
DE KWALITEIT VAN EEN LEERWERKPLEK 
Wanneer is er sprake van een goede leerwerkplek op 

een opleidingsschool?

school ook meer moeten uitgaan van ei-
genheden en mogelijkheden en zal de 
school gezien moeten worden als authen-
tieke leerbron. ‘Kwaliteit wordt gezien als 
de overeenstemming tussen enerzijds het 
belang dat de betrokkenen hechten aan de 
kenmerken van de opleidingsschool en an-
derzijds hoe de praktijk ten aanzien van 
deze kenmerken door betrokkenen erva-
ren wordt (Timmermans, 2009, p. 161).’ 

Er zijn verschillende hoofdrolspelers in het 
werkplekleren. Naast de student met zijn 
leerhouding, opvattingen en persoonlijke 
context (Kelchtermans, et al., 2010) zijn 
de opleider in de school en mentor van 
belang. Tevens spelen twee instituten, na-
melijk de school en de opleiding,  een rol 
binnen het leren op de werkplek. Dit wordt 
aangegeven in onderstaand figuur 1.

Hieruit is het model basisafspraken voor 
begeleiding van studenten uit voort geko-
men (zie figuur 2).
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Werkplekleren is een veel gebruikte term 
binnen het opleiden van studenten. Een de-
finitie van werkplekleren gegeven door Kal-
lenberg (2007, p. 16) is dat het 

“een bewuste opleidingsvorm is waarbij er 
over het algemeen sprake is van een com-
binatie van on-the-job en off-the-job oplei-
den, teneinde een goede aansluiting te ver-
krijgen tussen het geleerde en de werkplek, 
om daarmee de kans op transferproblemen 
te reduceren.“

Op een opleidingsschool is er sprake van le-
ren op de werkplek. Het gaat voor de stu-
dent om leren en om werken. Dit brengt 
meteen een tweedeling in beeld, werkend 
leren of lerende werken (Nieuwenhuis & Van 
Woerkom, 2006). Er kunnen dus meerdere 
perspectieven worden ingenomen van het 
werkplekleren. 
• Het eerste perspectief is die van de op-

leiding; zij zien leren op de werkplek als 
voorbereiding op een startbekwame leer-
kracht. 

• De tweede is die van de school; zij wil-
len het leren van leerlingen optimaliseren 
en dus de kwaliteit van de school en alle 
leerkrachten op niveau houden. 

• De derde vorm (ook van de school) is 
innovatie; het ontwerpen, toepassen en 
implementeren van een nieuwe aanpak. 

• Het vierde en laatste perspectief is 
een persoonlijke, namelijk die van 
de student die bezig is met de ei-
gen ontwikkeling en leerdoelen. 

Timmermans (2009) stelt dat in het begin 
van opleiden in de school alleen vanuit de op-
leiding werd gekeken en zaken werden over-
geheveld. Wil de opleidingsschool echt een 
goede leerwerkplek ontwikkelen dan zal de 
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ambacht

Figuur 1. Model werkplekleren (Kelchtermans, e.a., 2010, p.9).



De lerende.

Bij de rol die de student zelf heeft binnen 
het leerproces is de self-efficacy van groot 
belang: “a person’s jugdement of their ca-
pabilities to organize and execute courses 
of action required to attain of a specified 
level of  performance” (Bandura, 1993). 
In het Nederlands is het een inschatting 
in eigen kunnen (Amagir, Van den Berg, 
Van Veldhuizen & Wilschut, 2014). Daar-
naast spelen motivatie, betrokkenheid en 
persoonlijke kwaliteiten een rol. Hieronder 
worden elementen besproken waardoor 
invloed uitgeoefend kan worden op het le-
ren van de student, maar hoeveel en wat 
er geleerd wordt, hangt altijd af  van de 
lerende zelf.

Bovenstaand schema hebben Geldens, 
Popeijus, Ruit en Visser (2012) uitge-
werkt in zeven indicatoren voor leren op 
de werkplek. Timmermans (2008) heeft in 
de literatuurstudie naar ‘kenmerken van 
werkplekleren’ een instrument ontwik-
keld voor gesprekken over kwaliteit van 
de leerwerkplek. Zij onderscheidt acht 
kwaliteitsgebieden. Er zijn opvallend veel 
overeenkomsten. Twee verschillen zijn er 
te constateren: in de indeling van Timmer-
mans komt positionering (verbinding met 
onderwijs aan leerlingen, onderwijsver-
nieuwing en personeelsbeleid) en partici-
patie (deelname van studenten aan activi-
teiten die normaliter door zittend personeel 
worden uitgevoerd) apart aan bod, terwijl 
bij Geldens e.a. (2012) het doel, namelijk 
de startbekwaamheidseisen, worden ver-
meld. 

De kwaliteit van de werkplek is mede af-
hankelijk van de activiteiten die gedaan 
mogen en/of moeten worden door studen-
ten. Timmermans (2012) heeft hierin vier 
groepen activiteiten onderscheiden:
1. Activiteiten met leerlingen. Bijvoor-

beeld materialen klaarleggen, activi-
teiten aanbieden die niet in het rooster 
staan, eigen dingen uitproberen, nakij-
ken, e.d..

2. Activiteiten op schoolniveau. Voor-
beelden hiervan zijn participeren in 
bouwvergaderingen, bijwonen van 
leerlingbesprekingen, gesprekken voe-
ren met externe deskundigen, activi-
teiten voor ouders uitvoeren, deelne-
men aan een werkgroep, deelnemen 
aan activiteiten op schoolniveau (te 
denken valt aan boekenweek), e.d..

3. Gebruik van (hulp)bronnen, zoals 
doornemen van notulen, lezen van 
leerlingdossiers, gebruik maken van 
didactische ICT-toepassingen, e.d..
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Figuur 2. Basisafspraken begeleiding studenten (STAIJ, 2014). 

Figuur 3. Componenten van een leerwerkomgeving (Geldens & 
Popeijus, 2007). 



4. Professionaliseringsactiviteiten. Voor-
beelden hiervan zijn het obser-
veren van de mentor/ collega’s in 
andere groepen, intervisie met me-
destudenten, deelnemen aan stu-
diemiddagen en trainingen voor het 
team (in en buiten de school), e.d..

Hierbij is niet de openstelling voor deze 
vier groepen activiteiten van belang, maar 
met name de begeleiding hierin. Daar-
mee komen we op de rol van de mentor. 

De rol van de mentor.

De kwaliteit van de mentoren op de werk-
plek is volgens Crasborn, Hennissen, 
Brouwe, Korthagen en Bergen (2014) cru-
ciaal in het opleiden van studenten. Men-
torgesprekken nemen een belangrijk deel 
van het leren op de stageplek in, want 
adequate begeleiding is cruciaal geble-
ken in het leren van de studenten. Met 
betrekking tot mentorgesprekken heb-
ben Geldens, Popeijus, Peters en Bergen 
(2009) onderzoek gedaan naar vijf ge-
spreksfasen en vijf kernkwaliteiten van 
de mentor. De vijf gespreksfasen zijn:

1. Terugkomfase:bespreken van aan-
dachtspunten en doelen van het vorige 
gesprek.

2. Verduidelijkingsfase van de gegeven 
les:  bespreken van de mening, les-
doel voor de leerlingen, leerdoel voor 
de student, lesverloop, aanpak verdui-
delijken en motiveren en nagaan of het 
besprokene is begrepen.

3. Aandachtspuntenfase: benoemen, er-
kennen en afwijzen van de door de 
ander gegeven aandachtspunten en 
noemen en afwijzen van eigen aan-
dachtspunten.

4. Alternatievenfase: formuleren, beargu-
menteren, overnemen en afwijzen van 
alternatieven.

5. Afsprakenfase: bespreken van plan, 
lesdoelen en leerdoelen, formuleren 
van afspraken, evalueren en afsluiten 
van het gesprek.

Naast deze bovengenoem-
de gespreksfasen zijn vijf 
kernactiviteiten bij de ge-
sprekken tussen mentor 
en student te onderschei-
den (Geldens, Popeijus, 
Peters & Bergen, 2009):
1. Vertrouwen en steun.
2. Feedback; positieve en/

of negatieve terugkoppeling en de kwa-
liteit hiervan (zie kaart feedback ge-
ven).

3. Verklaring: analyseren van de zaken 
die goed en minder goed verliepen.

4. Afstemming: op mogelijkheden en leer-
behoeften van de leerlingen én op de 
competenties van de student.

5. Uitdaging: nieuwe kennis en vaardighe-
den laten opdoen en laten uitproberen.

Tevens speelt de match tussen student en 
mentor een grote rol (Crasborn, Hennis-
sen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2014). 
Zij stellen dat er vaak geen klik  (M-factor) 
is, maar dat deze ook van tevoren lastig te 
voorspellen en te plannen is. Het is nood-
zakelijk dat student en mentor werken aan 
de communicatie. Hierbij is het van belang 
dat de mentor veel soorten begeleidings-
technieken in huis heeft zodat hij de bege-
leiding kan aanpassen aan wat de student 
nodig heeft. Crasborn e.a. (2014) gaan uit 
van vier basisrollen, waarbij de mentor ac-
tief dan wel passief gespreksonderwerpen 
inbrengt (verticale as) en hij in het gesprek 
directief (oordelen, mening, geven, e.d.
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dan wel non-directief (luisteren, doorvra-
gen, e.d.) is (horizontale as). Zie figuur 4. 

 

Zo worden op basis van de inbreng van de 
thema’s en mate van sturing de vier rollen 
herkenbaar; de helper (initiator), de be-
oordelaar (imperator), de stimulator (en-
courager) en de adviseur. 

• De mentor als helper (initiator) brengt 
tijdens het gesprek wel het onderwerp 
in, en vervolgt daarna met veel luiste-
ren en doorvragen het gesprek. 

• De beoordelaar (imperator) daarente-
gen bepaalt naast het thema ook de 
kant waar het gesprek op gaat en is 
hierbij directief. 

• De mentor als adviseur laat de student 
het thema bepalen, maar geeft daarna 
zijn mening en tips op dit gebied. Hij is 
dan sturend bezig. 

• Tot slot is er een rol als stimulator (en-
courager) waarbij de student het thema 
bepaalt en waarbij de mentor in het ge-
sprek volgend is (veel open, reflectieve 
vragen stellend). 

Van belang voor de kwaliteit is dat men-
toren reflecteren op hun eigen rollen en 
zich afvragen welke rol het beste op dat 
moment in de begeleiding past. 

Tevens wordt van de men-
tor verwacht dat hij een 
brug kan slaan tussen 
theorie en praktijk, zodat 
hij kan aansluiten bij het 
leren van de student op 
de werkplek en op de op-
leiding. Hiervoor heeft de opleidingsschool 
STAIJ leerwerkkaarten ontwikkeld als spe-
cifieke hulpbron om deze brug te slaan 
(zie hieronder bij punt 3 de opleiding en 
figuur 5). Ook vult de mentor per blok een 
direct begeleidingsformulier in, zodat de 
student verzekerd is van schriftelijke feed-
back over de lesvoorbereiding, uitvoering 
en evaluatie.

Opleiding.

Op de opleiding krijgt de student theorie 
aangeboden én wordt er zoveel mogelijk 
een brug geslagen met de praktijk (trans-
fer). De opleiding moet ervoor zorgen dat 
in de lessen op de pabo een link wordt ge-
legd met de praktijk en het impliciete leren 
op de werkplek expliciet wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld door middel van intervisie). 
Maar ook tijdens lessen zal het Droste-
effect aan bod komen; de docent van de 
opleiding vertelt wat hij tijdens zijn les aan 
studenten doet en waarom hij dit doet, met 
als doel dat de studenten het voorbeeld 
volgen in het geven van hun eigen lessen. 
De opleiding geeft richting van leren aan 
door middel van de competentiematrix. 
Hierin worden de einddoelen beschreven. 
Daarnaast is er een vertaling noodzake-
lijk van de abstracte competenties, naar 
concrete doelen per onderwijseenheid. 
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Figuur 4. MERIDmodel (naar Crasborn, Hennissen, Brouwer, 
Korthagen & Bergen, 2014, p.89)



Daartoe formuleert de opleiding stagedoe-
len, beoordelingsformulieren voor de stage 
en stage-opdrachten. De opleiding werkt 
in thema’s waarbij stagedoelen en activi-
teiten samenhang vertonen met de activi-
teiten en lessen op de opleiding, zodat de 
student een focus heeft en het leren zo-
veel mogelijk betekenisvol wordt (tevens 
het Dorste effect). 

De opleidingsschool STAIJ gaat uit van 
een sociaal-constructivistische opvatting, 
waarin communicatie een belangrijke rol 
speelt. Om de transfer van theorie naar 
praktijk te bevorderen zijn hiervoor door 
het opleidingsteam STAIJ leerwerkkaarten 
ontworpen (zie figuur 5). Dit zijn kaarten 
waarop in het kort theorie wordt gekoppeld 
aan de praktijk. Er zijn ook opdrachten 
beschreven die de lezer in staat stelt de 
koppeling theorie-praktijk te ervaren. Op 
deze kaarten staat aangegeven of het met 
name competentie(s) betreft gericht op 
ambacht (didactiek en vakinhoudelijk), 
gericht op de relatie met de ander (inter-
persoonlijk en pedagogische competen-
ties) of gericht op de relatie met jezelf 
(reflectie). Deze kaarten kunnen in een 
gesprek worden aangedragen als passend 
bij de student door de opleider in de school 
(zie verderop), de mentor of op vraag van 
de student zelf. Het betreffen thema’s 
die STAIJ van belang vindt, aansluiten bij 
ontwikkelingen en gericht op een profes-
sioneel niveau. Hiermee willen we meer 
aansluiten bij de praktijk van de student 
en de student zelf (eigen leerdoelen). 

Onderaan de kaart staat literatuur ver-
meld en deze is afgestemd op de literatuur 
die de opleiding pabo-HvA/UPvA gebruikt. 

Ook op de scholen spelen allerlei werkwij-
zen en theorieën (concepten) een rol. Dit 
is bij elke school net iets anders. De op-
leidingsschool STAIJ daagt studenten uit 
te onderzoeken welk concept het beste bij 
hen past om tevens uit alle ervaringen te 
leren. Deze concepten mogen niet teveel 
uiteen lopen, omdat het dan voor de stu-
dent niet haalbaar is een transfer te ma-
ken en dus te leren.

Het betekent dat het wederzijds afstem-
men van thema’s en werkwijze in de school 
en in de pabo van belang is. Samenwer-
kingsafspraken zijn één van de instrumen-
ten voor deze afstemming en gebeurt bij 
voorkeur tussen student, stageschool en 
pabo en dus is het driehoekgesprek tussen 
student, mentor en opleider in de school 
een belangrijke methode om wederzijds af 
te stemmen (Kelchtermans, et al., 2010). 
In de algemene afstemming tussen scholen 
en pabo spelen duidelijke verwachtingen 
en doelen (visies) een rol. Een belangrijk 
instrument hierbij is de eerder genoemde 
competentiematrix van de pabo.
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Figuur 5. Voorbeeld fragment van de leerwerkkaart ‘Feed-
back geven’ (via http://lerenmetelkaar.nl/leer-werk-kaarten/).



Toch mogen de opdrachten vanuit de pabo 
geen doel op zich worden en niet teveel tijd 
in beslag nemen want dan is er weinig plek 
en ruimte voor het informele leren (Kelch-
termans, et al., 2010). Mentorentrainingen 
en trainingen voor opleiders in de school 
vanuit de opleiding spelen hierbij ook een 
rol. Het is van belang dat de hoofdrolspe-
lers in de begeleiding van het werkplekle-
ren goed toegerust worden en dat er een 
dialoog op gang komt tussen mentor, op-
leiders in de school en instituutsopleiders. 
Hiervoor heeft de pabo-HvA/ UPvA een 
basismentorentraining, een verdiepende 
mentorentraining, een training voor oplei-
ders en een assessorentraining ontwikkeld.

Rol van de opleider in de school.

De opleider in de school heeft naast bo-
vengenoemde kwaliteiten bij de mentor 
(vertrouwen en steun, feedback, verkla-
ring, afstemming en uitdaging) nog meer 
de functie om vanuit een helikopterper-
spectief de student te helpen  reflecteren 
op de competenties van het beroep. Ook 
is de opleider in de school een bruggen-
bouwer tussen theorie en praktijk. Hij zal 
met behulp van verschillende gespreks-
technieken en met gebruik van de eerder 
genoemde leerwerkkaarten, niet alleen 
de student begeleiden, maar ook de men-
tor. De opleider in  school maakt bij het 
bezoeken van de student video-opnamen 
die in het nagesprek worden bekeken en 
besproken. Zo komt de reflectie van de 
student meteen op gang. Hiervoor is een 
reflectie-instrument ontwikkeld door de 
opleiders van STAIJ. In dit reflectie-in-
strument heeft het opleidingsteam STAIJ 
voorbeeldreflectievragen geformuleerd 
aan de hand van een indeling naar soort 
reflectie (zie leerwerkkaart reflecteren).

• reflectie op ambacht 
• relatie met de ander
• relatie met jezelf

en aan niveaus die te onderscheiden zijn 
in reflectie:
• beschouwen
• verbindingen leggen
• verklaren
• reconstrueren

Aan de hand van het gesprek wordt een 
volgend leerdoel geformuleerd en wordt er 
besproken wat sterke kwaliteiten en aan-
dachtspunten voor de student zijn. De stu-
dent en mentor stellen aan de hand hier-
van een actieplan op. In de gesprekken 
maakt de opleider soms ook gebruik van 
andere instrumenten afhankelijk van de 
leervraag van de student, de ontwikkeling 
van de stageschool en de praktijksituatie. 
Zo zijn er een aantal praatplaten ontwik-
keld zodat  de opleider iets kan uitleggen 
of toelichten aan de hand van een model. 
Twee voorbeelden hiervan zijn het ijsberg-
model van Mc Clelland (zie figuur 6) en de 
taxonomie van Bloom. De opleider orga-
niseert soms bezoeken waarbij studenten 
van en met elkaar kunnen leren door bij 
elkaar te gaan kijken. Ook worden er inter-
visiemomenten georganiseerd met de ver-
schillende studenten op een stageschool.
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Deze vier onzichtbare lagen kunnen versterkend en ook 
blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag van de 
competentie. Met coachen op competentieontwikkeling richt 
een coach zich vooral op het coachen onder de waterlijn. 
Krijg je daar beweging, dan volgt de beweging boven in de 
ijsberg wat je noemt ‘vanzelfsprekend en gratis’.

Boven de waterlijn:

Kennis
• Weet je genoeg?
• Weet je genoeg om eraan te beginnen?
• Weet je wat je moet doen?
• Heb je genoeg informatie?
• Waar kan je meer informatie vinden?

Vaardigheden
• Kun je het?
• Wat ga je doen?
• Hebben je acties enig effect?
• Heb je de mogelijkheden om het uit te voeren?
 
Onder de waterlijn:

Zelfbeeld
Zie je jezelf dit doen? Vind je het belangrijk? Hoe denk je 
dat anderen jou zien? Waar zie jij jezelf over twee jaar? Wat 
houdt je tegen?

Normen en waarden
Vind jij dat dit kan?  Wat vind je erg belangrijk in de samen-
werking met elkaar? Hoe wil je zelf behandeld worden? Om 
welke zaken kan je je heel kwaad maken? Wat zoek jij in 
collega’s? Wat blokkeert je?

Eigenschappen/overtuigingen
Is dit een automatische reactie? Hoe denk jij over...? Wat is 
jouw mening over...? 

Motieven
Waar geniet je van?  Wat wil je het liefst doen? Wat drijft jou? 
Wat vind je belangrijk in je werk en leven? Waar zie jij jezelf 
over tien jaar?
Bron: http://robsegers.blogspot.nl/2012/02/mcclelland.html     
Verdiepende literatuur:

Het ijsbergmodel van McClelland. 
http://www.wikifysio.nl/index.php?title=Ijsbergmodel

Inleiding: 
Het ijsbergmodel van McClelland vergelijkt de mens 
met een ijsberg. Boven de waterlijn bevindt zich het 
topje van de ijsberg. Het grootste deel van de ijsberg 
bevindt zich echter onder de waterlijn en is niet zicht-
baar. 

In het ijsbergmodel van McClelland zitten het zicht-
bare gedrag, de kennis en vaardigheden boven de 
waterlijn. Onder de waterlijn zit het vaak onuitgespro-
kene (dat vaak ook niet bewust is). Dat model legt een 
relatie tussen de zichtbare kwaliteiten van mensen, de 
kennis en vaardigheden, en het onder de oppervlakte 
verborgen liggende zelfbeeld, motieven, eigenschap-
pen en normen en waarden.
 
BOVEN DE WATERLIJN (doen)
1. Kennis
2. Vaardigheden
3. Gedrag

ONDER DE WATERLIJN (denken en willen)
1. Normen, waarden en overtuigingen
2. Zelfbeeld
3. Eigenschappen, persoonlijkheid
4. Motieven, drijfveren

Figuur 6.Voorbeeld van een kaart met een model: het ijsberg-
model van Mc Clelland.blad 4
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Opdracht:

Bestudeer de kijkwijzer (zie bijlage 1) hieronder. Deze geeft puntsgewijs aan welke eisen er 
aan een goede leerwerkplek gesteld zijn. Ga na welke in goede mate aanwezig zijn en welke 
in mindere mate. Ga daarover in gesprek met elkaar (in basisschool, maar ook met de op-
leider in de school).

Als mentor: 
bekijk welke rol je als mentor vaak inneemt (MERIDmodel figuur 4). Bekijk wat je student 
nodig heeft en stem daarop af (neem bewust een rol in).

Als student: 
bekijk het MERIDmodel (figuur 4) en bepaal welke rol jij op dit moment nodig hebt. Ga in 
overleg met je mentor hierover.

Ga samen na aan welke activiteiten een student op jullie school mag deelnemen, welke er 
moeten en aan welke activiteiten een student niet mag deelnemen. Gebruik hiervoor de lijst 
met activiteiten van Timmermans (zie bijlage 2). 
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DE KWALITEIT VAN EEN LEERWERKPLEK

Bijlage 1 Kijkwijzer:

De eisen die aan een goede werkplek worden gesteld zijn :

Heersende cultuur op de werkplek: 

a. Beroepsgerichte cultuur: men verwacht en geeft ook gelegenheid dat de stagiaire zich inwerkt in de manier van de school/
organisatie. De student kan deelnemen aan overleggen, bovenschoolse activiteiten (project, excursie, schoolkamp) en ouder-
gesprekken (vanaf jaar 2).

b. Opleidingsgerichte cultuur: aandacht voor de opdrachten en taken van de stagiaire, kennis van de documenten ten behoeve 
van de stage en tijd nemen voor begeleiding.

c. Pedagogisch-didactisch klimaat: mentor is voorbeeld in pedagogisch en didactisch handelen.
d. Een onderzoekende, open schoolcultuur: er wordt kritisch naar het (eigen) onderwijs gekeken.

Aard van de leeromgeving voor de student:

e. Rijke leeromgeving (Geldens, 2007): inspelen op individuele behoeften (passend onderwijs), stijlen en mogelijkheden van de 
lerende met variaties in leer- en begeleidingsstrategieën die uitnodigen tot activiteit (in de klas). 

f. Omgeving die de student medeverantwoordelijk maakt zodat er toch ook ruimte voor autonomie volgens Smylie (in Kelchter-
mans e.a., 2010). 

g. Participatie: de student moet betekenisvolle en realistische activiteiten kunnen uitvoeren (Blokhuis, 2006).
h. Vakkennis: de mentor heeft de benodigde, actuele basisvakkennis.
i. Mentor heeft een onderzoekshouding: is kritisch, nieuwsgierig en analyserend.
j. Er is een veilig leerklimaat voor de student.
k. De student wordt in staat gesteld alle benodigde documenten en systemen die nodig zijn voor zijn ontwikkeling tot leerkracht 

in te zien (zorgsysteem, leerplan, etc.). De beschikbare bronnen binnen de leeromgeving staan tot de beschikking van de 
student, bijvoorbeeld: literatuur/ vakbladen/ ervaren leerkrachten. (Buitink, 2008).

l. De student heeft de mogelijkheid om observaties te doen, maar ook om geobserveerd te worden (al dan niet met videoca-
mera).

Begeleidershouding van mentor en opleider in de school: 

m. Structurele begeleiding met combinatie van leer-  en werken (Deketelare et al., 2004). Werkbegeleiding is praktische onder-
steuning (mentor als expert) en leerbegeleiding is aanzetten tot reflectie om de persoonlijke groei te ondersteunen (mentor 
als coach). Hierbij wordt het persoonlijke interpretatiekader van de student verfijnd.  

n. Uit elkaar halen van de begeleidende en de beoordelende rol van de mentor/ opleider in de school.
o. Hoge doch reële verwachtingen aan studenten stellen.
p. Voor de mentor: loslaten van de eigen klas om de ontwikkeling van de student te ondersteunen (bij derdejaars meer dan bij 

eerstejaars en afgestemd op de student).
q. Goede feedback kunnen geven: mentor/ opleider in de school heeft een aantal communicatiestrategieën tot zijn beschikking 

om de ontwikkeling van de student te ondersteunen. 
r. Mentor/ opleider in de school kent eigen sterke en zwakke kanten en verwijst daar waar nodig student door naar derden.
s. Opleider in de school is in staat mogelijke barrières in het leren van de studenten te signaleren en de student verder op weg 

te helpen afgestemd op de student. 
t. De opleider in de school helpt de student bij de transfer van theorie naar praktijk en omgekeerd. De competentiematrix kan 

hierbij een hulpmiddel zijn.

Afstemming tussen opleiding en opleidingsschool (Schepens, 2005):

u. De leerwerkplek is op de hoogte van de samenwerkingsafspraken met de opleiding en houdt zich hieraan. Voor LIOstudenten 
wordt samen met de school een werkplan opgesteld (Geldens, 2007). De mentor vult specifieke afspraken in samenspraak met 
de student in (hoe vaak en hoe lang en wanneer/ wanneer inleveren lesvoorbereiding e.d.). 

v. Gezamenlijk verwachtingspatroon van de school en de opleiding ten aanzien van de attitude, kennis en vaardigheden van een 
student, maar ook over de rolverdeling en taken tussen werkplek en opleiding.

w. Meedenken over en formuleren van transparante leerdoelen van studenten geformuleerd vanuit een gezamenlijke visie (Sche-
pens, 2005). Dit kan met behulp van een competentielijst en opdrachten vanuit de opleiding gebeuren (Deketelaere et al., 
2005).

x. Deelname aan een cursus voor mentoren om van een werkbegeleiding ook een leerbegeleiding te maken en ook de theore-
tische principes van leren van leerlingen aan te raken. De cursus wordt aangeboden door de HvA in samenwerking met de 
opleidingsschool.

y. Deelname aan een cursus voor opleiders in de school.



DE KWALITEIT VAN EEN LEERWERKPLEK

1. Activiteiten op leerlingniveau:

• Voorbereiden van activiteiten (zoals lessen, hoeken, thema’s)

• Materialen klaarleggen, klas op orde maken voor een te geven les, activiteit

• (Les)activiteiten (vakken), die voorbereid zijn, uitvoeren in de eigen groep

• (Les)activiteiten (vakken) uitvoeren in de eigen groep, die onverwacht zijn 

(onvoorbereid, improviseren)

• Vakken/activiteiten geven die niet in het rooster staan en die door de student 

zelf uitgewerkt zijn.

• Hanteren van de verschillende werkvormen en instructiemodellen van de 

school

• Hanteren van eigen werkvormen, eigen dingen uitproberen

• Zelf les(en), lesmateriaal, een thema of hoek ontwerpen

• Planning van de activiteiten maken voor een of meerdere dagen (ongeacht of 

de student de activiteiten zelf uitvoert/gaat voeren)

• De dag starten en/of afsluiten 

• Twee opeenvolgende lessen of een dagdeel verzorgen (wanneer de student 

een hele dag verzorgt dan wordt dit hieronder ingevuld!)

• Een complete lesdag verzorgen 

• Een lessencyclus verzorgen (van hetzelfde vakgebied over een aantal dagen/

weken verspreid)

• Overgangen tussen activiteiten/lessen leiden 

• Vervangen van collega’s in een andere klas of van de mentor

• Gesprekjes voeren met individuele leerlingen (gepland of met bepaald doel)

• Groepje(s) leerlingen begeleiden (bv. lezen, rekenen)

• Les/leeractiviteiten uitvoeren met individuele leerlingen (bv. lezen, schrijven)

• Nakijken en/of corrigeren van leerlingenwerk

• Nakijken en/of corrigeren van toetsen 

• Maken van toetsen (voor de kinderen) 

• Registreren van resultaten van leerlingen in het leerlingdossier/ leerlingvolg-

systeem

• Gericht observeren van leerlingen 

• Maken van handelingsplannen voor individuele leerlingen

• Groepsplan maken 

• Toezicht houden tijdens pauzes, pleinwacht 

• Met de kinderen brood eten/fruit eten 

• De kinderen naar de gymzaal/les begeleiden 

• Oplossen van onverwachte situaties met leerlingen (bv. bemiddelen tussen 

leerlingen)

4. Professionaliseringsactiviteiten 

• Deelnemen aan studiemiddagen en cursussen of trainingen voor het team (in 

en buiten de school)

• Intervisie met collega’s van de school 

• Meedraaien in het inwerktraject voor nieuwe collega’s

• POPgesprek met leidinggevende van de school 

• Deelnemen aan een kenniskring of onderzoek 

• Observeren van de mentor/collega’s in andere groepen

• Samenwerken met medestudenten 

• Intervisie met medestudenten 

• Feedback of begeleidingsgesprekken met mentor voeren

• Feedback of begeleidingsgesprekken met Opleider in de school

• Feedback gesprek - hulp vragen aan andere collega(s)

• Op school theorie lezen en/of werken aan opdrachten vanuit de opleiding

2. Activiteiten op schoolniveau 

• Weekopening bijwonen, maandviering bijwonen 

• Teamvergaderingen bijwonen 

• Participeren in bouwvergaderingen (overleg) 

• Participeren in een werkgroep of commissie (bv. Kerst, Pasen, Kamp, studiedag 

voorbereiden)

• Bijwonen van leerling- of groepsbesprekingen 

• Samenwerken met of ondersteunen van andere collega’s dan de mentor

• Samenwerken met /gesprekken voeren met onderwijsondersteunend personeel 

(vb. klassenassistent)

• Gesprek(ken) met de directie 

• Gesprekken voeren met interne deskundigen (vb. ib, rt)

• Gesprekken externe deskundigen (Ambulant Begeleider)

• Bezoeken van andere scholen, van instellingen waar de school contact mee heeft 

of van musea

• Activiteiten voor ouders (kijkavond, informatieavond, oudergesprekken, huisbe-

zoek) bijwonen en mee voorbereiden

• Activiteiten voor ouders zelf uitvoeren 

• Praten met collega’s in de pauze 

• Mee met teamuitje, aanwezig bij feestelijke gelegenheden voor het team

• Diverse ondersteunende activiteiten als koffie zetten, kopiëren, lokaal vegen, 

spullen opruimen

3. Gebruik van bronnen 

• Lezen van schooldocumenten zoals schoolplan, schoolgids  

• Gebruik maken van op school aanwezige boeken, tijdschriften 

• Gebruiken van op school aanwezige ruimtes (documentatiecentrum, tech-

niek-lokaal, computerlokaal etc.)

• Lezen van leerlingendosssiers 

• Doornemen van notulen, schoolnieuwsbrieven etc.

• Gebruiken maken van iCT-voorzieningen op school (schoolmail, intranet, leer-

lingregistratie)

• Gebruik maken van didactische iCT-toepassingen (elektronische leeromge-

ving, educatieve software)

Bijlage 2. Lijst met activiteiten op de leerwerkplek (Timmermans, 2012):


