrijpen. 

we kunnen zeggen wat we 
denken/vinden 

Ik vind leuk dat meneer Hoffmann heeft 
lessen erg duidelijk. Ik hoef niet veel te veel 
thuis leren, want ik leer veel in de les. Ik vind 
leuk dat docent is positief in de les en vind 
leuk wat hij doet. Ik vind ook leuk dat docent 
probeert nieuwe leren methodes. 

goede sfeer. bedankt voor de les 
geven.   succes! Meneer” 

"Filmpjes 
Spelletjes 
Goede atmosfeer" (2x ingevuld) 

 

  

http://tinyurl.com/ll2pp4c
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Casus 3: “Inzicht verkrijgen in het leerproces, niveau en de ontwikkeling van de 

leerling.” 

 

A. Beschrijving van de casus 

 

Inleiding 

 
Tijdens het werken op het Wolfert College is me hetzelfde opgevallen als wat ik in alle 
jaren daarvoor ook al op andere scholen had ervaren: het gevoel dat ik te weinig zicht 
heb op het werken van de leerling. Hoe goed wordt er nu daadwerkelijk door mijn 
leerlingen gewerkt met opdrachten, maken ze hun opdrachten wel zelf of schrijven ze 
deze over van een vriend / vriendin? Ik was zelf altijd het type leerling dat alleen 
huiswerk maakte als ik wist dat er naar gekeken zou worden. Ik maakte snel altijd mijn 
huiswerk voor geschiedenis in de aula van mijn middelbare school, omdat ik wist dat 
mijn docent het zou gaan controleren. Ik kwam er altijd mee weg, wellicht omdat 
geschiedenis (ook) altijd een sterk vak van mij is geweest. Maar hoe zit dat nu met 
mijn eigen leerlingen? Het voelt nog altijd een beetje hypocriet om leerlingen relatief 
veel vragen als huiswerk te laten maken, terwijl ik het zelf ook altijd maar voor de helft 
deed (of zelfs helemaal niet, dan schreef ik het over). Maar als docent weet ik nu wel 
beter. Nu zie ik er ook de waarde van in dat leerlingen wat moeten doen voor mijn vak 
om het te kunnen begrijpen. 
 
Als ik leerlingen huiswerk heb laten maken, loop ik meestal aan het begin van de 
volgende les bij hen langs om één voor één te controleren wat de leerlingen ervan 
hebben gemaakt. Wat ik dan waarneem is doorgaans op elk niveau (VMBO, VWO of 
ISK) hetzelfde: 
 

 Vragen worden beantwoord met gemiddeld en nagenoeg maximaal drie tot vijf 
woorden. 

 De antwoorden in het schrift van de ene leerling lijkt verdacht veel op dat van 
zijn of haar buurman / buurvrouw, maar net genoeg om niet te kunnen aantonen 
dat het is overgeschreven. Als je leerlingen daar al op aanspreekt, komen ze 
met de response dat ze het samen hebben gemaakt, waar ik niet op tegen kan 
zijn en waar ik dus ook niets van kan zeggen. 

 Invulschema’s en de vragen vanaf opgave 10 (in de methode Memo beginnen 
dan doorgaans de hogere orde vragen) worden te moeilijk gevonden, waardoor 
leerlingen de juist belangrijke en waardevolle antwoorden van mij verwachten 
te krijgen bij het bespreken. 

 Ik heb te weinig tijd om alle schriften goed te kunnen bekijken en zicht op het 
langere termijnwerken heb ik eigenlijk helemaal niet. 

 
Ik loop, zoals ik al een beetje weggaf, al langere tijd met het gevoel dat ik te weinig 
van leerlingen kan zien om hen er specifiek op aan te spreken. Nimmer heb ik een 
manier bedacht of gevonden om dit probleem te kunnen tackelen. Nu ik binnen een 
school werk die zich volledig leent om te experimenten met nieuwe werkvormen en 
werkwijzen, wil ik dit probleem eindelijk eens zien te gaan tackelen. Ik wil alle leerlingen 
die er net zo gemakkelijk over denken, zoals ik dat tien jaar geleden ook deed, in de 
kraag kunnen vatten en hen structureel leren werken met de opdrachten die (juist) het 
meest van belang zijn. 
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Doel van de casus 

 
Ik wil meer zicht kunnen krijgen op wat mijn leerlingen doen op de momenten dat zij 
zelf aan de slag zijn (geweest). Nu maak ik dat alleen op bij het huiswerkrondje of bij 
het bespreken van het huiswerk, maar ik wil ook op andere manieren kunnen ‘zien’ 
wat mijn leerlingen hebben gedaan. De leervraag die ik mij (al vaker) heb gesteld en 
bepalend is voor de koers van deze casus, maar die ik nu toch wel graag eens 
beantwoord zou willen zien, is: 
 
Op welke wijze kan ik (meer) inzicht krijgen in het leerproces van de leerling?  

De uitkomst op deze leervraag hoeft niet enkel en alleen betrekking te hebben op mijn 
euvel met betrekking tot het werken met het werkboek. Ook zou ik graag bekijken hoe 
ik binnen de kaders van competentie 3 (een krachtige leeromgeving weten te 
verwezenlijken) onderzoeken hoe ik dit doel kan bereiken door mijn leerlingen op 
andere manieren te laten werken dan (alleen) met een hand- en werkboek. Welke 
werkvormen zijn bijvoorbeeld geschikt om het leerproces van leerlingen zichtbaar te 
maken?  
 
Ik wil hierbij ook de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen gaan 
bevorderen. Vanuit mijn interesse voor ICT-toepassingen zou ik het voor mijn 
leerlingen ook graag mogelijk maken om ook buiten de school op een attractieve 
manier met de lesstof aan de slag te gaan. Ik heb daarbij al een specifieke 
onderwijsmethode voor ogen die ik daarvoor graag uit zou willen gaan voeren. 
 

Hoe ik te werk ben gegaan 

 
Ik loop dus al langere tijd rond met het vraagstuk: “Hoe krijg je zicht op huiswerk dat je 
maar zo beperkt onder ogen krijgt?” en heb daarom een jaar geleden samen met mijn 
oud-vakcoach al eens hardop nagedacht over het werken met huiswerk. Aanleiding 
daartoe was onder andere een methode die hij zelf gebruikt om de motivatie bij zijn 
leerlingen te vergroten. Ik ben gaan kijken wat ik eventueel zelf zou kunnen met zijn 
methode, die erop gericht is om leerlingen gemotiveerd(er) aan de slag te laten gaan 
met het huiswerk. 
 
In IG3h heb ik een periode (hoofdstuk) uitgeprobeerd te werken met 
steekproefsgewijze controles. Dit heb ik namelijk nog nooit eerder geprobeerd en ik 
was benieuwd in hoeverre het voor mij zou kunnen werken bij het vergroten van het 
zicht op de leer- en werkprestaties van leerlingen.  
 
Toen ik vastliep in het zoeken naar vormen om iets met het huiswerk te kunnen doen, 
ben ik verder gaan kijken naar andere onderwijstoepassingen die het leren inzichtelijk 
kunnen maken. Zo kwam ik o.a. op de tool van iSpring Suite, een online-quiz 
programma waar je quizjes en toetsen mee kunt maken. 
 
Een andere en nieuwe manier om onderwijs vorm te kunnen geven is Flipping the 
Classroom18. Ik volg een hoop enthousiaste Edubloggers (educatieve bloggers, veelal 
docenten in VO) via Twitter en heb het afgelopen jaar veel voorbij zien komen over het 

                                                             
18 http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom  

http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom
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gebruik van deze onderwijsmethode. Deze onderwijsmethode staat erom bekend dat 
het de werkzaamheid van de leerling van buiten naar binnen het klaslokaal haalt. 
Daardoor zou er meer ruimte zijn voor individuele begeleiding en zicht op de 
werkzaamheid van de leerling. 
 
De mogelijkheden die deze methode mij zou kunnen bieden om het huiswerk ofwel 
anders vorm te geven, dan wel binnen het klaslokaal te halen, ben ik daarom gaan 
onderzoeken. Ik werk sinds dit jaar met mijn eigen website in de les, dus de toepassing 
van deze methode zou passen bij wat ik al doe en wat ik ook graag meer zou willen 
gaan doen: ICT toepassen op het onderwijs en gebruiken voor mijn lessen. 
 

Wat ik heb gedaan, hoe het is verlopen 

 
De huiswerkmethode van een oud-collega en vakcoach 
 
Over het probleem ‘huiswerk’ heb ik in het verleden al heel vaak met mijn oud-
vakcoach op het Lentiz Geuzencollege gediscussieerd. Ondanks zijn jarenlange 
ervaring als docent zegt hij nog steeds het ei van Columbus niet te hebben gevonden. 
Zijn probleem is vooral het feit dat hij leerlingen voor zichzelf laat bepalen wat zij als 
huiswerk maken bij een onderwerp of thema. Daardoor lopen de resultaten en 
interpretaties op het invullen van die opdrachten gigantisch uiteen, waardoor hij het 
zicht niet goed kan houden over het leerproces van zijn leerlingen. 
 
Nu is dat echter niet hetgene dat ik van mijn gesprekken met hem naar voren wil 
brengen. Hij werkte vanuit een systeem dat eventueel de motivatie om huiswerk te 
maken zou kunnen verhogen. Hij deed en doet dat als volgt: 
 

Iedere (rapport)periode krijgen alle leerlingen als hun eerste cijfer een 10. 
 
Wanneer leerlingen hun huiswerk niet hebben gemaakt, haalt de docent twee punten 
van dit cijfer af. Dit houdt in dat je cijfer na één keer niet-gemaakt huiswerk daalt van 
een 10 naar een 8.  
 
Volgt er een tweede keer in dezelfde (rapport)periode, dan wordt je cijfer een 6.  
 
Na een derde keer kom je dan uiteindelijk met een 4 op een onvoldoende te staan. 

 
Zijn principe is dat elke leerling een 10 wil hebben staan op hun rapport en dat ze 
daarom uiterst gemotiveerd zijn om een 10 te blijven behouden. Wanneer leerlingen 
op een onvoldoende komen te staan, weegt dat mee in het gemiddelde en heeft het 
dus consequenties voor je rapportcijfer. Zo komen leerlingen niet meer weg met een 
uurtje nablijven of strafwerk, maar zijn ze de dupe van hun eigen onvermogen om 
netjes het huiswerk te maken. Tegelijkertijd werkt het stimulerend voor leerlingen die 
altijd netjes het huiswerk gemaakt hebben, zij krijgen er namelijk een 10 voor die ze 
eigenhandig hebben mogelijk gemaakt. 
 
Ook helpt het volgens hem leerlingen overeind te blijven die hard werken, maar niet 
de gewenste resultaten behalen op toetsen. Hun ijver is dan niet voor niets geweest. 
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Dit systeem zou dus kunnen zorgen voor meer extrinsieke motivatie bij leerlingen. Dat 
is op zich interessant, want het huiswerk krijgt daardoor een plaats op het rapport en 
zal daarom een daadwerkelijke factor gaan spelen voor je gemiddelde rapportcijfer.  
 
Ik heb deze methode nog niet terug kunnen vinden als een daadwerkelijk onderzocht 
onderwijsconcept, maar ik ben geneigd te geloven dat het een klein verschil kan maken 
bij leerlingen op het VMBO bbl en kbl. Waarom ik het niet aandurf om het zelf toe te 
gaan passen, is omdat ik me afvraag in hoeverre het acceptabel is dat leerlingen 
zonder een tegenprestatie te hebben geleverd een 10 krijgen. Verder gevorderd in het 
jaar zal het effect ervan op het gemiddelde van de leerling weliswaar minder worden, 
maar aan het begin van het jaar kan zo’n 10 een vertekend beeld geven bij 
rapportbesprekingen en de vergelijking van resultaten met andere vakken die dat 
concept niet hebben toegepast. Ook heb ik bij mijn oud-vakcoach ervaren dat een 
dergelijk systeem niet alle gevallen van improductieve leerlingen weet te stuiten. 
Hoewel mijn zoektocht daar dus is begonnen, heb ik van deze methode zelf geen 
gebruik gemaakt. Ik vind het iets wat te onorthodox en vertekenend met de resultaten 
van andere vakken. Om zoiets toe te passen, zou ik eerst in gesprek gaan met de 
vakgroep en de teamleider om te vragen of hij / zij daar wel mee akkoord gaat.  
 
Het toepassen van steekproefsgewijze controles voor het huiswerk 
 
Hoe ik dat in het verleden geprobeerd heb te realiseren, is het uitvoeren van 
steekproefsgewijze controles. Dan nam ik elke les vijf leerlingen bij me die ik me hun 
schrift liet tonen. Het voordeel daarvan was dat ik geen hele ronde hoefde te lopen en 
enigszins rustig kon bekijken wat de leerling de afgelopen paar lessen had gedaan. 
De mogelijkheid om leerlingen persoonlijk feedback te geven was wat groter dan het 
langsgaan bij de hele klas, maar nog steeds niet goed genoeg. Ik wil echt dat ik 
leerlingen kan laten werken aan het volledig formuleren van antwoorden, als blijkt dat 
zoiets zowel op toetsen als bij het maken van opdrachten al fout gaat. 
 
De nadelen van het werken met een steekproefsgewijze controle waren voor mijn 
gevoel veel groter dan de voordelen die ik ervan had gehad: 
 

 Mijn ervaring was dat leerlingen het ervoeren als een loterij. Hierbij was het in 
hun ogen zo dat sommige leerlingen ofwel de Sjaak waren of mazzel hadden 
gehad dat ze (onterecht) buiten schot hadden weten te blijven. 

 De insteek van zulke controles voelde erg negatief aan: je probeert min of meer 
leerlingen te betrappen op het niet maken van huiswerk. 

 Het werkt gigantisch veel bureaucratische handelingen in de hand (bijhouden 
wie al eens gecontroleerd is, wie het huiswerk wel heeft gemaakt en hoe vaak 
leerlingen dit al eens ‘vergeten’ zijn).  

 Het is een dubbele handeling, aangezien het leerlingvolgsysteem (Magister) 
ook bijhoudt wanneer iemand het huiswerk niet heeft gemaakt. 

 Je hebt kans dat een leerling al weken achtereen niks of weinig heeft 
uitgevoerd, waar ik met zo’n controle dan veel te laat achter kom om het nog bij 
te sturen of te corrigeren. 

 Leerlingen doen soms doelbewust(!) niks, om vervolgens in spanning af te 
wachten of ze de dans hebben weten te ontspringen. Het wordt daarmee meer 
een spelletje dan een manier om leerlingen beter hun huiswerk te laten doen.  
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Het becijferen van opdrachten in het werkboek 
 
Ook het laten inleveren van werkboeken is niet uitgelopen op wat ik er van had 
verwacht. Het bleek namelijk nagenoeg onmogelijk (logistiek) om alle werkboekjes 
mee te nemen. Ik heb dat in IS2 (klas met het werkboek van casus 2) gedaan nadat 
ze klaar waren met het hoofdstuk en met de repetitie bezig waren. De leerlingen had 
ik van tevoren verteld dat ik het werkboekje zou gaan becijferen, waardoor ik hoopte 
dat ze er hun best op zouden hebben gedaan voor een goed cijfer.  
 
Daar was echter helemaal geen sprake van. Ik kreeg boekjes die incompleet waren, 
waarvan blaadjes door elkaar heen waren gelegd en niet helemaal af waren gemaakt. 
Ik was door al die moeilijk te vergelijken boekjes na een uur nog niet klaar met het 
beoordelen, waardoor ik de boekjes nog even bij me wilde houden. Mijn postvak puilde 
daardoor ineens uit van de werkboekjes. Nu waren die gelukkig heel dun 
(snelhechters), maar bij de werkboeken van de gemiddelde geschiedenismethode heb 
je zo nog een paar extra postvakken nodig.  
 
Daaruit kon ik opmaken dat je met een grotere regelmaat bij moet houden hoe 
leerlingen het doen, om echt te kunnen spreken van inzicht in het leerproces. Ik wilde 
graag regelmatig feedback kunnen geven en adequaat kunnen reageren op gemaakt 
werk, maar daarvoor waren dit totaal niet de oplossingen geweest waar ik vooraf op 
had gehoopt. Ik besloot daarom de zoektocht naar methodes voor goede 
huiswerkcontrole en het beoordelen van het werkboek op basis van cijfers te staken 
en me te richten op werkvormen waarmee je ook het leerproces inzichtelijk kunt 
maken.  
 
Methoden die wél geleid hebben tot meer inzicht in het leerproces en het niveau van 
de leerling  
 

 Het laten werken van leerlingen met het iSpring Suite quizprogramma (IG2hv). 

 Het in groepjes laten presenteren van een onderwerp over de Tweede 
Wereldoorlog / Flipping the Classroom (IG3h). 

 Het laten werken van leerlingen aan een filmrecensie-opdracht (IG3h). 
 
Het quizprogramma iSpring Suite heb ik uitgeprobeerd in IG2hv. Door middel van dat 
programma kan ik aan de hand van een uitgebreid resultaatoverzicht (dat automatisch 
naar mij wordt doorgemaild) bepalen in hoeverre mijn leerlingen de stof beheersen. 
Als ik dit structureel voor elk hoofdstuk of paragraaf zou kunnen gebruiken, dan zou ik 
een vrij compleet beeld kunnen krijgen van het proces van de leerlingen en het niveau 
dat zij hebben. Dit heb ik echter slechts een keer uitgetest, omdat de resultaten van 
IG2hv al geweldig zijn bij toetsen (gemiddeld tussen de 7 en 8) en ik voor hen daarom 
geen behoefte heb gehad aan een hulpmiddel om hun beheersingsniveau te kunnen 
controleren.  
 
Het quizprogramma van iSpring Suite heb ik wel gebruikt om te gebruiken tijdens de 
open dag. Zo waren de bezoekende leerlingen bezig op de computer, terwijl de ouders 
rustig met ons konden praten (de collega’s van onze vakgroep geschiedenis). 
 
Twee opdrachten die bijzonder geschikte waren om het leerproces bloot te kunnen 
leggen en die ik wel heb kunnen uitwerken, zijn het werken vanuit Flipping the 
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Classroom m.b.t. filmpjes van ‘13 in de oorlog’, een televisieprogramma over de 
Tweede Wereldoorlog en het werken aan een filmrecensie voor de film ‘Die Welle’. Dit 
zal ik dan ook verder uitwerken in het onderdeel ‘D. Resultaten’. 
 

B. Kernbegrippen 

 

Effectief handelen 

 

In het werken aan dit dossier heb ik tweemaal laten zien dat ik te gretig was. Vooral in 
het werken aan casus 2, waar het doel was om slechts de helft te doen van de omvang 
van casus 1, kwam juist een overtreffing in de omvang van die casus. Ik heb daarop 
geanalyseerd hoe dat komt en kom erop uit dat ik het gewoon te perfect wil doen. Ik 
kan gemakkelijk vijf minuten op één zin blijven hangen als die niet is zoals ik wil. Ik heb 
daarom mijn werkwijze moeten bijschakelen en heb daarom geprobeerd deze casus 
wat korter te houden. Al met al denk ik dat dat ook wel gelukt is.  
 
Voor het werken aan manieren om de leerling meer in het vizier te krijgen, heb ik een 
aantal dingen uitgeprobeerd. Helaas mislukte de meeste en was ik niet tevreden over 
de uitwerking van mijn ideeën. Ik ben echter niet blijven hangen in zaken die niet 
lukten, maar heb mijn handelen en keuzes bijgesteld om op een andere manier te 
voldoen aan de zoektocht naar meer inzicht in het werken van de leerling.  
 
In casus 3 denk ik te hebben aangetoond dat ik aan de indicatoren van dit kernbegrip 
bij competentie 3 heb weten te voldoen: 
 

C3: “Hanteert een breed scala aan leer- en onderwijsstrategieën en kan de inzet 
ervan verantwoorden”.  
C3: “Begeleidt verschillende typen leerprocessen en kan deze op basis van 
achterliggende concepten analyseren en bijsturen”. 

 
Bij de casussen 1 en 2 heb ik al veel gedaan om leer- en onderwijsstrategieën toe te 
passen, maar ook in 3 heb ik laten zien dat ik actuele ontwikkelingen in mijn leergebied 
kan toepassen en dat ik streef daar in de toekomst nog meer mee te gaan doen. Ook 
heb ik in deze casus laten zien dat ik verschillende leerprocessen kan begeleiden die 
gericht zijn op het samenwerkend leren (leerlingen die hun klasgenoten iets moeten 
kunnen uitleggen) en het leerling gestuurd lesgeven.  
 
De indicator van dit kernbegrip dat bij competentie 6 hoort, is: 
 

C6: “Maakt zo nodig op een zorgvuldige wijze gebruik van instellingen en personen 
buiten de school voor inrichting van het onderwijs”. 

 
Door op de open dag een setting te creëren dat potentiele leerlingen op de computer 
iets kunnen doen, kan ik mij als een vertegenwoordiger van de school opstellen die 
met ouders kan praten over de verlangens en wensen van hun zoon of dochter. 
Ook heb ik het verzoek om mee te denken over een online werkmethode gehonoreerd 
door met mevrouw Sahila Ben Tmach ideeën uit te wisselen en na te denken over het 
mogelijkheid maken van zeer korte lesjes (20 minuten). Dit heb ik zorgvuldig gedaan 
en met het gebruik van een professionele houding en instelling.  
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C. Competenties 

 

Bij dit onderdeel koppel ik de casus aan verschillende competenties. Ik kies ervoor om 
de twee sterkste competenties te nemen die passen bij casus 3 en hen toe te lichten, 
in plaats van alle competenties na te lopen en zo hier en daar er een indicator uit te 
halen, waardoor zou lijken alsof ik met één casus aan alle zeven de competenties zou 
hebben gewerkt. Hoewel sommige van die indicatoren (van andere competenties) ook 
sterk vertegenwoordigd zijn in deze casus, besteed ik liever de aandacht aan de 
competenties die er echt toe doen bij casus 3. 
 
Ik ben bij de volgende drie competenties uitgekomen: 
 

 Competentie 3: vermogen een krachtige leeromgeving te verwezenlijken. 

 Competentie 6: het vermogen de relatie met ouders en instellingen te 
versterken. 
 

Competentie 3: het vermogen een krachtige leeromgeving te verwezenlijken 

Indicator Toelichting 

3.1  Ik ontwerp en gebruik middelen (bijvoorbeeld 
werkwijzers) die de zelfstandigheid van leerlingen 
bevorderen. 

Ik laat mijn leerlingen werken 
met planningen of lesdoelen. 

3.6 Ik bied leerlingen systematisch en overzichtelijk 
inzicht in hun vorderingen en geef zonodig 
ondersteuning bij problemen. 

Ik heb de mogelijkheid om de 
lesstof te laten checken door 
de leerling zelf, door te 
werken met digitale middelen 
(iSpring Suite). 

3.7 Voor veel voorkomende leerproblemen in mijn vak 
hanteer ik gerichte materialen en opdrachten. 

Ik heb de mogelijkheid om de 
lesstof te laten checken door 
de leerling zelf, door te 
werken met digitale middelen 
(iSpring Suite). 

3.9 Ik maak leerlingen bekend met verschillende 
leerstrategieën (zowel algemeen als vakspecifiek). 
Voor leerlingen met taalproblemen werk ik expliciet 
met lees- en woordenschatstrategieën. 

Ik maak gebruik van 
gesprekstechnieken en 
methoden om met de 
leerlingen te kunnen werken 
aan taalproblemen.  

3.10 Ik creëer leersituaties met motiverende en 
afwisselende werkvormen. 

Ik werk wisselend met 
digitale middelen 
(PowerPoint, Prezi) en 
zelfstandig te maken 
(praktische) opdrachten 

3.12 Ik zet waar mogelijk ICT-toepassingen in. Ik zou het liefst volledig 
digitaal mijn lessen gaan 
aanbieden (lesmaterialen, 
instructiefilmpjes, oefen-
quizjes) en werk aan de 
totstandkoming daarvan. 

3.15 Ik ontwikkel in teamverband vakoverstijgend 
materiaal en werk daarmee. 

Ik stel voor om materiaal te 
ontwikkelen bij de open dag 
en verwerk daarin de 
wensen en ideeën van mijn 
collega’s. 
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3.16 Ik kan leerstof op meer manieren uitleggen. Ik beschik over verschillende 
gesprekstechnieken en 
methoden om met de leerstof 
te kunnen werken. 

3.20 Ik houd rekening met verschillen tussen leerlingen 
wat betreft cultuur, leerstijl, motivatie, tempo en 
niveau en pas de didactiek daarop aan. 

Ik maak onderscheid tussen 
zwakke en sterke leerlingen 
en pas op basis daarvan mijn 
lessen aan. 

3.21 Ik signaleer leerproblemen bij leerlingen en pas 
zonodig leerstof en leeractiviteiten aan en geef 
individuele hulp, zo mogelijk met behulp van ICT. 

Ik heb de mogelijkheid om de 
lesstof te laten checken door 
de leerling zelf, door te 
werken met digitale middelen 
(iSpring Suite). 

3.22 Ik houd in mijn lessen rekening met het verschil 
tussen de alledaagse taal die leerlingen gebruiken, 
en de school- of vaktaal in de boeken en ander 
lesmateriaal. 

Ik ben me zeer bewust van 
het feit dat de methode van 
mijn vak (geschiedenis) heel 
talig is en ga hiermee om 
door veel (mogelijke) 
vertalingen op het bord te 
zetten. 

3.23 Ik stimuleer dat leerlingen de verantwoordelijkheid 
nemen voor hun leerproces. 

Ik stuur aan op het 
samenwerkend leren van 
mijn leerlingen tijdens het 
zelfstandig werken of tijdens 
een (praktische) opdracht. 

3.25 Ik bevorder dat leerlingen hun eigen werk en dat 
van medeleerlingen beoordelen. 

Ik stuur aan op het 
samenwerkend leren van 
mijn leerlingen tijdens het 
zelfstandig werken of tijdens 
een (praktische) opdracht. 

3.26 Ik maak gebruik van didactische concepten als 
activerend leren, praktijk- en probleemgericht leren, 
samenwerkend- en zelfverantwoordelijk leren, zo 
mogelijk met gebruik van ICT. 

Ik gebruik mijn website om 
leerlingen de mogelijkheid te 
geven om op verschillende 
manieren te werken aan het 
verwerven van de lesstof. 

3.27 Ik instrueer leerlingen duidelijk en maak afspraken 
over de taken van leerlingen en de ondersteuning 
die ze van mij kunnen verwachten. 

Ik ben in staat om slechts in 
de rol van beoordelaar te 
stappen tijdens een 
praktische opdracht die door 
leerlingen is vormgegeven. 

 
Waarom deze competentie?  
 
De reden dat ik deze competentie goed vind passen bij deze casus, hoewel deze ook 
goed zou passen bij zowel casus 1 als casus 2, is het feit dat je op veel verschillende 
manieren zichtbaar kunt maken wat leerlingen kunnen met de stof. Of dit nu is door 
het maken van een quiz (ICT), door het geven van een presentatie (activerend en 
stimulerend) aan de andere leerlingen of het schrijven van een (simpele) filmrecensie 
(zelfstandig), er is een hogere vorm van beheersing nodig om het niveau van een 
leerling te kunnen terugzien / vaststellen. Leerlingen in het ISK-onderwijs maken op 
lichamelijk- emotioneel- cultureel- en taalvaardigheidsniveau enorme veranderingen 
door die leuk zijn om te volgen. Zo kan een leerling de eerste maand heel stilletjes zijn, 
om een paar maanden later te veranderen in de diva of de kwebbeltante van de klas. 
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Competentie 6: het vermogen de relatie met ouders & instellingen te versterken 

Indicator Toelichting 

6.4 Ik bespreek met ouders/verzorgers hoe ik werk en 
licht mijn waarnemen en handelen (of dat van 
collega’s) toe. 

Ik kan mij als een 
vertegenwoordiger van de 
school opstellen die met 
ouders kan praten over de 
verlangens en wensen van 
hun zoon of dochter. 

6.7 Ik ben zorgvuldig in contacten met personen en 
instellingen buiten de school. 

Ik kan zowel van waarde zijn 
als gebruik maken van 
contacten en instellingen 
buiten de school (benadering 
voor pilot 
onderwijsmethode). 

6.9 Ik zorg in overleg met de leerling voor afstemming 
tussen het leren in en buiten de school en voor 
duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en 
bijdrage. 

Ik kan op basis van inzicht in 
het leerproces van leerlingen 
een koppeling maken naar 
ouders over het werken van 
hun zoon of dochter. 

 
Waarom deze competentie?  
 
Het was aanvankelijk moeilijk deze competentie ergens aan te koppelen. Omdat ik 
nagenoeg geen contact heb gehad met ouders heb ik hier weinig van terug kunnen 
laten komen bij deze competentie. Op het gebied van instellingen kan ik echter 
gebruikmaken van meer voorbeelden. Zo heb ik contact gehad gedurende dit jaar met 
iemand over mijn website. Een voormalige werkneemster van de NOS was zich aan 
het oriënteren voor het tot stand komen van een nieuwe (digitale) onderwijsmethode 
en vroeg mij naar mijn beschikbaarheid om mijn expertise met haar te delen. Om die 
reden zal ik het toevoegen als bewijs 3.4, daar ik graag met deze vrouw heb gesproken 
en het een leuke ervaring was om benaderd te worden op mijn expertise als docent 
die een passie heeft voor ICT-toepassingen.  
 
Verder heb ik gezocht naar manieren om buiten het onderwijs te kunnen werken / actief 
te blijven in het werken met mijn vak. Omdat ik het leuk vind bijles te geven en beter 
wilde worden in het individueel begeleiden van leerlingen, ben ik gaan werken bij 
StudentsPlus. Vanuit mijn interesse voor het werken met leerlingen en vanaf het begin 
van 2015 ook met examenkandidaten, heb ik besloten om ook examentrainer te 
worden. Dat werk doe ik voor Lyceo. Met beide activiteiten heb ik vrij veel geleerd over 
het werken met bovenbouw-leerlingen en hun behoefte. Maar belangrijker nog voor 
deze competentie: ik was het boegbeeld voor de instantie (StudentsPlus en Lyceo) en 
heb uit hun naam goed werk afgeleverd. Bewijzen die daar blijk van geven heb ik 
daarom toegevoegd als bewijs 3.5. 
 

D. Resultaten 

 
In eerste instantie was ik niet tevreden: ik heb nog altijd geen goede manier gevonden 
om structureel zicht te kunnen houden op de vorderingen van de leerlingen via het 
huiswerk. Ik zie het bij andere docenten ook niet echt terug en zelfs mijn oud-vakcoach 
van het Lentiz geeft toe dat hij het moeilijk vind om hier vat op te krijgen. Hij werkt 
echter met divergerende differentiatie, waardoor leerlingen de vrijheid hebben om hun 
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eigen ding te doen. Dat maakt het voor hem moeilijk om een lijn te kunnen trekken en 
te zeggen wie het goed doet en wie beter kan. Omdat ik het leerproces niet inzichtelijk 
heb kunnen maken via het huiswerk, ben ik me gaan richten op andere manieren om 
het leerproces zichtbaar te maken. 
 
Om dat en de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen en te zorgen dat leerlingen 
kritisch naar elkaar zouden kijken, koppelde ik het principe van de deels geflipte 
classroom (elementen van gebruikt) om leerlingen te laten werken voor elkaar. Iedere 
keer zou een groepje een les presenteren over onderwerpen uit de Tweede 
Wereldoorlog (zie bewijs 3.1). Dat maakte hen verantwoordelijk voor het deel wat zij 
moesten presenteren, want het was juist de bedoeling dat ik voorlopig van het toneel 
zou stappen om me puur en alleen te richten op het beoordelen van de inhoud en 
opbouw van de presentatie. De leerlingen zouden als bron voor de presentatie het 
filmpje van ‘13 in de oorlog’, het handboek en het internet gebruiken. 
  
Dit ging eigenlijk best wel heel aardig. De filmpjes waren goed ingepast in de 
presentaties. Enkele groepjes wisten heel mooi een presentatie te geven en duidelijk 
een verhaal ervan te maken, terwijl andere groepjes een beetje verzand waren geraakt 
in het noemen van details die op zichzelf niks zeggen. Er ontstond een interactie 
tussen verschillende groepjes, die vragen stelde aan het presenterende groepje. 
Helaas en misschien begrijpelijkerwijs was het net iets te veel gevraagd om de 
groepjes echt als expertgroepjes te laten optreden, daar het onderwerp ‘Tweede 
Wereldoorlog’ vrij uitgebreid en ook best wel complex is. 
 
In de uitvoering miste ik dus de focus van de groepjes dat ze mij echt moesten 
vervangen en dat het belangrijk was om aantekeningen te maken. Er was één groepje 
bij die het verhaal niet goed genoeg hadden weten over te brengen, waardoor ik heb 
moeten inspringen om de boodschap alsnog aan de rest van de groep over te brengen. 
Dit was zowel voor mijzelf als voor de leerlingen wat vreemd, want nu stond ik 
uiteindelijk toch de uitleg zelf te geven. Dit is dan ook een valkuil van deze werkwijze 
gebleken, want wanneer leerlingen niet goed genoeg kunnen maken wat ze aan de 
andere groepjes moeten uitleggen, wordt het noodzakelijk voor een docent om dat 
deel uit te leggen. Ik heb in mijn feedback naar dit groepje duidelijk gemaakt dat zij niet 
volledig hadden voldaan aan de opdracht en dat zij meer zullen moeten doen om een 
onderwerp aan de rest van de groep uit te leggen. Nu waren zij teveel op details en 
verhalen ingegaan, wat het onderwerp daar echter niet mee uitlegt. Ik zou in de 
toekomst een betere instructie moeten geven (opdrachtenblad) om dit te kunnen 
voorkomen. Omdat dit een HAVO-drie-groep is, had ik verwacht dat ze dat goed 
zouden doen. Ze hebben immers bij Nederlands ook geoefend met het geven van 
spreekbeurten en boekbesprekingen. Maar wellicht is dit voor de onderbouw nog net 
wat teveel gevraagd, of speelt het karakter van het ISK-onderwijs hierbij een rol. 
Leerlingen hebben immers vaak geen basisschool achtergrond in Nederland. Ik zou 
het zeker in de toekomst nog eens willen proberen met een groep waarvan ik denk dat 
ze dit aankunnen. Dit zal dan wel een HAVO of VWO groep moeten zijn. 
 
In dezelfde klas zijn we twee weken later de film ‘die Welle’ gaan kijken (zie bewijs 
3.2). Deze film gaat over een leraar die op school les moet geven over een autoritair 
regime, maar het gevoel heeft dat hij leerlingen niet weet te bereiken. Daarom besluit 
hij de leerlingen in hun hele doen en laten te laten ervaren hoe het is om te leven als 
een hechte groep van steeds meer autoritair wordende leden. Hij legt de grens steeds 
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iets verder, waarna het experiment steeds meer uit de hand begint te lopen. Uiteindelijk 
loopt het experiment ten einde en zijn er zelfs doden gevallen. Het verhaal is 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal in Argentinië, hoewel die Welle zich afspeelt 
in Duitsland.  
 
De leerlingen in IG3h moesten uit de film kunnen halen dat er een aantal 
overeenkomsten zijn met bijvoorbeeld de nazi-partij in Duitsland. Welke 
overeenkomsten er zijn, welke verschillen en de vraag die luidt bij het behandelen van 
deze film: “Denk je dat het voor een autoriteit regime nog mogelijk is 2015 om te 
bestaan?” Dat leidde tot hele interessante discussies in de groep, waarna leerlingen 
zelfs een iets andere invulling wilde geven aan de opdracht. De leerlingen die 
voornamelijk de stelling innemen dat zoiets anno 2015 niet meer mogelijk is, vroegen 
aan mij of ze eventueel mochten schrijven over de (on)mogelijkheid voor een 
dictatoriaal regime in het Nederland van nu. Ik zei (achteraf gezien helaas) dat ik wilde 
dat ze het bij de opdracht zouden houden. De film had een hoop los gemaakt aan 
discussies in de klas en achteraf gezien had het leuk geweest als ik leerlingen had 
uitgedaagd om iets met dat enthousiasme te doen. Een debat tussen twee groepen 
bijvoorbeeld, maar daar heb ik dus niets mee gedaan op dat moment.  
Omdat de film, om hem goed te kunnen volgen wat voorkennis vergt van bijvoorbeeld 
de Tweede Wereldoorlog en het doen en laten van een autoritair regime, activeerde 
het waanzinnig veel kennis bij de leerlingen. Zij begonnen tijdens de film al delen aan 
elkaar uit te leggen, waaruit ik af kan leiden dat een dergelijke werkvorm prima geschikt 
is na te hebben gewerkt aan het hoofdstuk van de wereldoorlogen. Er was sprake van 
veel enthousiasme bij leerlingen en dat was leuk om te zien. 
 
De quiz die ik gebruikt heb op de open dag was een succes, het zorgde er 
daadwerkelijk voor dat de potentiele leerlingen aan de slag konden gaan en 
enthousiast konden worden voor ons vak, terwijl de docenten en de ouders daardoor 
de gelegenheid kregen om met elkaar te praten (zie bewijs 3.3). 
 

E. Reflectie en ontwikkelpunten 

 
Waar ik in de toekomst nog meer mee wil gaan werken, is het flippen van de klas. De 
reden dat ik dat nu nog niet heb gedaan zit hem in het feit dat het veel tijd kost om 
filmpjes te maken. Die tijd had ik het afgelopen jaar nog niet, maar ik zou het ontzettend 
gaaf vinden om op den duur een hele reeks van filmpjes te produceren. Daarmee is 
nu Joost van Oort, beter bekend als JORTgeschiedenis vooral heel bekend op het 
internet. Hij maakt heel veel filmpjes en gebruikt voor zijn uitleg alleen hele simpele 
objecten en structuren om de stof uit te leggen. Het enige wat je bij het bekijken en het 
beluisteren van zijn filmpjes heel duidelijk merkt, is dat hij les geef als een bovenbouw- 
docent. Ik zou het echt heel uitdagend vinden om over zoiets als de middeleeuwen, 
waar nu bijzonder weinig goed materiaal over te vinden is, een filmpje te maken dat er 
tot nog toe niet is. Niet omdat ik bekend wil worden, maar omdat ik het oprecht leuk 
vind om dingen die niet per se makkelijk zijn, wel op een simpele manier over te 
brengen. 
 
Ook zou ik mezelf nog willen verbeteren op het gebied van het beoordelen en 
begeleiden van lessen die door leerlingen worden gegeven. Nu vond ik het nog moeilijk 
om niet de gaten te dichten die de leerlingen in de stof hadden gelaten en me puur en 
alleen in een beoordelende rol te plaatsen. Daarnaast had ik nog niet voor elkaar 
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gekregen om een beoordelingsformulier te maken die voldoet aan wat ik ermee wil. 
Dat is dat ik alle onderdelen van de presentatie, zoals het presenteren, de inhoud en 
de verwerking van de stof in de PowerPoint wil kunnen beoordelen. Zo maak ik voor 
mezelf maar ook voor leerlingen inzichtelijk op welke onderdelen ze goed gescoord 
hebben en op welk punt ze zich zouden kunnen verbeteren. Dit geld ook voor het laten 
maken van werkstukken, zoals het verslag / de recensie bij de film ‘Die Welle’. Hoe ik 
dat beter kan voorbereiden, efficiënter kan uitleggen en duidelijker kan beoordelen is 
eveneens iets wat ik graag beter zou willen doen in de toekomst. 
 
Inmiddels heb ik een uitwerking gemaakt van een wijze om het leerproces volledig in 
beeld te brengen, waardoor ik goed zicht krijg op de ontwikkeling en het niveau van de 
leerling. Het lost tevens mijn probleem op dat het huiswerk matig gemaakt en zorgt 
ervoor dat ik leerlingen individueel aanspreekbaar kan maken op hun werk. Dat wil ik 
als volgt uitproberen: 
 

Flipping the Classroom met Youtube-video’s en huiswerk in Google Forms. 

Les 1 
 

De leerlingen maken een feedback op hun toetscijfer(s) van 
het vorige hoofdstuk. 
 
De leerlingen maken de orientatiekennis van het nieuwe 
hoofdstuk. 
 
De leerlingen krijgen van mij een globale introductie in het 
nieuwe hoofdstuk. 

Huiswerk: thuis 
 

De leerlingen maken de feedback digitaal en sturen die aan mij 
op. (5 min) 
 
De leerlingen kijken een instructie-video (gemaakt door mij) ter 
voorbereiding op les 2 (15 min). 

Les 2 
 

De leerlingen bespreken hun gedachte bij de video klassikaal 
met mij. 
 
De leerlingen gaan in groepjes van drie (één tafel leeg voor de 
docent) aan de slag met het huiswerk. 
 
De leerlingen krijgen allemaal de aandacht van mij over hun 
feedback en op hun vordering van het huiswerk. 

Huiswerk: thuis 
 

De leerlingen maken het huiswerk digitaal (ik bepaal welke 
vragen ik het belangrijkst vind max. 5 / 6 / 7) 
 
De leerlingen kijken een tweede instructievideo ter 
voorbereiding op les 3. 

 
Op deze manier kom ik meer toe aan zelfstandig begeleiden en feedback geven, kan 
ik leerlingen beter aanspreekbaar maken (tijd waarop het huiswerk is opgestuurd en 
inhoud) en kan ik daarmee meer inzicht krijgen in het leerproces, niveau en de 
ontwikkeling van mijn leerlingen. 
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F. Beoordelingen door derden 

 
Ik heb gevraagd aan de vakcoach te bevestigen dat de eerder genoemde zaken die in 
de casus zijn beschreven op de waarheid gebaseerd zijn. Dit heeft zij gedaan (na het 
lezen van deze casus) door hieronder op mijn verzoek een handtekening te zetten. Dit 
is geen beoordeling, slechts een bevestiging (bewijs) dat zij akkoord gaan met het 
beeld dat ik geschetst heb van mijn eigen leerproces. 
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G. Bewijzen 
 

Bewijs 3.1: Presentaties door en voor leerlingen (Rotterdam - 20 januari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Hieronder ziet u een toepassing van een gedeeltelijk geflipte classroom. De 
leerlingen kregen per groepje een filmpje toegewezen van ‘13 in de oorlog’, het 
televisieprogramma over de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens moesten ze deze als 
een presentatie geven aan de andere leerlingen in de groep. Leerlingen voor 
leerlingen zeg maar. De afbeeldingen slaan op een inleiding en logboek van vier 
heren uit IG3h die het onderwerp gewapend verzet hadden gekregen. 
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Bewijs 3.2: Opdracht: een filmrecensie schrijven (Die Welle) (Rotterdam - 14 

februari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Dit bewijs toont aan dat ik met mijn leerlingen heb gewerkt aan iets anders dan de 
standaard docent gestuurde les met aantekeningen en werkboekvragen. De 
leerlingen moesten een recensie schrijven over een film die we in de les hebben 
gekeken. De film refereert aan een totalitair regime (raakvlak met Nazi-Duitsland). 

 

Praktische Opdracht – Die Welle  

Tijdens de lessen heb je de film “Die Welle” 
gezien. De film heeft ons kennis laten maken 
met een klas die tijdens een projectweek uittest 
of een autocratie (dictatuur) nog mogelijk is in 
de 21e eeuw. Over deze film maak je nu een 
Praktische Opdracht. 
 
Een recensie schrijven  
Schrijf zelf een recensie bij de film. De recensie 
moet geschikt zijn voor plaatsing in een 
tijdschrift of krant.  
Voordat je gaat schrijven bekijk je de recensies 
die er al zijn over de film:  
 
http://www.film1.nl/recensies/29810-Die-
Welle.html 
 
Vermeld in je eigen recensie tenminste de 
volgende zaken:  

 Beschrijf bijvoorbeeld kort de belangrijkste personages uit de film: Rainer, Tim, Karo 
enzovoort.  

 Verklaar de titel en leg uit of deze goed past bij de film.  

 Welk beeld heb je van een autocratie (dictatuur) gekregen n.a.v. de film?  

 Welke gebeurtenis in de film geeft volgens jou het best de invloed van Die Welle weer, leg 
uit waarom je voor deze gebeurtenis kiest.  

 Leg de lezers uit of de werking van 
het project zoals die in de film is 
getoond realistisch zou kunnen zijn 
met de werkelijkheid.  

 Conclusie: zou jij anderen 
aanraden deze film te bekijken?  

  

http://www.film1.nl/recensies/29810-Die-Welle.html
http://www.film1.nl/recensies/29810-Die-Welle.html
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Een voorbeeld van een leerling (IG3h) die de opdracht heel aardig heeft gedaan. 
Dit bewijst dat de opdracht daadwerkelijk is gegeven en uitgevoerd. 
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Bewijs 3.3: Quiz van iSpring Suite voor de open dag (Rotterdam - 8 februari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Impressies van de quiz die ik in iSpring Suite heb gemaakt voor de open dag. 
De quiz heeft een goede indruk achter gelaten, want deze wordt op de officiële 
website van het Wolfert College uitgelicht en is afkomstig van Facebook. Met dit 
bewijs wil ik dan ook aantonen dat ik het gezicht kan zijn voor onze school en dat ik 
een positieve bijdrage kan leveren in de vertegenwoordiging van onze 
scholengemeenschap. De quiz is te vinden op: http://tinyurl.com/nkoflzl  

 

 

  

http://tinyurl.com/nkoflzl
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Dit maakt de toepassing ook interessant voor het gebruik met leerlingen, zoals ik 
dus ook gedaan heb met IG2hv. Je kunt het programma vragen alle resultaten 
automatisch te laten mailen, waardoor je volledige feedback hebt over een leerling 
en je hem / haar daar op kunt aanspreken.  
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Bewijs 3.4: Mailcontact met vertegenwoordiger Mosh Media (11 februari 2014) 

 

Toelichting: 
 
Het mailcontact dat er heeft plaatsgevonden tussen mij en Sahila Ben Tmach, een 
vertegenwoordigster van Mosh Media. Zij wilde o.a. weten hoe ik denk over de 
mogelijkheden tot het gebruiken en ontwikkelen van een online onderwijsmethode 
die bijvoorbeeld bestaat uit lessen van maximaal 20 minuten. 

 

Beste Sahila, 
 
Ontzettend bedankt voor je mailtje, ik voel me erg gevleid. Ik sta er zeker voor open om een keer met je 
te kijken wat ik kan betekenen voor je project. Belangrijk is wel te vermelden dat ik nog geen jarenlange 
ervaring heb en ik dus vooral zal spreken vanuit mijn visie op onderwijs en de manier waarop ik dat 
graag (in de toekomst) bijvoorbeeld wil toepassen in mijn lessen. 
 
Het format van mijn website geschiedenisonline.nl wijzigt zich nog vrij regelmatig. Dit komt omdat ik nog 
dagelijks constateer wat aanslaat en wat niet bij mijn klassen. Ik ben er al wel twee jaar mee bezig nu, 
dus van daaruit denk ik je dat ik je bijvoorbeeld wel van dienst te kunnen zijn. 
 
Ik hoor graag je voorstel om een keer af te spreken, lijkt me erg interessant. 
 
Groeten, 
 
Mike Hoffmann  

 

Dag Mike,  

Bedankt voor je mail. Je website viel me al vrij snel op tijdens het googelen. Voor mij is het geen 
probleem dat je  niet al je  halve leven voor de klas staat. Mijn opdrachtgever, tevens directeur van 
Mosh Media (moshmedia.nl) is oud- docent Frans en heeft op grond van zijn ervaringen en op basis 
van  gesprekken met collega's bedacht dat er een heleboel mogelijk is op het gebied  van online 
onderwijs. Ik ben nu inmiddels een aantal weken verder en heb besloten om me op dit moment te 
focussen op een pilot die we willen opnemen en in dit jaar nog te testen, verbeteren en verder uit te 
werken.  Deze pilot kun je zien als een aanvullende methode voor de geschiedenisles Havo/Vwo 
bovenbouw. Het is een beetje een lang verhaal maar ik mail het je vast, want als het aan mij ligt 
dan  kunnen we volgende week of de week erna al een keer afspreken om erover door te praten en 
van gedachten te wisselen.  
 
Het idee is om een geschiedenisles van 3/4 HAVO/VWO om te vormen tot een online (pilot) 
versie.De bedoeling is dat ik samen met een docent geschiedenis of een (oud)student geschiedenis 
die les geeft of al gegeven heeft 1 reguliere les terugbreng tot maximaal 20 minuten. Die les van 20 
minuten wordt opgenomen, en later bewerkt en aangevuld met beeldmateriaal. ik heb dus een 
docent/leerling nodig die enthousiast is om samen met mij de redactie te doen. Met andere 
woorden, de student/docent gaat over de inhoud. Hoe breng ik een reguliere les van 45/50 minuten 
terug naar maximaal 20 minuten? Die les nemen we in een later stadium op voor een pilot. Dit hoeft 
overigens niet met de docent te zijn die samen met mij de redactie doet, als we die les maar terug 
kunnen brengen tot een maximum van 20 minuten. 
 
Belangrijk hierbij is dat de focus van de online les ligt op de kerndoelen die de leerlingen geacht 
worden te halen, de daarbij behorende begrippenlijst moet tevens centraal staan in de ingekorte 
versie. Leerlingen moeten voldoen aan een opgesteld curriculum. Het online materiaal dat Schooltv 
beschikbaar stelt (Leerwijzer) en Histochips wordt  het meest gebruikt op scholen, ook omdat 
er  vrijwel geen ander materiaal voorhanden is. Wat echter jammer is aan het bestaande materiaal 
is dat de kerndoelen van de les niet centraal staan. Hoe interessant dit materiaal ook kan zijn, soms 
is het te lang, of juist te kort en ontbreken de kerndoelen en de begrippen die leerlingen moet 
beheersen. Ik bedenk dit overigens niet zelf, maar constateer dat op basis van verschillende 

http://geschiedenisonline.nl/
http://moshmedia.nl/
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gesprekken die ik met docenten geschiedenis heb gevoerd. De directeur van Mosh Media, 
Redouan Harrak is zelf oud-docent Frans en heeft met zijn oud-collega''s van de vakgroep 
geschiedenis dezelfde ervaring. We vinden dit jammer en zien mogelijkheden om dit gat op te 
vullen door zelf een online ''les'' methode te maken/ontwikkelen. Dit zou zelfs in een later stadium in 
een app vormgegeven kunnen worden. Misschien denken jij en je collega'' hir heel anders over, en 
ben je tevreden genoeg bent met het materiaal dat nu al voorhanden is? Ik hoor het graag.  
 
Tegenwoordig wordt bij geschiedenis op de middelbare school steeds vaker over de eigen 
geschiedenis gesproken. Lesboeken omvatten nu ook meer eigen geschiedenis en thema''s die 
daarmee samenhangen. Wellicht is het een goed idee een les over de nationale geschiedenis te 
gebruiken om een online versie van te maken. Dat is ook praktisch omdat je bijvoorbeeld hier in 
Oog in Al (Utrecht) zou kunnen draaien als het over de rol van NSB-ers in de Tweede Wereldoorlog 
gaat. Ik  noem maar even een voorbeeld, zo zijn er veel meer te bedenken. Het kan ook heel goed 
over de Republiek gaan of de Koude Oorlog.  De kale versie die we gaan opnemen met een docent 
wordt sowieso opgevuld met beeldmateriaal uit diverse archieven.  

Ons idee is dat docenten en leerlingen  op een middelbare school de online versie kunnen 
gebruiken als aanvulling in de les. Het moet zich nog allemaal uitwijzen , maar het is bijvoorbeeld 
mogelijk de les aan te vullen met opdrachten die in beeld verschijnen of vragen die leerlingen 
moeten beantwoorden. Deze kunnen dan klassikaal worden besproken of voor een deel ook in de 
klas worden gemaakt. Dan leren leerlingen de theorie thuis, en maken vervolgens meer opdrachten 
in de les ipv andersom. Op een klein aantal scholen wordt bijvoorbeeld al de Flip the Classroom 
methode gebruikt, Docenten nemen hun les thuis op, vullen dit bijvoorbeeld aan met plaatjes, via 
een website bekijken de leerlingen de flipfilmpjes en op school maken ze klassikaal met de docent 
de opdrachten. Docenten houden zo meer tijd over voor de leerlingen en zien sneller wat een 
leerling niet begrijpt en welke stof de leerling niet beheerst. De docent die ik gesproken heb over 
zijn ervaring met Flip the Classroom was heel blij met het resultaat. Zijn  leerlingen haalden niet 
perse betere cijfers maar zijn wel gemotiveerder om de les te volgen en de stof te leren.  

Ik weet dat het een lastige zoektocht is om een docent of student te vinden die mee zou willen 
werken en denken aan dit project, vooral ook omdat het een enthousiasteling moet zijn die dit 
vrijwillig wil doen. Toch denk ik dat het interessant en uitdagend genoeg is om iemand te vinden. Ik 
doe dit per slot van rekening ook vrijwillig. 

Dus mijn vraag wordt nu: ken je een docent of student die een gewone les kan inkorten tot 20 
minuten. Iemand die samen met mij de redactie wil doen hiervoor. Ik begeleid de docent/student 
waar ik kan en bereid voor wat voorbereiding nodig heeft. Studenten kunnen bijvoorbeeld 
studiepunten krijgen door hieraan mee te werken, stel ik me zo voor. Wellicht dat het makkelijker is 
een student te vinden dan een docent. 

Ik kom ook heel graag binnenkort langs, dat praat altijd makkelijker. Ik ben heel erg enthousiast 
over dit project ook al geef ik zelf geen les. Ik heb jaren als redacteur gewerkt, o.a bij de 
NOS.  Onderwijsthema's hebben altijd mijn bijzondere interesse gehad. Vandaar dat ik me waag 
aan dit nieuwe project. 

 
Tot horens,  
 
grt Sahila 
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Bewijs 3.5: Onderwijs gerelateerde activiteiten buiten school (Spijkenisse - 4 

februari 2015 en Delft – 1 en 2 mei 2015 ) 

 

Toelichting: 
 
Als bijbaan ben ik buiten school actief geweest in het geven van bijles in 
aardrijkskunde en geschiedenis aan huis en het maken van oefenopgaven voor 
StudentsPlus (begonnen in 2013). Sinds een paar maanden werk ik ook voor 
Lyceo, een bureau dat examentrainingen verzorgd aan leerlingen die examen 
doen voor geschiedenis. Voor beiden heb ik een bewijs dat ik er goed functioneer 
en dus daadwerkelijk gewerkt heb uit naam van een instelling / instantie. 

 

  

 

 

 

 

https://www.studentsplus.nl   http://www.lyceo.nl  
 

 

StudentsPlus: Met dit meisje heb ik wekelijks gewerkt aan het leren voor haar 

eindexamen geschiedenis (HAVO). Zij was het vorig schooljaar gezakt en zag zich 
geconfronteerd met een nieuw eindexamen-onderwerp waar zij niet op is voorbereid. 
Zodoende moest ik haar in drie maanden klaarstomen voor het nieuwe 
examenonderwerp (10 tijdvakken). Als bedankje heb ik een kaartje ontvangen. In 
overleg met Lisa en haar moeder vonden zij het goed dat ik dit kaartje gebruik als 
blijk dat ik haar daadwerkelijk heb kunnen helpen. De moeder van Lisa (E. 
Mastenbroek) is bereid om mijn verhaal te verifiëren. 

De logo's van de bedrijven waar ik voor werk 

 

Bericht van StudentsPlus dat ik op 4 februari ben gekoppeld aan Lisa (bijles leerling uit  5 HAVO) 

https://www.studentsplus.nl/
http://www.lyceo.nl/
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Lyceo: Voor Lyceo heb ik op 1 en 2 mei een VWO-examentraining gegeven aan 
twee leerlingen. Na afloop van de training is het gebruikelijk dat leerlingen een 
enquete invullen over de training en over de lessen. Het laatste enquêteformulier is 
wat wazig, maar komt overeen met het formulier op de vorige pagina. Hierop 
hebben mijn 6VWO-leerlingen aangegeven de training die ik gegeven heb te 
hebben gewaardeerd met 3x een 8, 2x een 9 en 1x een 10. 
 
Ter validering: Fariel Soliana  (coördinator Lyceo-locatie Grotius College in Delft) 
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Deel III: Een beargumenteerd gespreksagenda voor het 

eindgesprek 
 
Ter vormgeving aan het eindgesprek met de opleidingsassessor, schoolassessor en 
de peerassessor heb ik een programma opgesteld met onderdelen die ik wil gaan 
bespreken. 
 
Datum:         6 juli 2015     10:00 - 12:00 

Functie: Deelnemers: 

Stagiair / student   
   
 

Mike Hoffmann 
 
 

Opleidingsassessor  
(Hogeschool Rotterdam) 
 

D.A. van Limborgh 
 
 

Schoolassessor  
(Wolfert College) 

A.J. Pasveer 

Tijd: Waarover wil ik het hebben: 

10 – 15 
minuten 
 
 
 
 
 

Casus 1: “Het werken vanuit theorie en vaardigheden van het 
vak(gebied) Nederlands” 
 
- Waarom deze casus? 
- De toepassing van theorie en vaardigheden. 
- Waarom de kernbegrippen Verantwoorden en Repertoire? 
- Waarom de competenties 2, 5 en 7? 
- Doorgroeimogelijkheid en ontwikkelpunten. 
 

10 – 15 
minuten 
 

Casus 2: “Een activerende en stimulerende leeromgeving creëren” 
 
- Waarom deze casus? 
- De toepassing van eigen gemaakt lesmateriaal. 
- Waarom de kernbegrippen Ontwikkelen en Planmatig en proactief 
handelen? 
- Waarom de competenties 1 en 4? 

- Doorgroeimogelijkheid en ontwikkelpunten. 
 

15 – 20 
minuten 

Casus 3: “Inzicht verkrijgen in het leerproces, niveau en de 
ontwikkeling van de leerling.” 
 
- Waarom deze casus? 
- De toepassing van verschillende werkvormen. 
- Waarom de kernbegrip Effectief handelen? 
- Waarom de competenties 3 en 6? 
- Doorgroeimogelijkheid en ontwikkelpunten. 
- Ambities en nieuwe ideeën. 
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Waarop zijn mijn keuzes gebaseerd: 

 
Ik heb ervoor gekozen om de casussen 1 en 2 in ongeveer 25 minuten te bespreken, 
dus elk in iets meer dan 12 minuten, omdat de raakvlakken tussen beiden casussen 
vrij groot zijn. Allebei gaan zij voornamelijk over het ontwikkelen van lesmateriaal en 
het het creëren van een goed pedagogisch- en leerklimaat voor mijn leerlingen. 
 
Aan casus 3 wil ik concreet en wat meer aandacht kunnen besteden. Ik heb namelijk 
nog veel ideeën bij deze casus. Dit versta ik onder ambities en nieuwe ideeën in de 
agenda, die ik ook heb voor casus 2. De ambities die ik heb bij casus 2 komen 
grotendeels overeen met casus 3, waardoor ik mijn ambities en ideeën voor casus 2 
ook zal meenemen bij het bespreken van casus 3. 
 
Ik zou verder graag voor elke casus willen toelichten waarom ik de casus heb 
gekozen, waarom de toepassing die ik gebruikt heb vind passen bij de casus en 
waarom de kernbegrippen en competenties volgens mij passen bij de drie 
verschillende casussen. 
 
Wat ik in ieder geval wil bespreken, omdat ik er trots op ben: 

 
* Het vermogen om een band te scheppen met de leerling. 
 
* Het vermogen om ICT toe te passen in de les en als huiswerk. 
 
* Het vermogen om de stof te vertalen naar het taalniveau / de belevingswereld van 
de leerling. 
 
* Het vermogen om naast leiding geven ook te kunnen begeleiden. 
 
* Het vermogen om vorm te geven aan mijn eigen leerprocessen. 
 
* Nieuwe ideeën en ambities voor de toekomst (o.a. casus 3)  
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Stage ontwikkelingsmeter 
 
Hieronder vindt u de stage ontwikkelingsmeter ingevuld voor de tussen- en 
eindevaluatie hoofdfase (stage jaar 3). Stage jaar 4 (tussenevaluatie) is door het 
verkeerd gebruik van het formulier in een apart document opgenomen.  
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Eindverslag van: Mike Hoffmann (stagiair geschiedenis) 

Stage school: Wolfert van Borselen, afdeling ISK. 

Stage begeleider: Caja Venema 

Datum: 22-05-2015 

Geschreven door: Mike Hoffmann 

Ter info: Ik heb vorig schooljaar (2013/2014) zelfstandig les gegeven aan 5 klassen. IE1, IS1, IS2, 

IG2hv en IG3h. Door het uitblijven van een eindbeoordeling gedurende het schooljaar zelf, wat mijzelf 

te verwijten is, is in een gesprek met Marleen Steenhuizen (BOS) overeengekomen dat ik zelf een 

beoordeling schrijf. Wanneer deze overeenkomt met het beeld van de BOS en vakcoach (Caja Venema) 

over mij, zal deze kunnen worden opgenomen in mijn Assessment dossier startbekwaam als 

eindbeoordeling. Deze zelfbeoordeling is geschreven met het oog op de tussentijdse beoordeling, dat 

heeft plaatsgevonden op 2 december 2013 met als uitgangspunt te beantwoorden:  

Hoe heb ik me (daarop) ontwikkeld en waar leid ik dat uit af, waar blijkt dat uit? 

 

Ontwikkelingsoverzicht per competentie: 

 

1. Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te realiseren. 

Stadium 4. Ik heb gedurende het schooljaar 2013/2014 voor het eerst zelfstandig les 

gegeven aan eigen klassen. In het begin van het schooljaar vond ik dat best spannend, 

ook omdat het direct om klassen ging met ISK-leerlingen waar taalontwikkeling heel 

belangrijk is. Om goed inzichtelijk te kunnen maken voor Caja hoe ik te werk zou gaan, 

heb ik in het begin van het schooljaar nog veelvuldig lesvoorbereidingen geschreven. 

Ook vond ik het zelf wel prettig om goed voorbereid te zijn. Dit was echter tegelijkertijd 

een belemmering voor mijn werken: ik klampte me vast aan mijn voorbereidde 

strijdplan en voelde me niet zeker wanneer ik de planning niet volledig kreeg 

uitgevoerd. 

 

Naarmate het schooljaar vorderde en ik wat meer ervaring had opgedaan in het werken 

met de verschillende klassen en hun behoeften, werd ik er beter in. Aan het 

supervisietraject op de Hogeschool Rotterdam heb ik veel gehad, omdat deze me heeft 

kunnen afhelpen van het idee dat alles tot in de puntjes voorbereid en geordend moet 

zijn om het ‘goed’ te kunnen doen. Daardoor kon ik veel relaxter voor de klas gaan 

staan en de les uit handen geven: omdat ik het fijn vind om veel te vertellen over mijn 

vak, deed ik nog te veel vanuit een rol als leidende docent. Dit kreeg ik dan ook mee 

als aandachtspunt van Caja en in maart 2014 van de assessoren (LIO-bekwaam).  

 

Daarom ben ik o.a. gaan werken met heterogene duo-groepjes (IE1 en IS1) die samen 

maar zelfstandig van mij moesten werken aan de lesstof, de werkvorm van presentaties 

door leerlingen (leerlingen voor leerlingen) bij ‘13 in de oorlog’ (IG3h), de zelf gemaakte 

werkboekjes (IS2) en de omgekeerde woordenlijsten (moedertaal naar Nederlands 

i.p.v. andersom) (IE1 en IS1) om te kunnen experimenteren met meer leerling 

gestuurde werkvormen. Ik wil inzichten die ik dit jaar heb opgedaan verder uitbouwen 
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naar volgende jaren, zodat ik een repertoire op zal kunnen bouwen die zowel bestaat 

uit docent- als leerling gestuurde werkvormen. Ik voel me inmiddels meer dan goed bij 

het geven van deze werkvormen en kan daardoor beter een sfeer van samengaan en 

samenwerking met leerlingen tot stand brengen. 

 

 

2. Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving. 

Stadium 4. Ik heb gedurende het afgelopen schooljaar op meerdere manieren blijk 

kunnen geven van het vermogen om een veilige leeromgeving te creëren. Met IS2 vond 

ik het moeilijk om contact te krijgen in het begin van het jaar, waarvan ik niet denk dat 

het uit een vorm van gereserveerdheid voortkwam maar uit het feit dat er sprake was 

van een taalkloof waar ik niet direct mee wist om te gaan. Echter ging het niet alleen 

over geschiedenis, maar ook over televisieprogramma’s, voetbal, de eigen woonplaats 

en buitenschoolse bezigheden. Dit kwam ook gemakkelijk voort uit de taalmethode die 

we aan het begin van het jaar hebben gebruikt. Het werken met deze taalmethode vond 

ik ook wel lastig. 

 

Met IG2hv en IG3h had ik van begin af aan een leuke band. Ik kon leerlingen 

gemakkelijk corrigeren met grappige maar gepaste opmerkingen, er werd gelachen 

tijdens de lessen en leerlingen maakte tijd (uit eigen beweging / mijn initiatief) om een 

gesprekje met me aan te gaan, bijvoorbeeld na de les. Met IE1 en IS1, die ik later in 

het jaar kreeg was dit niet anders, ook daar interesseerde leerlingen zich voor mij en 

mijn opleiding en was er sprake van leuk contact. Dit blijkt ook uit de enquête die ik heb 

gehouden onder leerlingen van IG2hv, IG3h en IS2. Daarin zijn leerlingen allemaal zeer 

positief over de sfeer in de klas en over mij als hun docent.  

 

Bij IS2 ging dat ook steeds beter, vooral omdat ik met hen ben gaan zoeken naar een 

manier om beter te gaan presteren. Het niveau was van veel leerlingen te laag, maar 

door in hun basisbehoefte te voorzien (feedback op toetsen, aangepaste 

woordenlijsten en de eigen taal als startpunt) en handvaten te geven (werkboekje, 

toetsbespreking in PPT) om toch mee te kunnen komen, ontstond er met veel 

leerlingen uit IS2 een bijzonder vertrouwelijke band, waarin ze hun zwaktes (te laat 

beginnen met leren, “het lukt maar niet”) durfde uit te spreken en me vroegen om hen 

(twee leerlingen in het bijzonder) te helpen. 

 

Ook heb ik later in het jaar aangetoond dat ik spontaan en zelfverzekerder ben 

geworden in het omgaan met onbekende- en taalzwakke leerlingen. Ik heb IS0 

gedurende een lesuur opgevangen, in afwachting van Marleen, en heb daarin met hen 

kennis gemaakt, hun namen geprobeerd te leren en verteld wie ik ben en wat ik op 

school doe. De opmerking dat ik zo wel Nederlands zou kunnen geven van Marleen, 

die een deel van mijn gesprekje en kennismaking meekreeg, staat daarmee lijnrecht 

tegenover hoe ik in het begin van het jaar zou hebben omgegaan met een dergelijke 

situatie. Plus alle vaardigheden die ik gedurende het jaar heb geleerd om beter 

tegemoet te komen aan taalzwakke leerlingen, het hanteren van duidelijkheid omtrent 

wat leerlingen voor de toets moeten kunnen en wat we de les gaan doen, maakt dat ik 

goed in staat ben om een leuk, veilig en pedagogisch leerklimaat te creëren. 
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3. Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken. 

Stadium 4. Ik heb om een krachtige leeromgeving te creëren, gewerkt aan het 

uitbreiden en bedenken van nieuwe toepassingen voor op mijn website. Door in een 

overzicht bij te houden wat we aan filmpjes, websites en spelletjes hebben gedaan bij 

een hoofdstuk / paragraaf, bied ik de leerlingen thuis de mogelijkheid om dit alles nog 

eens door te kijken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets. Een nieuwe 

toepassing was het aanbieden van leerteksten (IE1, IS1 en IS2) met onderstrepingen 

(moeilijke woorden  woordenlijst) en dikgedrukt en onderstreepte woorden 

(begrippen  woordenlijst), die konden worden omgezet in de moedertaal van de 

leerling. Zo konden vooral leerlingen in IS1 en IS2 beter met de stof uit de voeten, 

omdat ik hen liet werken vanuit de eigen taal als basis. 

 

Voor mij is een krachtige leeromgeving binnen het ISK-onderwijs het vermogen om per 

leerling te kunnen differentiëren en tegemoet te komen aan diens (taal)behoefte. Ik had 

dit graag nog wat meer gedaan, aangezien ik nu vooral van onderaf (vangnet) gekeken 

heb hoe ik leerlingen kan helpen. De leerlingen die deze hulp niet nodig hebben maar 

gewoon verder kunnen, zou ik in de toekomst meer in staat willen stellen om die kans 

te krijgen. Bijvoorbeeld door te werken met planningen voor een lange(re) termijn, die 

voor elk type leerling anders kan zijn. 

 

Het punt dat ik strenger moet zijn tegen leerlingen die hun huiswerk niet in orde hebben, 

zoals door Caja is opgemerkt, heb ik naar eigen inzicht en werkwijze benaderd. Ik werk 

graag vanuit positieve verwachtingen en stimuleer leerlingen om zelf verantwoording 

te nemen voor hun werk. Wanneer zij hun huiswerk niet hebben, krijgen ze 

(schoolbeleid) een aantekening in Magister, en wanneer ze drie aantekeningen 

hebben, komen ze een uur na. Ik zie dit als een voldoende middel om leerlingen te 

straffen / sancties op te leggen. Als ik op dit punt, of welk ander punt ook ontevreden 

ben, dan spreek ik leerlingen hierop aan na de les (laat ik ze even blijven voor een 

gesprekje). Hij / zij formuleert dan zelf het verbeterpunt wat ik kan verwachten in de 

volgende les(sen), zodat ik hem / haar daar ook op kan aanspreken de volgende les. 

Als leerlingen voldoen aan hun eigen eis, kan ik hen een compliment geven en 

aansporen om deze lijn vast te houden. Wanneer dit structureel fout blijft gaan, is dat 

vaak de manier waarop leerlingen ook bij andere vakken omgaat met het huiswerk, en 

kan ik dit bespreken met de mentor, op een vergadering of persoonlijk met de 

teamleider. Straf geven vind ik niet wenselijk, ik denk dat zoiets contraproductief kan 

werken en daarom past het niet bij mij als persoon / docent die ik wil zijn. Nadat ik in 

eerste instantie moeite had met het kenbaar maken van mijn oogpunt, heb ik dit 

naderhand in gesprek met Caja kunnen uitleggen. 

 

De assessoren van het LIO-bekwaam wilde graag zien dat ik zou experimenteren met 

verschillende didactische werkvormen die leerlingen actiever met de lesstof zouden 

maken. Hiertoe heb ik de werkvormen uitgeprobeerd die ik ook genoemd heb bij 

competentie 1.  
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4. Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk, ordelijk en 

taakgericht is. 

Stadium 4. Ik had aan het begin van het schooljaar het probleem dat ik te geordend 

en te planmatig werkte. Ik heb van de Caja en mijn supervisor Mieke Bosch het advies 

gekregen om mijn structurele werken wat te laten vieren / te verminderen. Dat is me 

ook gelukt, ik heb mijn handelen in kaart gebracht en ondervonden dat het niet erg is 

om een les anders te laten verlopen dan ik had voorzien. Eerst had ik nog veel moeite 

met het feit dat docenten mijn klas binnenkwamen om leerlingen iets te vertellen of te 

vragen: daardoor kwam ik met mijn planning niet uit. Datzelfde gold voor 

gebeurtenissen in de les, wanneer leerlingen te laat binnenkwamen of bijvoorbeeld 

wanneer er meer tijd nodig bleek om een opdracht na te kijken. Dat heb ik gelukkig van 

me af kunnen zetten en veranderd in een open blik en houding, waarin het makkelijker 

wordt om te anticiperen en bij te sturen tijdens een les. Ook had ik niet meer de 

negatieve gevoelens na de les als ik de les niet had kunnen geven zoals ik had gewild. 

 

Ik ben nu in staat een planning op te zetten die vooral ten doel heeft om de leerlingen 

inzicht te geven in de verschillende onderdelen van de les. Bij mijn les voor de 

assessoren was dit reeds het geval, al vermoed ik dat zij het anders geïnterpreteerd 

hebben. Zij vroegen me te onderzoeken in hoeverre structuur houvast kan bieden maar 

ook een belemmering kan vormen. Die ontwikkeling heb ik kunnen maken, door de 

planning vooral als hulpmiddel te gebruiken voor mijn leerlingen. 

 

Gedurende het tweede deel van het jaar heb ik veel gebruik gemaakt van werkvormen 

waarin de gedeelde- en leerling gestuurde les naar voren kwam. Voorbeelden daarvan 

zijn de lessen die genoemd zijn bij competentie 1. Daarin was het enerzijds helder wat 

de leerlingen van mij moesten doen (opdrachten), waartoe dat diende (taalontwikkeling 

en samenwerking) en wat het eindproduct moest zijn. Ik zou in de toekomst nog wat 

meer langer termijn willen werken, zodat het zelfstandig werken nog meer benadrukt 

wordt. Ik denk wel dat ik inmiddels in staat ben om behalve klassikaal (leider) ook per 

leerling (begeleider) te kunnen werken. 

  



Assessment Startbekwaam Mike Hoffmann (0809228) Studiejaar: 2014-2015 

 

 147 

 

5. Het vermogen om samen te werken in een team / organisatie. 

Stadium 4. Ik ben helemaal thuis in het werken met collega’s. Ik licht graag mijn beeld 

toe die ik heb van leerlingen en heb gedurende meerdere soorten vergaderingen (APV, 

afdelingsvergadering, vakgroepvergadering en rapportvergadering) actief 

deelgenomen aan discussies of gesprekken. Ik heb o.a. vanaf de eerste vergadering 

initiatief genomen om mijn zorgen over het gedrag van een leerling te uiten en te vragen 

naar suggesties of ideeën van andere collega’s om hem te kunnen corrigeren. Ik durf 

me kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen wanneer ik denk dat ik iets kan leren 

van een ander binnen het team. 

 

Tijdens gesprekken met collega’s kan het gaan over het geven van lessen, ervaringen 

met leerlingen maar ook over persoonlijke zaken. De vakantie, muzieksmaak, kinderen 

en buitenschoolse bezigheden konden evengoed onderwerp zijn van gesprek. Ik 

heb/ben met vrijwel iedereen van het ISK-team gesproken/omgegaan en heb me altijd 

zeer op mijn gemak gevoeld. 

 

Ik heb actief meegedacht over wat ik kan bijdragen aan de school (website voor 

leerlingen, al is de exacte opzet er niet helemaal van gekomen). Zo heb ik in overleg 

met de vakgroep geschiedenis ingebracht om een quiz te maken voor de open dag. 

Eventuele wensen en invulling daaraan heb ik meegenomen in het daadwerkelijk 

mogelijk maken van de quiz. Met de BOS heb ik gesproken over haar voornemen vanaf 

volgend schooljaar (2014/2015) te beginnen met een intervisietraject en kenbaar 

gemaakt wat ik denk dat daar de voordelen van kunnen zijn, en in hoeverre ik dat 

gemist heb gedurende het afgelopen jaar. Ik kan behalve gebruik maken van punten 

dus ook zelf punten aandragen. Bij het ontwikkelen van nieuw materiaal voor het vak 

‘Nederlandkunde’ heb ik behalve meegedacht en gefilosofeerd, aangeboden het 

geschiedenis-deel van het lesmateriaal voor mijn rekening te nemen. De invulling 

daarvan heb ik op basis van mijn eigen interpretatie gemaakt, met daarin ruimte om 

wensen en suggesties van andere docenten mee te nemen in het eindresultaat. 

 

Ik denk dat ik een welkome aanwinst kan zijn voor elk docententeam en vakgroep, 

omdat ik weet wat mijn talenten zijn en deze ook wil uitdragen en delen met mijn 

collega’s. Zo zou ik in de toekomst docenten wegwijs willen maken in de digitale 

mogelijkheden van Google Drive, Google Forms en het opzetten en onderhouden van 

een eigen site. 
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6. Het vermogen de relatie met ouders, buurt en instellingen te realiseren en te 

versterken. 

Stadium 3. Ik heb gedurende het schooljaar op het Wolfert College slechts over de 

schouder mee kunnen kijken met Caja. Daarbij heb ik enkele oudergespreken 

bijgewoond, maar zelf niet deelgenomen aan deze gesprekken. Er zijn geen 

ouderavonden geweest of verzoeken om mij als geschiedenisdocent te spreken. Het 

enige dat ik verder binnen de school heb gedaan, is het spreken met ouders op de 

open dag. Daarin kon ik de visie van de school en de opzet van de school verwoorden 

en informatie geven over bijzondere projecten van de school. Hier kon ik mij op inlezen 

via het materiaal dat door de school is aangeleverd voor de open dag.  

 

Ik zou meer willen doen om in contact met ouders te komen. Bijvoorbeeld door ouders 

te informeren over mijn werkwijze, de mogelijkheden die op mijn website te vinden zijn 

en wat leerlingen moeten leren bij mijn vak. Daarover zou ik in de toekomst digitale 

nieuwsbrieven willen maken, of een brief meegeven aan de leerlingen voor hun ouders. 

Ook zou ik ouders op de hoogte willen houden van de voortgang van hun zoon / dochter 

bij mijn vak, vooral wanneer dit een probleem is voor de leerling. Wat ik kan bieden om 

dit te verbeteren en aangeven wat de ouders kunnen bijdragen zou ik graag willen 

uitproberen (ouderparticipatie bij mijn vak). 

 

Buiten de school heb ik gewerkt aan het individueel begeleiden van leerlingen, in de 

vorm van bijles in geschiedenis aan huis (veelal examenkandidaten) en het geven van 

examentrainingen aan bovenbouw-leerlingen. Daarbij is het belangrijk om ouders op 

te hoogte te houden van vorderingen en observaties en tegelijkertijd het visitekaartje 

te zijn van de bedrijven waar ik die bijlessen / trainingen voor doe. Ik heb daarvoor veel 

waardering gekregen, zowel materiaal (kaartje als bedankje) als in beoordelingen 

(coördinator van vestiging examentraining en examenkandidaten zelf in 

feedbackformulieren). Ik ben er daarom van overtuigd dat ik het zou kunnen, al kan ik 

dat niet stoelen op voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Ik denk dat ik me bevind in 

stadium 3. Dit komt ook overeen met de stage-ontwikkelingsmeter, ingevuld door mijn 

vorige vakcoach, maar dat heb ik dus nog niet kunnen verbeteren. 
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Geen beoordeling over competentie 7 van de vakcoach 

 

 

7. Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Stadium 4. Ik heb de overtuiging dat ik bestemd ben om dit vak uit te oefenen en wil 

er daarom zo goed mogelijk in worden. Ik streef er dan ook naar om me als docent 

zodanig te ontwikkelen dat ik behalve een goede vakdocent ook een goede taaldocent, 

goede individueel begeleider en goede mentor kan worden. Het afgelopen jaar ben ik 

voortdurend bezig geweest om feedback te benutten om me te ontwikkelen, leervragen 

te stellen en nieuwe dingen te bedenken / uit te voeren. Ik geef en laat vorm geven aan 

mijn (eigen) leerproces en weet duidelijk wat het doel is. Waar nodig stuur ik mijn 

handelen of werkvormen bij. 

 

Wanneer van mij gevraagd wordt te reflecteren op lessen (lesreflectie) en mijn 

algemene leerproces (assessment dossier startbekwaam), dan kan ik dat op zo’n 

manier doen dat ik mijn leerproces inzichtelijk maak voor anderen. Ik formuleer mijn 

ontwikkelingsplan zo, dat ik hem kan uitvoeren en kan controleren in hoeverre ik heb 

voldaan aan mijn eigen verwachting. Ik gebruik literatuur of collega’s om mij te helpen 

en ben bovendien constructief bezig. Dat blijkt uit het feit dat ik niet meer teleurgesteld 

in mezelf de school aan het eind van de dag verlaat, maar dat ik juist bedenk wat er 

beter had gekund en wat ik de volgende keer anders ga doen om het beter te laten 

verlopen. 

 

Ook heb ik andere binnen de school op de hoogte kunnen houden van mijn vorderingen 

en mijn leerpunten gedeeld met mijn vakcoach en de BOS. 
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Uitdraai Osiris 
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