
 

 

BOSlog 

Uitkijkpunten in het BOS traject 

 

Op het eind van elke BOS-dag maak je een opdracht waarbij het gaat om 

reflecteren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.  

Je werkt die opdrachten uit in één doorlopend document, je BOSlog. Het is een van 

de documenten waarmee je je brede professionele basis aantoont 

 

Dag 1                                    Terugblikken. Objectief observeren. Aannames herkennen. 

A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd. 

B. Kies één moment van deze dag, dat indruk op je maakte. Beschrijf:  

-Wat gebeurde er? Probeer precies je waarneming te beschrijven.  

-Wat voor gevoel riep het bij je op? Hoe merkte je dat? 

-Wat dacht je over de situatie? Welke mening heb je erover?  

Van welke gedachtes of meningen weet je niet zeker of ze kloppen? 

-Wat zou je erover willen weten of ermee willen doen? 

 
Dag 2:                                                                                                                   Liften 

A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd. 
B. Denk terug aan een bepaald stukje interactie tussen leraar en leerling, liefst 
waarin een (klein) conflict was. Beschrijf heel precies hoe dat ging en wie wat deed 
(of zei). Vul dat in de eerste kolom in.  
C. Bedenk wat de leerling, voelde en dacht en misschien wilde. 
Bedenk hetzelfde van de leraar.  
 
 DEED VOELDE DACHT  WILDE 
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D. Check bij de betrokkenen of je aannames klopten.  
E. Wat leerde je hiervan?  
 
Dag 3:                                                                                                               Kwaliteiten 
A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd. 
B. Bedenk iets wat je vandaag GOED hebt gedaan, waar je tevreden/ beetje trots op 
bent. Wat deed je precies? Wat zette je daarvoor in? Welke goede 
eigenschap/kwaliteit van jou is daarin te zien? 
 



 

Dag 4:          Onderzoekende houding  

A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd. 

B.  

-Schrijf iets op wat jij vandaag hebt gezien waar anderen waarschijnlijk niet op hebben gelet. 

-Schrijf iets op waar je vandaag nieuwsgierig naar geworden bent. 

-Schrijf iets op waar je vandaag over bent gaan twijfelen. 

-Schrijf een mening op over iets wat je vandaag tegenkwam. Bedenk argumenten tégen die 

mening.  

 

Dag 5:              Opmerkzaamheid  
A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd. 
B. Je hebt een stukje van een les gegeven. Maak een lijst van gedrag van 

leerlingen dat je hebt gezien.  
Van hoeveel individuele leerlingen kun je iets opschrijven? 
Welk gedrag verwachtte je?  
Welke gedrag verraste je? 

 
Dag 6:                    Nieuwsgierigheid, Vragen stellen 

A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd 
B. Maak een lijst van vragen die jij vandaag hebt gesteld. Welke vraag vind je het 
belangrijkste? Wat leverde het stellen van die vraag op? Heb je er nieuwe vragen 
over? 

 
 

Dag 7                                                                    Bedachtzaam zijn, Bewust worden van oordelen 
A. Schrijf op wat je deze week in het BOS traject heb gedaan en geleerd 
B. Noteer je oordeel over: 

- het nut van deze oefening 
-de kleding van de schoolopleider 
-de sfeer in de klas van je werkplekbegeleider 
-een specifieke leerling 
-nog een specifieke leerling 
-het opgeven van huiswerk 
-(eigen onderwerp) 
-(eigen onderwerp) 

C. Voor welke van deze meningen steek jij je hand in het vuur? 
 

Dag 8             Betekenisvolle situatie (of ‘’leermomentje’’). Ui- of ijsbergmodel. 

A. Kies een gebeurtenis(je) van vandaag waar je bij stil wilt staan. Het moeten 
een moment zijn waar jij zelf bij betrokken was. 

B. In groepjes ga je elkaar vragen stellen over die situatie. Daarbij gebruik je 
vragen uit verschillende lagen van het UI-model (zie Noordermarke 
handleiding) 
Trek een conclusie over wat je de volgende keer zou willen doen/uitproberen 

 


