
 

Rol van werkplekbegeleider Noordermarke 

 

 

De werkplekbegeleider is een van de spelers die het voor de student mogelijk maken om 

zich in de opleidingsschool te ontwikkelen tot een bevoegde en startbekwame docent. In ons 

didactisch kader stellen we dat voor als één vlak van de steen van spelers:  

 

 

 

Een werkplekbegeleider van Noordermarke begeleidt, verbindt en beoordeelt. Hij of zij… 

 

- Begeleidt studenten in hun ontwikkeling vanuit hun  leervragen binnen de verschillende 

taakgebieden en de brede professionele basis zoals beschreven in toetskader van de 

lerarenopleiding.  

o Zorgt samen met de schoolopleider en instituutsopleider voor een 

leeromgeving op maat, waarin studenten aan hun doelen kunnen werken. 

o Moedigt het initiatief van studenten aan (Ga maar op zoek/Probeer maar uit 

/Denk erover na/Analyseer en reflecteer/Bespreek ervaringen)1. 

o Ondersteunt- en stimuleert de student bij het ontwikkelen van 

zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leren. Ondersteuning waar nodig en 

loslaten wanneer dat kan. 

o Geeft gericht en effectief feedback en feedforward op lesdoelen en uitvoering. 

 

- Verbindt en zorgt voor speelruimte om te leren.  

o Stimuleert de student om gebruik te maken van de mogelijkheden in de school 

(kijken bij andere collega’s/klassen/vakken).  
o Stimuleert en geeft de student de mogelijkheden om de school in al zijn 

facetten te leren kennen. (organisatie/schoolleiding/onderwijsondersteuning). 

 
1
 Zie ook ‘het werkplek curriculum in de school’ Jeroen Onstenk.  



 

 

- Beoordeelt studenten samen met de instituutsopleider op basis van het dossier 

formatief (tussenevaluatie) en summatief (eindbeoordeling) in welke mate de student 

het vereiste niveau van ontwikkeling binnen het toetskader heeft behaald.  

o Geeft feedback en feedforward op basis van tussen- en einddossier. 

o Neemt deel aan de tussenevaluatie- en eindbeoordelingsgesprekken. 

 

 

Voorwaarden/eisen: 

o Een werkplekbegeleider is een vakbekwaam docent en is bevoegd. 

o Een werkplekbegeleider is bereid jaarlijks één of meerdere studenten te begeleiden. 

o Een werkplekbegeleider volgt de trainingen en modules die specifiek voor 

Noordermarke zijn ontwikkeld. 

o Een werkplekbegeleider is bereid zich blijvend te professionaliseren. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


