
 

 

Welkom binnen Opleidingsschool 

Noordermarke!  
 

 

Inleiding 

Je bent voor je WPL1 en WPL2 geplaatst op opleidingsschool Noordermarke. Hier werken 
we in het eerste jaar met het zogenaamde BOS-traject (BOS = brede oriëntatie stage). In dit 
document beschrijven we dit BOS-traject. Het is een handleiding voor je eerste 
leerwerkstage op Noordermarke. 

 

Doel en visie op het opleiden van docenten-in-opleiding 

Het doel van het BOS-traject is dat je een brede blik krijgt op het onderwijs, zodat je aan het 

einde van dit leerwerktraject een weloverwogen keuze kunt maken om al dan niet verder te 

gaan in het onderwijs.  .  

In de visie van onze Opleidingsschool beschrijven wij waartoe wij docenten-in-opleiding 

willen opleiden: We leiden op tot startbekwame docent die: 

 

 

 

Binnen het BOS-traject gaan we met deze aspecten aan de slag. In WPL1 en WPL2 richten 

we ons vooral op de volgende aspecten: 

- Het verkrijgen van een brede oriëntatie op het beroep van docent 

- Het verbinden van theorie en praktijk (waardoor ze elkaar versterken) 

- Het stimuleren van een onderzoekende houding  

 

 

 

 



 

 

 

Op de werkplek  

Tijdens WPL1 ben je gekoppeld aan de schoolopleider en houd je je voornamelijk bezig met 

de brede oriëntatie. Bij WPL2 word je gekoppeld aan een vakdocent, je werkplekbegeleider, 

en zul je meer onderzoek doen naar het vak waarin je later les zult geven.  

In het BOS-traject werken we in groepsverband en soms in duo’s. Je bent samen met 

andere docenten-in-opleiding op de school geplaatst. Dit zijn studenten met een andere 

vakrichting dan jij. Vanuit Windesheim word je begeleid door de instituutsopleider.  

Tijdens dit traject maken we expliciet gebruik van het boek van Martie Slooter, de zes rollen 

van de leraar (Slooter, M. 2019). 

Programma voor het werkplekleren  

In onderstaand overzicht tref je het programma aan voor het werkplekleren. Elke dag starten 

we in de ochtend samen met een startbijeenkomst. Vervolgens voer je activiteiten en in de 

namiddag zien we elkaar weer tijdens de dagafsluiting. We gaan inhoudelijk met elkaar aan 

de slag en we sluiten elke keer in de dagafsluiting af met een reflectiemoment (het zgn. 

BOS-log). Deze planning is onder voorbehoud en kan dus gedurende de periode nog 

gewijzigd worden.  

 

WPL1 Dag 1 – start (in de school) 

Voorbereiding 

Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst op je stageschool ga je va een pitch jezelf 

voorstellen, waarin je je leervragen uit WPL periode 1 uitlegt en waarin je ingaat op de 

vragen: Wat ga je tegenkomen in de komende periode? Waar zie je tegenop? Waar kijk je 

naar uit? Waar hoop jij je rugzak mee te vullen? 

Indeling van de dag 

Dagstart 
Deze eerste dag begint met een startbijeenkomst van ongeveer een lesuur waarin we 
kennismaken met elkaar.   
 
Op de dag  
Je observeert bij verschillende lessen en vakken en loopt waarschijnlijk met een klas, 
gedurende de hele dag, mee. Je kijkt met een open blik naar de lessen. Vanuit 
nieuwsgierigheid onderzoek je je leervragen die je formuleerde. Je scherpt deze eventueel 
aan en je plaatst ze in de context van je stageplek. Ook laat je nieuwe leervragen bij je 
opkomen door wat je ziet en noteert deze. 
 
Dagafsluiting 

Aan het einde van de dag keer je terug bij je schoolopleider en de andere studenten. Je 

wisselt de eerste indrukken uit. Nieuwe leervragen worden geïnventariseerd en verder wordt 

de opdracht ‘School in beeld’ aan je uitgelegd. We hebben daarnaast aandacht voor de 

manier van observeren tijdens je lessen. Je leert om bij het observeren onderscheid te 

maken tussen een waarneming, aanname en oordeel. 

Verwerking 
Je neemt je materiaal mee naar dag 2.  



 

 

Dag 2 – Zicht op je leerdoelen  (op Windesheim)  
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding neem je je observaties en aangescherpte en nieuwe leervragen mee. 
 
College  
We inventariseren de leerdoelen en categoriseren ze door ze te scharen onder de drie 
bekwaamheidseisen en de vijf taakgebieden, die het toetskader van de leerwerkstages 
vormen. We bespreken het verband tussen de zes rollen van de leraar en dit toetskader.  
__________________________________________________________________________ 

Dag 3 – ‘School in beeld’  (in de school) 

 
Indeling van de dag 
 
Dagstart 
Tijdens de dagstart blikken we terug op de voorgaande bijeenkomsten en bespreken we de 
opdrachten van deze dag.  
 
Op de dag 
Op de dag voeren in ieder geval de volgende opdrachten uit:  

- Plattegrond 
- Koffiepraatje 

De pauzes breng je door in de kantine en docentenkamer en je observeert en kijkt wat je 
opvalt. 
 
 

WPL1 oriëntatie-opdracht: School in beeld 
 

Doel: de student heeft zich georiënteerd en bekend gemaakt in de school en kan kiezen 

waar en bij wie hij (meer) wil leren.  

1. Koffiepraatje: 

De student stelt zich op zijn eigen wijze voor (incl. foto). Dit A-4 formulier hangt in de 

docentenkamer en wordt gedeeld in nieuwsbulletins 

2. Plattegrondopdracht: 

De student krijgt een (lege) plattegrond en gaat hiermee een ronde maken door de 

school. De plattegrond wordt aangevuld met functies, namen, vakken etc. 

3. De vakgroep in beeld (Eventueel in WPL 2) 

De student brengt de vakgroep in kaart: bevoegdheden, klassen, motivaties, 

stokpaardjes etc. 

De plattegrond- en vakgroepopdracht zijn vormvrij. De uitwerking ervan wordt als bijlage 

toegevoegd aan het dossier. 

 
Dagafsluiting 
Aan het einde van de dag keer je terug bij je schoolopleider en de andere studenten. Je 
wisselt je resultaten uit en past je leervragen eventueel aan. Verder voeren we de laatste 
opdracht uit:  

- Speeddaten werkplekbegeleiders 
 
Verwerking dag 3   
Je zorgt dat je al je resultaten verwerkt en meeneemt naar de volgende dagen.  



 

 

Dag 4 – Hoe bouw ik mijn dossier op? (WPL1/2) (op Windesheim)  

 
Voorbereiding 
Document van WPL1 met feedback, je leerdoelen met uitwerkingen, je observaties, kortom: 
‘’alles’’ mee! 
 
College  
We bespreken hoe je een dossier opbouwt en hoe je je materiaal tot nu toe daarin alvast 
kunt verwerken. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Dag  5 – de rol van de gastheer (in de school)  

 
Voorbereiding 

Je hebt hoofdstuk 4 van ‘De zes rollen van de leraar’ van Martie Slooter gelezen.  

 
Indeling van de dag 
 
Dagstart 
De dagstart duurt ongeveer een half uur waarin we terugblikken op de eerste stagedag en 
het college van Windesheim. Verder behandelen we ‘de rol van de gastheer’ en wordt het 
observatieformulier dat hoort bij deze rol besproken.  
 
Op de dag  
Je observeert bij verschillende lessen en vakken en loopt, waarschijnlijk met 1 klas, 
gedurende de hele dag, mee. Je maakt tijdens je observaties gebruik van het besproken 
observatieformulier. Je hebt met name aandacht voor de interactie tussen docent en de 
leerling en voor effectief verbaal en non-verbaal leerling- en docentengedrag.  
 
Dagafsluiting 
Aan het einde van de dag keer je terug bij je schoolopleider en de andere studenten. Je 
wisselt de observaties uit en scherpt indien nodig opnieuw je leervragen aan, of voegt 
leervragen toe.  
 
Verwerking tijdens dagafsluiting 
Je verwerkt je observaties van de rol van de gastheer. Je maakt gezamenlijk een mindmap.  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dag 6 – Eindpresentatie/ontwikkeldocument voorbereiden 

Windesheim) 

Voorbereiding 
Neem al je resultaten (uitwerkingen interviews, lesobservaties, pauzeobservaties, eventueel 
plattegrondopdracht) mee. 
 
Op de dag 
Je gaat deze dag zelfstandig aan de slag met je eindopdracht en je presentatie voor dag 7. 
In je presentatie komen in ieder geval de volgende zaken aan bod: 

• Leervragen: Welke vragen had je, hoe heb je hieraan gewerkt? 

• Gemene deler uit lesobservaties dag 1 en 5.   

• Opdracht ‘De School in beeld’ (dag 3) 

• Nieuwe leervragen voor WPL2: Welke leervragen neem je mee naar WPL2? Welke 
activiteiten kun je daarvoor ondernemen?  

 
 
Verwerking dag 6 
Je zorgt ervoor dat je presentatie af is en gemakkelijk te tonen is tijdens dag 7. 
 

________________________________________________________ 

 

Dag 7 – Eindpresentatie online 

________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

WPL2 Dag 1  – Startdag  

 
Voorbereiding  
Je neemt je presentatie van WPL1 mee naar deze stagedag.   
 

Doelen van de dag: 

- Je maakt (verder) kennis met je werkplekbegeleider en je klassen; 

- Je deelt de ontwikkeldocumenten met elkaar en de werkplekbegeleiders; 

- Je oriënteert je op de verschillende rollen van de leraar. 

Activiteiten van de dag 

Dagstart 

• We frissen de 6 rollen van de leraar op.  

• We lichten het programma van de dag toe 

 

Op de dag  

• Observatie a.d.h.v. de rollen van de leraar. In de klas: welke rollen herken je? Wat 

doet de docent? Welk gedrag roept dit op bij leerlingen? Wat valt op aan de relatie 

van docenten-en leerlingengedrag?  

• We maken kennis met  klassen/leerlingen: Welke klassen ben je tegengekomen? 

Wat is je eerste indruk? Welke verschillen vallen je nu al op?  

 

Dagafsluiting  

Eerste deel met werkplekbegeleiders: 

• Je geeft een van presentatie WPL1 ontwikkeldocument 

• Uitleg WPL2 stage (planning, beoordeling en BOSlog)  

  

Tweede deel zonder werkplekbegeleiders: 

• Verwerken observaties  

• We maken de koppeling tussen de rolbeschrijvingen naar eigen kunnen.  Waar nodig 

scherp je je ontwikkeldocument aan.  

 

Verwerking 

• Stop je uitwerking van de dagafsluiting in je portfolio 

• Je maakt je BOSlog dag 1    

• Lezen literatuur t.a.v. de presentator, Slooter p. 86-102.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 2 – de rol van de presentator  

Doelen van de dag: 

- Je hebt de gedragsindicatoren behorende bij de rol van presentator scherp 

- Je kunt aangeven wat de invloed is van de rol van de presentator op het gedrag 

van leerlingen 

- Je verbindt je verkregen inzichten met je eigen docentbeeld 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Rest van de dag observeren t.a.v. de rol van de presentator door mee te lopen met 

een klas of een docent.  

• Afstemmen met vakdocent over volgende week: hier doe je een aandachtsrichter 

• Middagbijeenkomst over de rol van de presentator 

 

Verwerking 

• Uitwerken opdrachten  

• Je maakt je BOSlog dag 2  

• Lezen literatuur t.a.v. de didacticus, Slooter p. 112 – 127.  

• Voorbereiden van een aandachtsrichter, zoals afgesproken met vakdocent. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Dag 3 – de rol van de didacticus  

Doelen van de dag: 

- Je hebt een aandachtsrichter ingezet in een les 

- Je hebt de eerste twee gedragsindicatoren bij de rol van didacticus scherp 

- Je hebt een beeld gekregen van het begrip onderzoekende houding 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Meelopen met een vakdocent waarbij je een aandachtsrichter inzet in een les en dit 

bespreek je na 

• Observeren lessen vakdocent aan de hand van de eerste twee gedragsindicatoren 

van de didacticus.  

• Afstemmen met vakdocent over volgende week  

 

Verwerking 

• Je maakt je BOSlog dag 3  

• Lezen literatuur t.a.v. de didacticus, Slooter p. 127-144.  

• Voorbereiden van een instructie, zoals afgesproken met vakdocent. 

 



 

 

Dag 4 – de rol van de didacticus  

Doelen van de dag: 

- Je hebt een (deel van een) instructie gegeven 

- Je hebt de gedragsindicatoren behorende bij de rol van didacticus scherp 

- Je hebt een beeld van de afronding van WPL2 en je weet wat je te doen staat 

Activiteiten van de dag  

• Startbijeenkomst  

• Meelopen met een vakdocent. Je geeft een instructie geeft in een les en deze 

bespreek je na 

• Observeren lessen vakdocent aan de hand van de gedragsindicatoren didacticus.  

• Afsluitende middagbijeenkomst waarin ook aandacht besteed wordt aan de afronding 

van WPL2 

Verwerking 

• Uitwerken opdrachten 

• Je maakt je BOSlog dag 4  

• Literatuur lezen t.a.v. de rol van de pedagoog, Slooter p. 170 – 202 

__________________________________________________________________________ 

 

Dag 5 – de rol van de pedagoog  

Doelen van de dag: 

- Je hebt de gedragsindicatoren behorende bij de rol van pedagoog scherp  

- Je weet wat er bedoeld wordt met het pedagogisch klimaat van een school 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Kennis maken met de zorgstructuren binnen de scholen 

• Overige tijd: lessen geven/observeren aan de hand van gedragsindicatoren 

pedagoog  

• Middagbijeenkomst: uitkomsten met elkaar delen. Werken aan het tussenportfolio.  

Verwerking  

• Uitwerken opdrachten 

• Je maakt je BOSlog dag 5  

• Literatuur lezen t.a.v. de rol van de afsluiter, Slooter p. 212 – 229.  

 

 

 

 



 

 

Dag 6 – de rol van afsluiter  

Doelen van de dag: 

- Je hebt de gedragsindicatoren behorende bij de rol van afsluiter scherp  

- Je hebt een les afgesloten 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Verzorgen van in ieder geval de afsluiting van een les (mag ook hele les zijn)  

• Observeren van lessen aan de hand van gedragsindicatoren afsluiter 

Verwerking  

• Uitwerken opdrachten 

• Je maakt je BOSlog dag 6  

 

• Lever deze week je tussenportfolio in en zorg dat zowel jij als de schoolopleider 

het (online) beoordelingsformulier hebben ingevuld.  

__________________________________________________________________________ 

 

Dag 7 – Tussenevaluaties   

Doelen van de dag: 

- Je weet waar je staat m.b.t. je ontwikkeling binnen de kaders van WPL2 

Activiteiten van de dag 

• In de tentamenweken vinden de tussenevaluaties plaats!  

Verwerking  

• Verwerken tussenevaluatie, bijv. aanpassen ontwikkeldocument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 8 – de mentor 

Doelen van de dag: 

- Je hebt een beeld van de pedagogische aspecten van het mentoraat 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Bijwonen van een mentorles of coachingsgesprek  

• Interviewen van mentor en/of coach   

• Mogelijk: (delen van) les(sen) geven  

• Overleggen met vakdocent t.a.v. komende weken m.b.t. verzorgen van lessen  

• Middagbijeenkomst  

 

Verwerking  

• Uitwerken opdrachten 

• Je maakt je BOSlog dag 8  

• Les(sen) voorbereiden aan de hand van model directe instructie 

__________________________________________________________________________ 

 

Dag 9 – de 5 rollen 

Doelen van de dag: 

- Je kunt een les voorbereiden aan de hand van het model directe instructie 

- Je kunt de eerste 5 rollen een plek geven in je lesvoorbereiding 

- Je kunt de les uitvoeren 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Lessen verzorgen bij vakdocent gericht op eigen leerpunten  

• Middagbijeenkomst: Uitleg format Weekjournaal en reflectie 

Verwerking  

• Uitwerken opdrachten 

• Je maakt je BOSlog dag 9 

• Voorbereiden onderzoek 

 

 

 

 

 



 

 

Vanaf Dag 10  

Doelen van de dag: 

- Je kunt een les voorbereiden aan de hand van het model directe instructie 

- Je kunt de eerste 5 rollen een plek geven in je lesvoorbereiding 

- Je kunt de les uitvoeren 

Activiteiten van de dag 

• Startbijeenkomst  

• Lessen verzorgen bij vakdocent gericht op eigen leerpunten  

• Middagbijeenkomst 

• Je schrijft je reflectie door middel van het format Weekjournaal en reflectie 

 

 

 

WPL 2 Eindopdracht observatie-opdracht: de vijf rollen van de leraar 

 
Doel: de student laat zien in hoeverre de vijf rollen van de leraar terug te zien zijn in zijn les. 

• De werkplekbegeleider observeert en bespreekt een les van een student naar 

aanleiding van de vijf rollen van de leraar. 

De student schrijft een reflectie nav de observatie en het nagesprek..  

De schriftelijke reflectie van de student wordt als bijlage toegevoegd aan het dossier. 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laatste stagedag  

Doelen van de dag: 

- Je kunt een les voorbereiden aan de hand van het model directe instructie 

- Je kunt de eerste 5 rollen een plek geven in je lesvoorbereiding 

- Je kunt de les uitvoeren 

Activiteiten van de dag 

• Je laat een les observeren door je werkplekbegeleider, aan de hand van de vijf rollen 

van de leraar.  

• Je schrijft een reflectie naar aanleiding van je observatieformulier en nagesprek met 

je werkplekbegeleider. 

• Middagbijeenkomst: voorbereiding op einddossier en eindgesprek. 

 

 

Eindgesprek 

Doelen van de dag: 

- Je kunt middels een dossier en een eindgesprek aantonen dat je voldoet aan de 

criteria van WPL2.  

- Je kunt je ontwikkeldocument aanpassen met het oog op je doelen voor WPL3. 

Activiteiten van de dag 

• In deze week vinden op de maandag en/of de donderdag de eindgesprekken 

plaats!  

• Eindgesprekken 

Verwerking  

• Verwerken eindbeoordeling: aanpassen ontwikkeldocument. 
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Algemeen-didactische tijdschriften en websites: 
 

Didactief: opinie en onderzoek over de schoolpraktijk. 

Van 12 tot 18: vakblad voor voortgezet onderwijs.     

Leraar24: praktische en deskundige informatie die je direct kunt toepassen. 

NRO.nl: Nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek. Rapporten achter de uitkomsten die op 

Leraar24 worden gepresenteerd.  

Wij-Leren: kennisplatform voor het onderwijs, met o.a. een handige begrippenlijst 

Vernieuwenderwijs: platform voor onderwijsinnovatie 

 

Vakdidactische tijdschriften: 
 

Natuurkunde, scheikunde, biologie: NVOX, tijdschrift voor natuurwetenschap op school. 

Economie: TEO, tijdschrift voor het economisch onderwijs, van de vereniging van leraren in 

de economisch-maatschappelijke vakken 

Geschiedenis: Kleio, tijdschrift van de vereniging van docenten geschiedenis en 

staatsinrichting in Nederland. 

Moderne vreemde talen (Frans, Duits, Engels, maar ook Nederlands): Levende Talen 

Magazine 

Wiskunde: Euclides, tijdschrift van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren 

Rekenen: Volgens Bartjens                                           

Gezondheidszorg en welzijn: Onderwijs en gezondsheidszorg 

 

https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
https://didactiefonline.nl/
https://van12tot18.nl/
https://www.leraar24.nl/
https://www.nro.nl/
https://wij-leren.nl/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/
http://www.nvon.nl/nvox
https://www.vecon.nl/tijdschriften
https://www.vgnkleio.nl/kleio/
https://levendetalen.nl/publicaties/magazine/
https://levendetalen.nl/publicaties/magazine/
https://nvvw.nl/euclides/
https://vangorcumtijdschriften.nl/volgens-bartjens/
https://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen.html


 

 

Vakspecifieke tijdschriften (met af en toe een onderwijsartikel): 
 

Aardrijkskunde: Geografie. 

Biologie: Bionieuws 

Scheikunde: C2W 

Natuurkunde: Nederlands tijdschrift voor natuurkunde. 

 

Blogs: 
 

Blogcollectief onderzoekonderwijs: Blog waarin docenten en onderzoekers recente 

ontwikkelingen uit het onderzoek naar onderwijs bespreken. 

X, Y, of Einstein: Het blog van Pedro de Bruyckere, auteur van het boek: ‘Jongens zijn 

slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs.’ 

Teacherhead: het blog van Tom Sherrington, een ervaren docent en onderwijsadviseur, die 

heel toegankelijk schrijft over onderwijs. 

CogSciSci: een blog, beheerd door een groep docenten, over het toepassen van inzichten uit 

cognitieve wetenschappen in het onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geografie.nl/knag/tijdschriften/geografie
https://bionieuws.nl/
https://www.c2w.nl/
https://www.ntvn.nl/
https://onderzoekonderwijs.net/
https://pedrodebruyckere.blog/
https://teacherhead.com/
https://cogscisci.wordpress.com/

