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VOORWOORD 

 

Afgelopen twee schooljaren verliepen anders dan een ieder zich vóór COVID-19 kon voorstellen. De 

ontwikkeling van het virus bleek onvoorspelbaar, een nieuwe golf bleek onvermijdbaar en het 

zorgde steeds voor korte termijn aanpakken. Als samenleving stonden we met elkaar voor een 

uiterst complexe opdracht om het virus zo goed mogelijk onder controle te krijgen. De sterk 

beperkende maatregelen trof alle sectoren, ook het hoger onderwijs.  

 

Afgelopen studiejaar een prestatie geleverd 

Het (ingeroosterde) onderwijs op de Calo bestond vanaf september 2020 door de 1,5 meter afstand 

en het beperken van het aantal reisbewegingen uit minder praktijkuren op de hogeschool, theorie 

via online (thuis)onderwijs en studentbegeleiding soms dichtbij en -vaker dan ons lief is- op afstand. 

Gelukkig mochten we afgelopen cursusjaar weer meer, konden we inhaallessen plannen en 

studenten de gelegenheid geven hun opgelopen achterstand in te halen. Dat is over het algemeen 

goed gelukt, een knappe prestatie. 

Aan de normeringen hebben we geen concessies gedaan. Het niveau van lesgeven (stagedrempel) 

en de studieresultaten (volumedrempel) zijn voorwaardelijk voor de overgang naar het vierde 

leerjaar en het mogen starten met de eindstage. Het is nu afwachten wat de zomervakantie ons 

brengt, maar we starten eind augustus weer met volle moed en veel energie aan (misschien wel) het 

laatste studiejaar op de Calo. 

 

Eindstage (op)starten 

Gelukkig wordt het reguliere onderwijs zoveel mogelijk weer ‘normaal’ aangeboden. Wat de impact 

van de afgelopen ruim twee jaar op het verzorgen van bewegingsonderwijs is, moeten we zien. 

Hopelijk vallen de beweegachterstanden mee en ervaart de schoolgaande jeugd de gevolgen ervan 

steeds minder. Voor een goede start adviseren we je om direct vanaf de eerste dag na de 

zomervakantie op je stageschool aanwezig te zijn. 
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1.  STAGEOPZET EN TOELICHTING  
 

1.1. Inleiding: een handleiding om alles even op een rijtje te zetten 

 

Deze handleiding is bedoeld voor studenten en stagebegeleiders die betrokken zijn bij de eindstage 

in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs in het vierde jaar van de 

eerstegraads lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (LO) aan de Calo. We willen in deze 

handleiding ingaan op de opzet van de stage, het geven van de lessen en de daarbij behorende 

mesotaken en de eisen waaraan het eindstageverslag moet voldoen. Ook wordt een toelichting 

gegeven op het vierdejaars programma op de Calo, zodat ook de stagecoach op de hoogte is van de 

thema’s die in de lessen aan de orde komen en de opdrachten die tijdens de stage moeten worden 

uitgevoerd. Op deze manier hopen we dat student en stagecoach(es)  samen in goed overleg ruimte 

creëren om de opdrachten tijdig te kunnen uitvoeren. Het zou mooi zijn wanneer de stagecoach hier 

niet alleen ruimte voor biedt, maar ook de student kan begeleiden en de kwaliteit van de 

opdrachten hierdoor kan bevorderen. 

 

Kies je eigen onderwijscontext: po, vo, so of mbo (of als buurtsportcoach). 

In deze handleiding staat alles over de criteria van deze eindstage. 

 

1.2. Doel van de eindstage: werken aan startbekwaamheid  

  

De eindstage is bedoeld als afsluiting van het lesgevende deel van de opleiding (de stagelijn) en 

tevens als overgang van de studie naar het werkveld. De student heeft de status van stagiair*. Dit 

betekent dat de begeleidende stagecoach de supervisie en de verantwoordelijkheid heeft (zie bijlage 

1 voor een toelichting op de wettelijke aansprakelijkheid) over de, tijdens de stage, verzorgde 

lessen. Het is een begeleide eindstage, waarbij de stagecoach tijdens de lessen aanwezig is. We 

adviseren iedere student om gratis lid te worden/zijn van de KVLO. Klik hier voor meer informatie. 

 

De titel van deze handleiding is “Klaar voor de start” en dat is daarmee het motto voor deze laatste 
stage van de lerarenopleiding LO. Op grond van de ervaringen die de student opgedaan heeft tijdens 

zijn voorgaande stages in het basisonderwijs (in de propedeuse en leerjaar 2), het voortgezet 

onderwijs en een oriënterende stage in het speciaal onderwijs (die beiden plaats vonden in het 

derde leerjaar van de opleiding) kan de student bij de aanvang van het vierde jaar een keuze maken 

uit één van deze vier onderwijstypen binnen het brede werkveld van de LO. Binnen de zelf gekozen 

eindstage moet de student eind januari 2023 aantonen startbekwaam te zijn. Mocht de student dan 

nog niet het minimaal gevraagde niveau van lesgeven (zie bijlage 5 met het eindprotocol) hebben, 

dan volgt er een verlengde eindstage in het tweede semester van het cursusjaar. 

 

*voor de leesbaarheid van dit document is de vervoeging steeds mannelijk, maar we bedoelen 

natuurlijk alle studenten 

 

Begeleid worden door je stagecoach, maar wel steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. 

Ben je eind januari 2023 startbekwaam? 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvlo.nl/wie-we-zijn/lidmaatschap/default.aspx
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1.3. Stageovereenkomst: downloaden, invullen, ondertekenen en inleveren op Brightspace 

  

Bij de start van het cursusjaar moeten de studenten een stageovereenkomst (zie bijlage 2) inleveren. 

Het is de bedoeling dat deze overeenkomsten worden ingevuld en ondertekend door de 

stageschool, de student en de Calo. Het contract is vanaf het nieuwe cursusjaar te downloaden van 

Bightspace (LVOLO4.ES.VT.22) en een ondertekende versie moet op dezelfde plek ingeleverd 

worden. Het is van belang dat de overeenkomst uiterlijk vrijdag 9 september 2022 ingeleverd is.  

 

Alles goed geregeld in een stageovereenkomst, te downloaden van Brightspace, LVOLO4.ES.VT.22. 

Invullen, ondertekenen, inscannen en uiterlijk 9 september 2022 uploaden. 

 

1.4. Het programma van de eindstage: duur en omvang van de stage (lesuren en mesotaken) 

  

Onze vierdejaars studenten lopen gedurende het eerste semester van het jaar drie dagen per week 

hun eindstage gedurende (minimaal) 18 weken. Dat betekent dat de eindstage direct vanaf de 

eerste lesweek start en doorloopt tot (minimaal) vrijdag 27 januari 2023 (en dus gelijk loopt met ons 

eerste semester). Tijdens deze dagen is het de bedoeling dat een student minimaal 12 uren (van 

minimaal 45 minuten) lesgeeft (dus in het geval van blokuren van 70 minuten betekent dat minimaal 

8 blokuren lesgeven). Daarnaast zal de student ook voor minimaal 56 uur niet-lesgebonden taken 

(mesotaken) moeten uitvoeren.  

 

De eindstage start op de eerste dag na de zomervakantie en eindigt op vrijdag 27 januari 2023. 

Je geeft minimaal 12 lesuren van 45 minuten en voert voor 56 uur mesotaken uit. 

 

1.5. Contact tussen stageschool en Calo: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 

De stagecoach wordt bij aanvang van de stage (in september) via de mail op de hoogte gebracht van 

de mogelijkheid tot het opnemen van contact met de SB-er van de student. Deze opleidingsdocent 

bezoekt namelijk ook altijd de student op zijn stageschool, geeft meerdere vakken aan hem en voert 

periodiek begeleidingsgesprekken. Het is daarom van belang dat de student de definitieve en 

complete stagegegevens via deze link doorgeeft aan het stagebureau van de Calo. De stagecoach 

kan natuurlijk ook voor andere zaken ook altijd contact opnemen met:  

Melanie Kuiper 

stagecoördinator Calo-LO 

088 – 46 968 12  

m.kuiper@windesheim.nl  

 

De SB-er van de Calo bezoekt elke student gedurende de stage één keer. Wanneer bij de stagecoach 

van de stageschool, bij de stagebegeleider van de Calo of bij de student zelf twijfels ontstaan over de 

ontwikkeling, vragen wij student en stagecoach hierover vroegtijdig de SB-er te informeren, zodat 

we vervroegd en/of een extra keer op stagebezoek kunnen komen. 

 

Algemene vragen over de stage kun je stellen aan Melanie Kuiper, stagecoördinator. 

Voor specifieke vragen kun je terecht bij de SB-er, die ook op stagebezoek komt. 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [JR1]: Het is goed om een nieuwe link 
aan te maken, waarin we de belangrijkste gegevens vragen. 
Laten we begin volgende week overleggen over wat we 
minimaal moeten/willen weten. 

https://fd6.formdesk.com/windesheimoso/Opgaveformulier_Eindstage_2021-2022
mailto:m.kuiper@windesheim.nl
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1.6. Beoordeling van de eindstage: van advies naar beoordeling 

 

In de eerste weken van de eindstage moet de student zijn weg zien te vinden op de school en in het 

lesgeven aan de nieuwe klassen. Toch willen we alvast rond de herfstvakantie een indicatie hebben 

van het niveau van lesgeven. Hiervoor ontvangt de stagecoach per mail het tussenprotocol (zie 

bijlage 4). Dit tussenprotocol moet de student door de stagecoach laten invullen, ondertekenen en 

inscannen  en uiterlijk dinsdag 1 november 2022 uploaden op Brightspace. Middels dit protocol 

geeft de stagecoach aan in hoeverre hij/zij vindt dat de student op de goede weg zit richting 

startbekwaamheid. Ook het zogeheten eindprotocol zal te zijner tijd tevens per mail aan de 

stagecoach toegestuurd worden (zie bijlage 5). Het eindprotocol, wat het al dan niet startbekwaam 

zijn van de student weergeeft, graag ingevuld, ondertekend en ingescand voor vrijdag 27 januari 

2023 uploaden in de desbetreffende inlevermap op Brightspace. Voor het vereiste niveau van 

lesgeven verwijzen we naar bijlage 3. Hierin staan namelijk de niveauduidingen beschreven die 

aangeven wat van de student verwacht mag worden.  In het eindprotocol worden de eisen aan de 

student verdeeld in drie delen. De student dient elk deel minimaal met een voldoende af te sluiten 

(in cijfers 5.5). 

 

Bij de beoordeling van de eindstage wordt gekeken naar: 

- Het eindprotocol: alle onderdelen (1, 2 en 3) moeten minimaal met een voldoende (5.5) 

beoordeeld zijn. Indien dit niet het geval is wordt de student verplicht tot een verlenging van de 

eindstage.  

- Bevindingen tijdens het stagebezoek: in principe één bezoek gedurende de eindstage. 

- Voortgangsgesprek met student en stagecoach: tijdens het stagebezoek wordt een gesprek 

gevoerd tussen stagecoach, student en stagebegeleider van de Calo.  

- Niveauduidingen vierde leerjaar: het onderdeel lesgeven (onderdeel 2) wordt gespiegeld aan de 

niveauduidingen in bijlage 3. 

 

De adviserende beoordeling van de stagecoach speelt in deze beoordeling vanzelfsprekend een zeer 

belangrijke rol, maar de uiteindelijke beoordeling ligt bij de opleiding! Door over en weer goed 

contact te hebben en te (onder)houden over de ontwikkelingen die de student doormaakt, zal de 

uiteindelijke beoordeling voor niemand een verrassing zijn. Schroom bij twijfel dus niet om direct 

contact op te nemen met de SB-er van de opleiding. 

 

De stagecoach(es) geeft advies over het niveau van lesgeven, de opleiding beoordeelt. 

Deze eisen staan in protocollen, maar worden ook besproken tijdens het stagebezoek. 

Het tussenprotocol uiterlijk 1 november 2022 uploaden op Brightspace, LVOLO4.ES.VT.22 

Voor het eindprotocol geldt de uiterste inleverdatum van vrijdag 27 januari 2023.  
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1.7. Contactgegevens van de studiebegeleiders (SB-ers): om bereikbaarheid te vergroten 

 

Hieronder treft u de contactgegevens aan van de mentoren van onze vierdejaars klassen. 

klas eindstagecontext Studiebegeleider contactgegevens 

4LA mbo en vo  

(regio Flevoland) 

Jorg Radstake  

 

jorg.radstake@windesheim.nl  

088-469 6230 

4LB vo en po 

(regio Oost/Noord) 

Herman Verveld hd.verveld@windesheim.nl  

088-469 6231 

Gerben Bakker g.bakker@windesheim.nl  

088-469 6161 
4LC vo  

(regio Midden) 

Wim Hopman w.hopman@windesheim.nl  

088-469 6313 

4LD  

  

 

po en so Saskia Biesterbosch-Weelink sem.biesterbosch-weelink@windesheim.nl 

088-469 6166 

Linda Duteweerd l.duteweerd@windesheim.nl  

088-469 6254 
4LE vo Nog niet bekend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [JR2]: De verdeling weten we nog niet, 
net zoals of er wel of geen vijfde 4LO-klas komt. Dat is 
afhankelijk van de aangeleverde stagegegevens en de 
studieadviezen n.a.v. de overgangsvergadering 3LO. Het komt 
dus later.  

mailto:jorg.radstake@windesheim.nl
mailto:hd.verveld@windesheim.nl
mailto:g.bakker@windesheim.nl
mailto:w.hopman@windesheim.nl
mailto:sem.biesterbosch-weelink@windesheim.nl
mailto:l.duteweerd@windesheim.nl
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2.  VOORBEREIDING OP DE EINDSTAGE 
 

2.1.  Sollicitatie: een intake  

 

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen studenten welke eindstage zij in het vierde jaar willen 

gaan lopen en zijn ze voorbereid op een (mogelijke) sollicitatieprocedure. Hoewel in de meeste 

gevallen de student een stageplaats heeft gevonden na het leggen van contact en goed overleg met 

de toekomstige stagecoach, vinden wij het voeren van een sollicitatie- of intakegesprek, waarbij een 

sectie- en een directielid aanwezig zijn, een erg leerzame ervaring. Daarnaast kan de stageschool 

haar verwachtingen uitspreken en verkennen welke ambities de student binnen de school heeft. 

Ook voor wat betreft afspraken over de uitvoer van mesotaken is dit een zeer zinvol contactmoment 

(zie bijlage 10 over de professionalisering van de werkveldbegeleiding). Natuurlijk beseffen we ons 

dat het wellicht nog niet gelukt is. Plan dan in de eerste weken een moment om de wederzijdse 

verwachtingen af te stemmen. 

 

Een sollicitatiegesprek is leerzaam en waardevol. 

Stem in ieder geval elkaars verwachtingen af. 

 

2.2.  Leerpunten uit het derde leerjaar: een brief aan je stagecoach 

 

Om de student bewust aan de slag te laten gaan met zijn leer-/ontwikkelpunten uit voorgaande 

stages, kiezen we ervoor om de student in hun eerste of tweede lesweek op de Calo een brief te 

laten schrijven aan hun stagecoach. Op basis hiervan kan de stagecoach zijn begeleiding voor 

periode 1 (nog) beter afstemmen op de leervragen van de student. Deze eerste stageopdracht is te 

vinden in bijlage 8. 

 

In de brief aan je stagecoach geeft de student zijn ontwikkelpunten voor periode 1 aan. 

Zo kun je de begeleiding beter afstemmen. 

 

2.3 Functioneren in eerste periode: 360 graden feedback opdracht 

 

Rond de herfstvakantie zit de eerste periode erop. De stagecoaches worden dan gevraagd om een 

indicatie te geven over het niveau en de kans om aan het eind van het semester de eindstage met 

een goed gevolg af te kunnen ronden. In dezelfde periode moet de student een 360 graden 

feedbackopdracht uitvoeren. De student geeft op basis van de input van leerlingen, stagecoach(es), 

eigen inzicht en eventueel anderen weer hoe het gaat en wat zijn leerpunten zijn voor periode 2. 

Deze tweede stageopdracht is te vinden in bijlage 9. 

 

In de 360 graden feedback opdracht komt de student tot zijn leerpunten voor periode 2. 

De input van stagecoach en leerlingen zorgt voor een breder perspectief. 
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2.4 Rooster: variatie in klassen en aanbod 

 

Als opleiding adviseren wij onze studenten om aan veel verschillende klassen en/of niveaus lessen 

bewegingsonderwijs te verzorgen. Dat zorgt voor meer leerervaringen en een realistischer vergelijk. 

Daarnaast moeten ze een grote verscheidenheid aan bewegingsactiviteiten verzorgen. Dat betekent 

dus zowel turn-, atletiek-, spel-, judoachtige activiteiten, maar ook bewegen en muziek en misschien 

zelfs wel zwemmen. Ook wanneer de eindstage in het middelbaar beroepsonderwijs plaatsvindt, is 

een grote mate van diversiteit nodig. Alleen in de trainersopleiding voor het werken in de sport is 

dus niet voldoende en het geven van (te)veel theorievakken niet wenselijk. Mocht je twijfels hebben 

over het rooster, neem dan contact op met je SB-er.      

 

Verschillende klassen en niveaus is leerzaam. 

Het verzorgen van een gevarieerd beweegaanbod in de praktijk is verplicht. 
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3.  LESGEBONDEN TAKEN 

 

3.1. Het lesgeefprogramma: minimaal 12 lesuren van 45 minuten 

 

De kern van het functioneren als docent bewegingsonderwijs op een school is het zelfstandig 

verzorgen van lessen bewegingsonderwijs. Daarom moeten er gedurende de eindstage wekelijks 

tenminste 12 lessen bewegingsonderwijs (van minimaal 45 minuten per lesuur) worden verzorgd. De 

opleiding vindt het daarbij voor het voortgezet onderwijs wenselijk dat iedere student in het derde 

en/of vierde jaar kennis maakt met het geven van bewegingsonderwijs in het VMBO. Overigens is 

een breed programma in lesaanbod voor de student altijd zeer zinvol en leerzaam. Alle stromen en 

nieuwe onderwijsontwikkelingen kunnen hierin worden meegenomen (denk aan BSM, LO2, 

buitenschoolse sport, clinics vanuit de vereniging, SOK-programma’s, sportklassen, et cetera). 

Wanneer er te weinig mogelijkheden zijn voor het breed ontwikkelen van de lesgeefcompetenties, is 

het soms mogelijk een deel van de stage in te vullen door het geven van lessen op een andere 

locatie van de stageschool. Bij twijfel is het goed de SB-er van de opleiding te raadplegen.  

De duur van de eindstage betreft een half schooljaar, waarvan de start ligt bij aanvang van het 

schooljaar en die eindigt eind semester 1 van het cursusjaar op de hogeschool (eind januari).   

 

Wekelijks minimaal 12 lesuren van 45 minuten bewegingsonderwijs geven. 

  

3.2. De kerntaken bij het lesgeven: wat moet de student in het lesgeven laten zien? 

 

Belangrijke kerntaken bij het lesgeven in het vierde jaar LO zijn: 

- Het ontwerpen en plannen van lessen en lessenreeksen. 

Tijdens de eindstage werkt de student binnen de kaders van regels en leerplanafspraken 

(vakwerkplan en PTA’s) zoals die op de stageschool gelden. Daarbinnen kan hij aantrekkelijke en 

passende lessen en lessenreeksen voorbereiden, verzorgen en evalueren. Daarbij wordt 

rekening gehouden met beschikbare accommodatie en specifieke kenmerken van de klassen. Na 

verloop van tijd zal hij ook zelfstandig een lesplanning over een aantal weken moeten maken.  

- Het organiseren en begeleiden van leerprocessen. 

De student kan activiteiten op een vlotte manier op gang brengen, op gang houden en 

veranderen (ingrijpen, arrangement aanpassen en differentiëren). Daarbij ontstaan er voor alle 

leerlingen optimale leerkansen binnen een veilig pedagogisch leerklimaat. Daarnaast probeert 

hij steeds meer aan te sluiten bij de leerwensen en -initiatieven van de leerlingen.  

- Het observeren en registreren van bewegingsonderwijsleerprocessen. 

De student legt leervorderingen van leerlingen vast en waardeert deze volgens het 

beoordelingskader van de school in het door de school gebruikte systeem van monitoring 

resultaten en ontwikkelingen. Binnen het onderwijsprogramma op de Calo heeft de 

problematiek van beoordelen en het ontwikkelen van een eigen visie een plaats.  

- Het reflecteren en evalueren. 

Naar aanleiding van gegeven lessen kan de student conclusies trekken met betrekking tot de 

wijze van deelname van groepen en individuele leerlingen en met betrekking tot zijn eigen 

lesgeefgedrag. Conclusies leiden indien nodig tot het bijstellen van lessen en lessenreeksen. 

 

Aanvankelijk zal de student moeten worden ingewerkt op de verschillende taken. Tijdens de stage 

zal echter spoedig een verschuiving moeten plaatsvinden naar het zo zelfstandig mogelijk uitoefenen 

ervan. Zo vlak voor het afronden van de studie ligt de verantwoordelijkheid wel bij de student zelf. 

 

Kerntaak is alles voor, tijdens en na de lessen bewegingsonderwijs, steeds zelfstandiger uitvoeren. 
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3.3. De begeleiding: een samenspel tussen stagecoach en student 

 

Het is aan de stagecoach en de student hoe vaak deze aanvullend met elkaar willen evalueren. Wij 

adviseren minimaal 1 x per lesweek uitgebreid de ontwikkelingen en verbeterpunten te evalueren. 

De student krijgt vanuit de opleiding de opdracht zijn leerdoelen voor de eindstage te formuleren en 

daarbij een concreet plan van aanpak te bedenken. Deze leerdoelen worden zoals eerder ook al 

aangegeven in een brief aan de stagecoach (in eerste lesweken) en door een weergave van de 

resultaten afkomstig uit de 360 graden feedback opdracht (direct na periode 1) beschreven. 

 

De student zal in overleg met de stagecoach al spoedig zelfstandiger de lessen geven en de 

afgesproken taken uitvoeren. Dit brengt een veranderende manier van begeleiden met zich mee. 

Aanvankelijk is de stagecoach volledig aanwezig in de lessen, maar het is wenselijk dat gedurende de 

stage zeker bij het opstarten, de wisselmomenten en het afsluiten van de les de student alles zelf 

regelt en na afloop samen teruggeblikt wordt in plaats van direct feedback te krijgen op zijn 

handelen. Tijdens de volledige eindstage blijft de stagecoach wel eindverantwoordelijk voor de 

veiligheid in de lessen. Het is dan ook de stagecoach, die moet inschatten of de student bij een 

bepaalde klas met bepaalde activiteiten alleen met de klas gelaten kan worden. De stagecoach blijft 

zelfs tijdens zijn afwezigheid verantwoordelijk voor de door de student uitgevoerde lessen! 

 

- Lesvoorbereidingen 

De student maakt voor zichzelf en ter informatie van de stagecoach lesvoorbereidingen. Deze 

zijn naar wens vooraf in te zien door de stagecoach (en er hoeft dus geen map met 

lesvoorbereidingen aan het eind van de stageperiode op de opleiding ingeleverd te worden). De 

stagecoach geeft aan of de lesvoorbereidingen voldoende informatie bevatten. De student hoeft 

zich hierbij dus niet te houden aan een vast format voor de lesvoorbereiding. Met een goed 

doordacht plan (voorbereiding) wordt namelijk de kwaliteit van de lessen verhoogd!  

- Evaluatie en reflectie 

De student reflecteert elke week op zijn ontwikkeling. Hiervoor kiest hij een eigen wijze, in 

overleg met de stagecoach. Op opleidingsscholen is er vaak een intervisiemoment voor 

‘studenten in opleiding’ en startende collega’s met de schoolopleider. Wij adviseren iedere 

student om daar gebruik van te maken, want het draagt bij aan de professionele ontwikkeling. 

- Periodeverslagen 

Per periode van ongeveer 10 lesweken schrijft de student een periodeverslag waarin hij 

reflecteert op de afgelopen periode. Hierbij worden uiteraard de voorgenomen leerpunten als 

uitgangspunt genomen. Deze leerpunten worden gekoppeld aan de opgedane ervaringen en de 

feedback van de stagecoach. Deze twee periodeverslagen moeten volgens  een ABCD-format) 

beschreven worden (zie bijlage 7). 

 

Als voorwaardelijke eis stellen we dat de begeleiding door een bevoegde docent 

bewegingsonderwijs (en dus in het bezit van een afgeronde ALO-opleiding) moet gebeuren. Gezien 

de beperkt(er)e mogelijkheden in het primair onderwijs en de mogelijkheid om als buurtsportcoach 

aan de slag te gaan, stellen we dat in het primair onderwijs minimaal 8 van de 12 lesuren begeleid 

moeten worden door een bevoegde vakleerkracht (een leerkracht met een afgeronde ALO-

opleiding). 

 

De stagecoach blijft altijd eindverantwoordelijk voor wat er in de lessen gebeurt. 

De begeleiding verschuift naar steeds meer op afstand en vaker vragenderwijs.  
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3.4. Opleidingsscholen met schoolopleiders 

 

Op steeds meer scholen (met name in het voortgezet onderwijs) wordt een deel van de opleiding op 

de stagescholen verzorgd. Ook van onze studenten wordt verwacht dat zij op deze scholen 

deelnemen aan themabijeenkomsten en/of studiedagen én supervisie-/intervisiebijeenkomsten met 

andere stagiaires en startende docenten. Vaak een mooie leeromgeving, die we in overleg met 

elkaar goed moeten gaan benutten. Een deel van deze uren kun je zeker onder mesotaken 

wegschrijven, maar je moet ook andere taken doen. 

 

Studenten worden primair begeleid door een bevoegde vakdocent. 

Op opleidingsscholen is er nog meer begeleiding (mogelijk) door een schoolopleider. 
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4.  NIET-LESGEBONDEN TAKEN (MESOTAKEN) 
 

Gemiddeld bestaat zo´n 8 % van de totale normjaartaak van de docent bewegingsonderwijs  uit het 

vervullen van de zogenaamde niet-lesgebonden taken (mesotaken). Directies proberen deze taken 

meer dan voorheen evenredig te verdelen over al hun personeelsleden. Ook de beginnende 

vakleerkracht krijgt hiermee te maken. Een oriëntatie door de student op deze taken is daarom meer 

dan wenselijk! 

 

4.1. Samenstelling pakket van niet-lesgebonden taken: mesotaken uitvoeren  

 

De student wordt geacht een pakket niet-lesgebonden taken samen te stellen voor tenminste 56 uur 

Dit pakket moet zowel vakspecifieke als niet-vakspecifieke taken bevatten. De taken kunnen door de 

student zelf ingevuld worden. Richtinggevend daarbij zijn de leerwensen van de student en de 

mogelijkheden die er binnen de sectie en/of school liggen. Van belang is dat de student op eigen 

initiatief vooraf enkele mensen binnen de schoolorganisatie raadpleegt: de stagecoach, de 

sectievoorzitter en/of één van de (midden)managementleden.  

 

De niet-lesgebonden taken kunnen taken zijn die bij het bewegingsonderwijs horen, maar het 

kunnen ook taken betreffen die het vak overstijgen en meer op schoolniveau liggen. Vandaar dat we 

de niet-lesgebonden taken uiteen hebben gesplitst in:  

- vakspecifieke niet-lesgebonden taken 

- niet vakspecifieke niet-lesgebonden taken 

 

Naast lesgeven heeft een docent LO ook andere taken, de zgn. mesotaken. 

In deze stage moet je 56 uur aan mesotaken doen. 

 

4.2.1 Vakspecifieke niet-lesgebonden taken: andere taken binnen het vak 

 

Taken die niet direct aan het lesgeven verbonden zijn, maar wel in het verlengde van het vak 

bewegingsonderwijs liggen, noemen we vakspecifieke niet-lesgebonden taken. De student moet 

daarbij minimaal één van onderstaande taken uitvoeren: 

 

A. Het ontwerpen en organiseren van een schoolsportactiviteit. 

De student neemt een groot deel van de organisatie van een schoolsportdag/-week of de 

organisatie en/of begeleiding bij een interscolair sporttoernooi (bijv. Olympic Moves) voor zijn 

rekening. Waar mogelijk en wenselijk wordt een deel van het programma vernieuwd en komt er 

een nieuw draaiboek tot stand. De student draagt tijdens de realisatie van de activiteit een groot 

deel van de verantwoordelijkheid en evalueert achteraf de organisatie en realisatie van de 

activiteit met alle betrokkenen. 

 

B. Het verzorgen, opzetten van en/of advies geven over een MRT-aanbod. 

Wanneer de school MRT-lessen aanbiedt, kan de student daarin meedraaien. Indien gewenst de 

worden bestaat wellicht de mogelijkheid te onderzoeken of een dergelijk aanbod gewenst is 

(door ouders, leerlingen en de vaksectie te bevragen), op grond daarvan al of niet een aanvraag 

bij de directie in te dienen en voor de sectie een eerste idee over de inhoud van de steunlessen 

te formuleren. 

 

C. Het bijdragen aan onderwijsvernieuwing. 
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Het onderwijs is aan vele veranderingen onderhevig. Dit heeft ook gevolgen voor het vak 

bewegingsonderwijs. De student kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen (en eventueel 

uitvoeren) van een nieuw stuk vakonderwijs. Te denken valt aan: het ontwerpen en uitvoeren 

van een nieuwe cursus of module (lessenreeks van ± 6 lessen) binnen, het opzetten van een plus 

les- of keuzeaanbod , het opzetten van een aanbod sportoriëntatie buiten school, het maken of 

aanpassen van een vakwerkplan, het ontwikkelen van vakoverstijgende projecten i.s.m. andere 

collega’s,  het digitaliseren van een leerlingvolgsysteem, het toepassen van ICT in de zaal, et 

cetera.  

 

D. Het uitvoeren van een door de vaksectie aangedragen vakspecifieke taak die niet onder A, B of C 

valt.  

De sectie kan ook met andere, nieuwe ideeën komen, die hierbij passen. Stem dit echter wel 

vooraf met de Studiebegeleider af. 

 

4.2.2 Niet-vakspecifieke niet-lesgebonden taken: andere taken buiten het vak 

 

Taken die niet direct aan het lesgeven verbonden zijn en niet in het verlengde van het vak 

bewegingsonderwijs liggen, noemen we niet-vakspecifieke niet-lesgebonden taken. De student voert 

in ieder geval de leerlingbegeleidingstaak uit. Afhankelijk van de stagecontext krijgt dit een andere 

invulling. Maatwerk is dus ook hierin nodig. 

 

A. Het participeren bij de begeleiding/het mentoraat van (enkele) leerlingen van een (bij voorkeur) 

onderbouwklas. 

De student verdiept zich in de visie die de school heeft op leerlingbegeleiding, welke structuur 

de leerlingbegeleiding heeft en de wijze waarop het mentoraat georganiseerd is. In overleg met 

de stagecoach neemt de student actief deel aan het mentoraat van een klas. Afhankelijk van de 

wensen van de school kan de student aan individuele gesprekken deelnemen, contact met 

ouders onderhouden, mentorlessen bijwonen en/of delen van mentorlessen verzorgen, 

assisteren bij de cijferregistratie, een klassenavond mede organiseren, rapportvergaderingen en 

leerlingbesprekingen voorbereiden en bijwonen, et cetera. Uiteraard is het niet de bedoeling dat 

er ´geëxperimenteerd´ wordt met de begeleiding van leerlingen. Zowel de eigenlijke mentor als 

de student zal de grenzen van deze taak moeten bewaken. Het blijkt echter dat veel beginnende 

lesgevers -en dat geldt in vergrote mate voor leraren lichamelijke opvoeding-het mentoraat in 

hun takenpakket krijgen. Het lijkt ons dan ook goed wanneer de student in zijn eindstage kennis 

maakt met deze vorm van leerlingbegeleiding. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient de student 

overleg te voeren met zijn SB-er over een andere, wenselijke oplossing. 

 

B. Het mede organiseren en bijwonen van buitenschoolse activiteiten. 

De student kan voor een bepaalde periode zitting nemen in een commissie die buitenschoolse 

activiteiten organiseert. Denk hierbij aan een jubileumcommissie, een sponsoractiecomité, een 

schoolreiscommissie of iets soortgelijks.  Ook het als begeleider meegaan op een werkweek valt 

hieronder. Hij wordt betrokken bij het kiezen, voorbereiden en uitvoeren van een 

buitenschoolse activiteit. Draagt tijdens de realisatie van de activiteit een deel van de 

verantwoordelijkheid en evalueert achteraf de organisatie en realisatie van de activiteit met 

betrokkenen. 

 

C. Het verkennen en onderzoeken van een van de niet-vakspecifieke taken binnen de school. 

De student kan zich ook verdiepen in een van de bestaande taken binnen de school 

(bijvoorbeeld  decanaat, counseling, huiswerkbegeleiding, zorgcoördinaat, onderwijscommissies, 

MR of Deelraad, ICT-coördinaat, et cetera). Hij interviewt de betrokken docent(en), loopt 
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regelmatig mee en leest relevante documenten met betrekking tot deze taak, zodat er een 

zorgvuldig beeld ontstaat.  

 

D. Het uitvoeren van een door de school aangedragen niet-vakspecifieke taak die niet onder A, B of 

C valt. 

De school kan ook met andere, nieuwe ideeën komen, die hierbij passen. Raadzaam is het voor 

de student om dit wel vooraf met de SB-er af te stemmen. 

 

Er zijn twee typen mesotaken: vakspecifieke en niet-specifieke taken. 

Je mag zelf kiezen wat je doet, maar het (mede)begeleiden van leerlingen moet iedere student.  

 

4.3.   De begeleiding: verantwoordelijkheid ligt bij de student 

 

De student moet de niet-lesgebonden taken zelf initiëren en vervolgens steeds zelfstandiger 

uitvoeren. Hij neemt initiatief tot overleg en evaluatie van deze taken. Afhankelijk van de 

onbekendheid met de taak zal de student in het begin veel begeleiding nodig hebben. In een eerste 

gesprek kunnen de student en de stagecoach verkennen wat de begeleidingsmogelijkheden en -

wensen zijn. Van belang is dat de student tijdens het proces van uitvoeren van de taak zelf initiatief 

neemt om tijdig aan de bel te trekken wanneer er vragen of problemen zijn.  

 

De student moet zelf het initiatief nemen in het plannen van deze mesotaken. 

Ook in de uitvoering en bij de evaluatie is de student zelf verantwoordelijk voor het doen ervan. 
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5.  VAN EVALUATIE EN REFLECTIE NAAR EINDVERSLAG 
 

De student dient ter afronding van zijn eindstage de ervaringen en zijn ontwikkelingen op weg naar 

een startbekwame docent bewegingsonderwijs te beschrijven. Dit ‘vastleggen’ moet volgens een 

aantal kaders te gebeuren. Hieronder de voorgestelde  structuur voor het eindstageverslag. 

Daarnaast willen we natuurlijk ruimte bieden voor een persoonlijke invulling en vormgeving.  

 

- Omslag 

Hierop -naast de moduulcode van de eindstage- vermelden van het werkveld, de stageschool, de 

stagecoach en andere begeleiders,  naam en datum. 

 

- Inhoudsopgave (met paginanummering) 

Beschrijving van hetgeen in het verslag terug te vinden is. 

 

- Woord vooraf of een woord van dank  

Dit is alleen bedoeld voor bedankjes of persoonlijke opmerkingen en notities aan het begin van 

het stageverslag. Denk hierbij aan de tijd en energie die de stagecoach en -school geïnvesteerd 

heeft. 

 

- Inleiding 

Hierin aangeven wat de lezer kan verwachten in de diverse hoofdstukken. Na de inhoudsopgave 

te hebben gezien, wordt de lezer attent gemaakt op een aantal belangrijke punten die in het 

verslag aan de orde zullen komen en daarin worden uitgewerkt. De inleiding kan het beste 

geschreven worden als het verslag af is. 

 

- Voorbereiding op de eindstage 

Met betrekking tot de voorbereiding op de stage moeten de antwoorden op de onderstaande 

vragen in ieder geval door de student in het eindverslag worden opgenomen: 

▪ Waarom heb je gekozen voor deze eindstage? 

▪ Waarom heb je voor deze stageschool gekozen? 

▪ Op welke manier heb je de school benaderd en de eerste contacten gelegd? Hoe is dit 

verlopen? 

▪ Hoe is de sollicitatieprocedure verlopen? Hoe heb je dit ervaren? 

▪ Wat is er in het voorbereidend gesprek met de stage coach besproken en hoe heb je dit 

ervaren? 

▪ Wat was je eerste indruk van de school en van de vaksectie bewegingsonderwijs? Hoe kijk je 

daar nu tegenaan? 

 

- Organisatie van de stage 

Onderstaande punten moeten in ieder geval terug komen in dit hoofdstuk van het verslag:       

▪ Rooster van de lessen gegeven tijdens de stage. 

▪ Per klas een korte typering van de wijze waarop over het algemeen wordt deelgenomen aan 

de lessen, zowel ten aanzien van bewegen (het beweegniveau) als op het terrein van 

opvallend leerlinggedrag (passend onderwijs). 

▪ Overzicht van gegeven activiteiten per les en per week. 

▪ Een overzicht van het samengestelde pakket van niet-lesgebonden taken, gekoppeld aan de  

belasting in uren per taak. 

▪ Korte evaluatie van de verschillende uitgevoerde niet-lesgebonden taken. Beschrijf daarin 

vooral wat jouw rol was en wat je er van hebt geleerd. 
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- Verloop leerproces in de stage 

Dit hoofdstuk moet begonnen worden met de leerpunten uit de voorgaande jaren (geschreven 

in een brief aan je stagecoach). Op basis van de resultaten van de uitgevoerde 360 graden 

feedbackopdracht wordt een plan gemaakt voor periode 2 gemaakt (zie bijlage 9). Daarnaast 

dienen beide periodeverslagen (van zomer- t/m herfstvakantie en van herfst- t/m kerstvakantie) 

aan de hand van het format van een ABCD-tje (zie bijlage 7) toegevoegd te worden. Beschrijf 

vanuit deze informatie hoe jouw leerproces tot docent bewegingsonderwijs in deze eindstage is 

verlopen. Maak hierin ook de koppeling met de leervragen, die je bij de start van de eindstage 

gesteld hebt. 

 

- Begeleiding door de stagecoach/-school 

Besteed expliciet aandacht aan de wijze waarop de begeleiding is verlopen door in ieder geval de 

volgende vragen in een verhaalvorm weer te geven. 

▪ Hoe is de begeleiding door de stage coach verlopen? Wat was daarin leerbevorderlijk en/of  

-belemmerend? 

▪ Hoe was de interactie tussen jou en je stagecoach?  

▪ Zou je jezelf ‘makkelijk begeleidbaar’ willen noemen? Waaruit blijkt dat? 

 

- Kritische beroepssituaties (KBS) 

Daarnaast moet er een hoofdstuk besteed te worden aan het beschrijven van drie voorbeelden, 

die de student ook in zijn eindgesprek (assessment) wil bespreken. Deze zogenaamde kritische 

beroepssituaties zijn voorbeelden vanuit de eindstage, waar in het perspectief van toekomstig 

docent bewegingsonderwijs  veel geleerd is en die nog steeds op het netvlies staan. Beschrijf 

daarin steeds de hieronder genoemde drie elementen (ik- de ander - de situatie), met in het 

bijzonder je eigen rol als stagiaire: hoe was je gedrag en wat maakt dat het zo leerzaam voor je 

was?  

 

        De activiteit/ de les/ de vergadering/ enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij als stagiaire  De leerlingen/ de (vak)collega’s/ de ouders/ de stage 

coach 

 

- Persoonlijk beroepsprofiel van de start bekwame docent bewegingsonderwijs 

Als afsluiting van het eindstageverslag moet de student ingaan op wie je als startbekwaam 

docent bewegingsonderwijs (professional) bent. Welke manier van lesgeven pas je toe en welke 

eigen visie op onderwijs hanteer je daarbij? Geef voorbeelden vanuit je stage waaruit blijkt dat 

dit klopt: “teach what you preach!”. Je mag hier citaten uit de opdracht ‘Ontwikkelen van een 

eigen vak visie’ gebruiken. Benoem ook van welke persoonlijke kwaliteiten je gebruik maakt en 

wat je ontwikkelpunten zijn voor de toekomst. 

 

Voor het eindverslag gelden criteria wat betreft de inhoud. 

 

Kritische 
Beroeps 
Situatie 
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6.  AFRONDING VAN DE STAGE  
 

6.1. Verslag en gesprek: assessment op de opleiding 

 

De student moet voor de afsluiting van de stage een afspraak maken met zijn SB-er voor een 

eindgesprek. In dit gesprek moet blijken of de student startbekwaam is. Ter ondersteuning van dit 

gesprek levert de student het eindstageverslag als Word- en Pdf-bestand in in de inlevermap van zijn 

klas op Brightspace. Na akkoord van zijn SB-er moet het verslag in het archief (Diba) ingeleverd 

worden.  

 

Let op: Het eindverslag moet ook een akkoord van de stagecoach op het eindverslag, inclusief 

ondertekening (zie bijlage 10) bevatten. Dat betekent dat deze als ingescand exemplaar als laatste 

pagina in het verslag meegenomen moet worden. 

 

Lever het eindstageverslag eerst in de inlevermap van je klas op Brightspace in. 

Na het eindgesprek pas in de andere map voor bewaren in het archief uploaden. 

 

6.2.    Protocollen eindstage: de beoordeling van de stagecoach 

 

In december 2022 stuurt de SB-er rechtstreeks naar de stagecoach een mail met het eindprotocol. 

Dit protocol bestaat  uit drie delen. De student dient elk deel met minimaal een voldoende (5.5) af te 

sluiten. Alle delen worden uiteindelijk gemiddeld en gewogen als op het protocol aangegeven voor 

het eindcijfer (van 1 – 10). 

 

Nadat de stagecoach het eindprotocol ingevuld en ondertekend heeft, licht hij dit toe in een 

persoonlijk gesprek met de student. Daarna zorgt de student ervoor dat het tussenprotocol 

geüpload wordt in de inlevermap op de ELO. De deadline hiervoor ligt op vrijdag 27 januari 2023. 

 

In het eindprotocol worden de deelcijfers en de eindbeoordeling opgemaakt. 

Het eindprotocol moet uiterlijk 27 januari 2023 geüpload zijn op Brghtspace, LVOLO4.ES.VT.22 

 

6.3.     Definitieve stagebeoordeling: de verantwoordelijkheid van de opleiding 

 

Indien zowel stagebezoek en het eindprotocol en het assessment minimaal als voldoende 

beoordeeld worden, wordt de eindstage afgetekend. De uiteindelijke stagebeoordeling ligt zo dus bij 

de SB-er van de opleiding.  

 

De definitieve eindbeoordeling wordt door de opleiding gegeven. 
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BIJLAGE 1: WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 

In het leerproces van de student is het (soms) verstandig gaandeweg de eindstage meer op afstand 

te begeleiden. Dit is strijdig met de aansprakelijkheid, die altijd bij de begeleidend docent 

(stagecoach) ligt. Hoe dit formeel zit, hebben we nagevraagd bij de juridische afdeling van de KVLO 

en zij verwijzen naar een tweetal wetten: de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 3, lid 4 en de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs, artikel 33, lid 9. Onderstaande valt hieruit te concluderen dat: 

- Er een formele stageovereenkomst dient te zijn waarin de stage (biedende) school en de Calo 

voor een bepaalde tijd een verbintenis aangaan. 

- Er geen LiO-stages gelopen kunnen worden in het construct van de Calo, want voor een LiO-

stage dient een student zoveel uren te maken in een schooljaar dat gelijk staat aan een fulltime 

dienstverband van 5 maanden. Daarnaast moet de student bij aanvang van de LiO-stage voldoen 

aan de drempel van 180 EC. Kortom het past niet (meer) binnen ons opleidingsconstruct en 

vandaar dat we alleen nog maar werken met begeleide eindstages.  

- De activiteiten van de student op de stageschool vervolgens onder verantwoordelijkheid van 

(het bestuur van)  de stage(biedende) school vallen. 

- De student niet namens de Calo lessen mag verzorgen op de school na het afronden van de 

eindstage (eind januari 2023, tenzij zij een verlengde stage krijgen), bijvoorbeeld in het teken 

van ‘ervaring opdoen en vaardigheden onderhouden’. Indien de student dit wel wil doen, dient 
er een contract te komen tussen school en student (zonder tussenkomst van de Calo). Voor de 

stage in één van onze Windesheim-minoren zal dus ook weer een nieuwe stageovereenkomst 

door de Calo opgemaakt en ondertekend moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BIJLAGE 2: STAGEOVEREENKOMST  

 
 

 

Domein Bewegen en Educatie 

 

 

Stageovereenkomst 

 

 Eindstage 

 

2022-2023 

 

Opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding Eerste Graad 

 

 

Naam student:    Klas:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  Telefoonnummer:       

Emailadres:   
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STAGEOVEREENKOMST M.B.T. DE EINDSTAGE 

 

 

Tussen:  

A: Christelijke Hogeschool Windesheim,  

Domein Bewegen en Educatie-Calo 

Opleiding leraar lichamelijke opvoeding eerste graad 

Postbus 10090 

8000 GB Zwolle  

 Contactpersoon: Mevr. M. Kuiper, stagecoördinator 

    m.kuiper@windesheim.nl 

    088 – 46 968 12 

 

B: Stage (biedende) school, 

Naam school:    Locatie:    

Adres:  

Postcode en plaats:  Telefoonnummer:       

Contactpersoon: 

Emailadres:  

Telefoonnummer:       

Stagecoach: Functie: 

Telefoonnummer: Emailadres: 
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De ondergetekenden: 

 

Domein Bewegen en Educatie-Calo  van de Christelijke Hogeschool Windesheim, vertegenwoordigd 

door drs. R. Agelink, directeur 

verder te noemen de lerarenopleiding LO 

   

en 

 

_______________________________________________ (naam school) 

 

vertegenwoordigd door __________________________  (naam) 

  

 

in aanmerking nemende dat partijen wensen samen te werken bij het opleiden van studenten van 

deze opleiding en deze samenwerking op hoofdpunten wensen vast te leggen, komen het volgende 

overeen: 
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Artikel 1: Begripsverduidelijking 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

-  lerarenopleiding: Domein Bewegen en Educatie-Calo, opleiding leraar lichamelijke opvoeding 

eerste graad 

-  stageschool: de school waarmee de overeenkomst is afgesloten 

- stagiair: de student die in de school, als verplicht onderdeel van het vierde leerjaar van de 

LO-opleiding, vereiste (lesgeef)ervaring opdoet 

- eindstage: de als onderdeel van het vierde jaar van de opleiding vereiste ervaring in de 

school 

- stagecontactpersoon: de door de directie van de school aangewezen functionaris, werkzaam 

bij de school, belast met de coördinatie van de eindstage(s) 

- stagecoach(es): de bij de begeleiding van de student(en) betrokken docent(en) LO, werkzaam 

bij de school 

- stagecoördinator: de functionaris, werkzaam bij de lerarenopleiding, belast met de 

algemeen-organisatorische coördinatie van de eindstage. Deze functionaris is het 

aanspreekpunt voor alle zaken die verband houden met de door de partijen gesloten 

samenwerkingsovereenkomst 

- opleidingsdocent: de docent die vanuit de lerarenopleiding de begeleiding van de eindstage 

verzorgt 

 

Artikel 2: Wettelijke verantwoordelijkheden 

 

De samenwerking vindt plaats onder behoud van de wettelijke verantwoordelijkheden van partijen. 

 

 

Artikel 3: Omvang eindstage 

 

De eindstage omvat 14 studiepunten. 14 studiepunten staan gelijk aan 392 studiebelastinguren. 

 

 

Artikel 4: Bevoegdheden 

 

1. De lerarenopleiding wijst een opleidingsdocent aan die bevoegd is namens de 

lerarenopleiding op te treden. 

2. De stageschool wijst een stagecontactpersoon en een stagecoach aan die bevoegd is namens 

de schoolleiding op te treden. 

 

 

Artikel 5: Begeleiding 

 

1. Op de stageschool is de stagecoach verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiaire, 

zoals beschreven in de stagehandleiding, “Klaar voor de start 2022-2023”. 



 

24 
 

 

2. Vanuit de lerarenopleiding is de opleidingsdocent verantwoordelijk voor de begeleiding van 

de studenten, zoals beschreven in de stagehandleiding, “Klaar voor de start 2022-2023”. 
Artikel 6: Criteria eindstage 

 

De studenten voeren hun eindstage uit aan de hand van de stagehandleiding, “Klaar voor de start 

2022-2023”.  
 

 

Artikel 7: Gedragsregels 

 

In de voorbereiding op de stage worden de studenten erop gewezen dat zij zich dienen te houden 

aan de op de stageschool geldende gedragsregels.  

 

Artikel 8: Ruimte voor begeleiding 

 

De stageschool stelt de bij de begeleiding betrokken medewerkers in de gelegenheid aan de 

verplichtingen betreffende begeleiding van studenten en daarmee samenhangende scholing te 

voldoen. 

 

Artikel 9: Sollicitatie 

 

Een sollicitatie- dan wel intakegesprek kan deel uitmaken van de eindstage. 

 

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht 

De stagiaire is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem tijdens de stageperiode ter kennis is 

gekomen en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat het van vertrouwelijke aard is.  

 

Artikel 11: Duur stageovereenkomst 

 

Deze overeenkomst geldt voor het schooljaar 2022-2023. 

De stageovereenkomst kan niet worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst in de zin van 

artikel 7:610 van Burgerlijk Wetboek 

 

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging 

 

De overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden na schriftelijke aanzegging door één der partijen, 

indien: 

1. de wederpartij de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet of onvoldoende 

nakomt. 

2. zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de aanzeggende partij redelijkerwijs niet 

verlangd kan worden dat zij de overeenkomst voortzet. 
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Aldus overeengekomen d.d. ______________________ 

 

 

Namens drs. R. Agelink, 

Directeur Hogeschool Windesheim,  

Bewegen en Educatie-Calo 

i.o 

 

 

______________________ (handtekening) 

M. Kuiper 

Stagecoördinator Calo-LO  

 

 

Namens stageschool   

 

______________________ (naam) 

 

 

______________________ (handtekening) 

  

   

Stagiair 

 

 

______________________ (handtekening) 
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BIJLAGE 3: NIVEAUDUIDINGEN LESGEVEN  

 
 

Eind 2e jaar 

 

Eind 3e jaar 

 

Eind 4e jaar stage 

 

1. Het op gang brengen van een leersituatie 
Opstarten met hele klas (BO), vervolgens afhankelijk van de 

context de hele klas lesgeven op meerdere situaties 

Twee leersituaties aan de hele klas (VO) w.o. één met veel 

regelen! 

Twee of meer leersituaties na & naast elkaar aan de hele 

klas en in groepjes 

De student houdt rekening met 

• het niveau van de klas 

• de eigenaardigheid van de klas 

De student kan uitleggen wat gebeuren moet m.b.t. 

• de organisatie 

• de leeropdracht 

De student 

• kan reacties van leerlingen plaatsen 

• besteedt aandacht aan veiligheid 

De student kan inspelen op 

• het niveau van de klas 

• de eigenaardigheid van de klas 

De student kan uitleggen wat gebeuren moet m.b.t. 

• de organisatie 

• de leeropdracht 

De student 

• snapt reacties van leerlingen en weet er iets mee te 

doen 

• waarborgt de veiligheid binnen de leersituatie(s) 

De student kan inspelen op 

• het niveau van de klas 

• de eigenaardigheid van de klas 

De student kan uitleggen wat gebeuren moet, maar ook 

afwijken van het voorbereide m.b.t. 

• de organisatie 

• de leeropdracht 

De student 

• snapt reacties van leerlingen en kan ermee overweg 

• waarborgt de veiligheid  

 
2. Het op gang houden van een leersituatie 

De student heeft zicht op een aantal kenmerkende punten in 

(eenvoudige) leersituaties 

• de organisatie 

• de leeropdracht(en) 

• het leren 

Hierbij zal hij  

• rekening houden met de invloed die leerlinggedrag heeft 

op eigen handelen 

• de leerling ‘erbij’ kunnen houden 

 

De student toont begrip voor kenmerkende punten in 

leersituaties 

• de organisatie 

• de leeropdracht(en) → nog eens verduidelijken e.d. 

• het leren → kunnen ingrijpen en bijsturen; klassikale en 

individuele opmerkingen 

Hierbij zal hij  

• rekening houden met invloed van eigen optreden op 

leerlinggedrag  

• de leerling ‘erbij’ kunnen betrekken  

De student heeft vat op de kenmerkende punten in 

leersituaties 

• de organisatie 

• de leeropdracht(en) → nog eens verduidelijken e.d. 

• het leren → veranderingen kunnen aanbrengen die 

verbeterend werken 

• verdeling van aandacht tussen groepjes 

• juiste afwisseling tussen klassikale en individuele 

opmerkingen 

Hierbij zal hij  

• raad weten met de invloed van eigen optreden op 

leerlinggedrag  

• de leerling ook onder moeilijker omstandigheden ‘erbij’ 
kunnen betrekken 
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Eind 2e jaar 

 

Eind 3e jaar 

 

Eind 4e jaar stage 

 

3. Het inkomen op een leersituatie 

De student is in staat om 

• in te grijpen, wanneer dit naar zijn  mening noodzakelijk is 

• eenvoudige aanwijzingen geven  

 

 

 

De student is in staat om 

• in te grijpen als het niveau te laag of te hoog is ingeschat 

• niveauverschillen aan te brengen (te differentiëren); 

aanwijzingen te kunnen geven 

• de veranderde leersituatie weer goed op gang te 

brengen en oog te hebben voor regelingen en veiligheid 

• leersituaties na elkaar goed te kiezen en op elkaar af te 

stemmen 

De student is in staat om 

• noodzaken tot veranderen te signaleren en adequaat 

aan te pakken 

• vlot over te gaan tot differentiëren 

• aanwijzingen te kunnen geven 

• de juiste regelingen te kiezen en deze ook adequaat toe 

te kunnen passen 

• leersituaties ná en náást elkaar goed te kiezen; op 

elkaar af te stemmen; de verschillende groepjes en 

individuen de nodige aandacht te geven 

 
4. Het evalueren en reflecteren op de leersituatie m.b.t. een vervolg 

 

De student 

• maakt duidelijke lesvoorbereidingen 

• staat open voor aanwijzingen  

• kan aspecten uit concrete lessituaties benoemen; 

hierbij aangeven wat hij deed en wat de leerlingen 

deden 

 

De student 

• houdt in lesvoorbereidingen rekening met ervaringen uit 

vorige lessen 

• zoekt naar essentiële aspecten die m.b.t. de leersituaties 

van belang zijn  

• staat open voor aanwijzingen en vertaalt deze waar 

mogelijk in het eigen handelen 

De student 

• houdt rekening met ervaringen uit vorige lessen en weet 

passende vervolgen te vinden 

• zoekt naar essentiële aspecten die m.b.t. de leersituaties 

van belang zijn en koppelt deze ook aan reeds in bezit 

zijnde kennis & ervaring  

• kan aspecten van het eigen handelen kritisch duiden 
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BIJLAGE 4: TUSSENPROTOCOL EINDSTAGE (NIVEAU-INDICATIE) 

 

TUSSENPROTOCOL EINDSTAGE 

2022-2023 

 

Naam student:   

Naam stagecoach(es):   

Stageschool:  

NB: Zonder ondertekening (laatste pagina) is dit tussenprotocol ongeldig!  

Toelichting: 

De belangrijkste vraag waarop wij van de stagecoach graag een antwoord ontvangen treft u als eerste 

vraag aan in deel 1. Op basis van deze informatie kan de Studiebegeleider (SB-er) bepalen of de student 

eventueel met spoed op stage bezocht dient te worden en/of er eventueel met spoed contact plaats 

dient te vinden tussen SB-er en stagecoach. Indien de verwachting is dat de student eind januari 2023 

startbekwaam is, wordt de student ook bezocht maar wordt deze niet met spoed ingepland. 

  

Onder "toelichting/opmerkingen" kunnen bepaalde zaken nog verder genuanceerd of toegelicht worden. 

We denken hierbij vooral aan de ontwikkeling op dit item gedurende de stageperiode. 

 

Verwacht u dat de student eind januari 2023 startbekwaam is? 

 

o Ja, want … 

 

 

o Nee, omdat … 

 

 

Het tussenprotocol moet uiterlijk 1 november 2022 geüpload zijn op 

Brightspace, LVOLO4.ES.VT.22 
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Deel I   ALGEMEEN 
 JA NEE TWIJFEL 

Wijze van doen en laten in de stageperiode 

De student werkt naar tevredenheid met de vaksectie en binnen een 

(school)team samen 

   

De student toont minstens de inzet die van iedere startende collega  

verwacht mag worden 

   

Overleg en begeleiding 

De student creëert en benut overlegmomenten met de begeleider(s) 

 

   

De student komt de gemaakte afspraken na 

 

   

De student staat open voor begeleiding (feedback en suggesties) 

 

   

De student spant zich in om tips en opmerkingen te verwerken in zijn 

handelen 

   

Belangrijkste aandachtspunt(en) voor vervolg van de eindstage voor de onderwerpen van deel I: 

 

 

 

Deel II  LESGEVEN  [MICRONIVEAU] 

 JA NEE TWIJFEL 

Het plannen van bewegingsonderwijsleersituaties 

De student kiest zelfstandig, passende activiteiten voor de diverse groepen 

 

   

De student houdt rekening met bestaande vakwerkplannen 

 

   

De student maakt adequate lesvoorbereidingen, ook voor de begeleider(s) 

 

   

Het op gang brengen van een leersituatie 

De student kan uitleggen wat gebeuren moet, maar hij kan ook afwijken 

van het voorbereide m.b.t. de organisatie 

   

De student kan uitleggen wat gebeuren moet, maar hij kan ook afwijken 

van het voorbereide m.b.t. de leeropdracht 

   

De student kan twee leersituaties naast elkaar aan de hele klas en in 

groepjes op gang brengen 

   

De student speelt in op het beweegniveau van de klas 

 

   

De student speelt in op de gedragsmatige kenmerken van de klas 

 

   

De student waarborgt de veiligheid van leerlingen binnen de 

bewegingsactiviteiten 

   

Het op gang houden van een leersituatie 

De student stuurt de organisatie van bewegingsactiviteiten adequaat aan 

 

   

De student verduidelijkt de leeropdracht(en) en houdt daarbij rekening 

met de reacties van leerlingen 

   

De student brengt veranderingen aan die organisatorisch verbeterend 

werken 

   

De student verdeelt zijn aandacht adequaat tussen groepjes en houdt 

daarbij overzicht 

   

De student betrekt de leerlingen bij het op gang houden van de 

bewegingsactiviteiten 
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De student kiest passende regelingen en hanteert deze adequaat    

 JA NEE TWIJFEL 

Het inkomen op een leersituatie 

De student signaleert de noodzaak tot differentiatieveranderingen en kiest 

een passend vervolg om het bewegen te verbeteren 

   

De student signaleert de noodzaak tot interveniëren op gedragsmatige 

aspecten en kiest een passend vervolg om het deelnamegedrag te 

verbeteren 

   

De student geeft adequate leerhulp op zowel individueel- als groepsniveau 

 

   

Het evalueren en reflecteren op de leersituaties m.b.t. een vervolg 

De student werkt aan zijn eigen (concrete) leervragen 

 

   

De student duidt aspecten van zijn eigen handelen kritisch en formuleert 

kernachtig essentiële punten 

   

De student houdt rekening met ervaringen uit vorige lessen en kiest 

passende vervolgen 

   

De student benoemt essentiële aspecten die van belang zijn en koppelt 

deze ook aan reeds in bezit zijnde kennis 

   

De student is zich bewust van de invloed van zijn eigen optreden 

 

   

Belangrijkste aandachtspunt(en) voor vervolg van de eindstage voor de onderwerpen van deel II: 

 

 

 

Deel III  MESOTAKEN 

 JA NEE TWIJFEL 

De student heeft een planning voor zijn 56 uur mesotaken 

 

 

 

 

 

 

 

De student is zich bewust van het feit dat hij als docent ook een bredere  

taak heeft binnen de vaksectie en de (stage)school  

   

 

 

 

 

 

GEZIEN (EN GETEKEND) VOOR AKKOORD DOOR DE 

STUDIEBEGELEIDER VAN DE CALO 

Datum en plaats:  

 

 

 

Handtekening SB-er 

 ______________________ ______________________ 

 

 

 Datum en plaats:  Handtekening stagecoach(es): 

 ______________________ ______________________ 
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BIJLAGE 5: EINDPROTOCOL EINDSTAGE (DE BEOORDELING)  

 

EINDPROTOCOL EINDSTAGE 

2022-2023 

Naam student:   

Naam stagecoach(es):   

Stageschool:  

NB: Zonder ondertekening (laatste pagina) is dit eindprotocol ongeldig!  

Toelichting: 

 

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van de Calo heeft er voor gekozen te werken met ‘rubrics’ als beoordelingsmodel 
voor de eindstage. ‘Rubrics’ zijn geschikt om (deel)vaardigheden te beoordelen op kwaliteit. 
 

We willen u vragen een cijfer te vermelden in elke rubric en vervolgens het gemiddelde te berekenen (op één decimaal 

afronden) van het betreffende deel. Onderstaand ziet u welke cijfermogelijkheden er zijn. 

 

• O (4 – 5,4)     Het lukt de student vaker niet dan wel 

• V (5,5 – 6,9)       Het lukt de student meestal 

• G (7,0 – 8,4)       Het lukt de student  bijna altijd 

• U (8,5 – 10,0)     Het lukt de student bijna altijd en stemt zijn handelen af binnen verschillende   contexten 

 

Voor alle onderdelen afzonderlijk (I, II en III) dient de student minimaal een 5.5 te behalen om zijn/haar eindstage met 

voldoende resultaat te kunnen afsluiten. 

 

De weging van de verschillende delen voor de berekening van het eindcijfer van de eindstage is als volgt: Deel I 20%, deel II 60% 

en deel III 20%. De resultaten van de drie delen zijn adviserend voor het eindcijfer dat verwerkt wordt in de cijferadministratie 

op de Calo. 

 

Onder "toelichting/opmerkingen" kunnen bepaalde zaken nog verder genuanceerd worden. We denken hierbij vooral aan de 

ontwikkeling op dit item gedurende de stageperiode en aan de uiteindelijke mate van zelfstandigheid. Uiteraard is het ook 

mogelijk een apart verslag te schrijven. In dat geval stellen we het op prijs wanneer de vermelde items de leidraad vormen voor 

uw verslag. 

 

In de wijze van formuleren van de indicatoren is gekozen om in de tegenwoordige tijd te spreken om wollig taalgebruik te 

voorkomen. Uiteraard wordt u gevraagd om terugkijkend op het functioneren van de student uw waardering/beoordeling 

kenbaar te maken. 

 

Het eindprotocol moet uiterlijk 27 januari 2023 geüpload zijn op Brightspace, 

LVOLO4.ES.VT.22
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Deel I   ALGEMEEN 

 

1. Wijze van doen en laten in de stageperiode O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

a) De student werkt naar tevredenheid met de vaksectie 

en binnen een (school)team samen 

    

b) De student toont minstens de inzet die van iedere 

startende collega verwacht mag worden 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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2. Overleg en begeleiding O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

a) De student creëert en benut overlegmomenten met 

de begeleider(s) 

 

    

b) De student komt de gemaakte afspraken na 

 

 

    

c) De student staat open voor begeleiding (feedback en 

suggesties) 

 

    

d) De student spant zich in om tips en opmerkingen te 

verwerken in zijn handelen 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Cijfer deel I: ___________________  (op één decimaal afronden) 

 

Berekening cijfer deel I → (1a + 1b + 2a + 2b + 2c + 2d)/6 
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Deel II  LESGEVEN  [MICRONIVEAU] 

 

1. Het plannen van 

bewegingsonderwijsleersituaties 

O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af binnen 

verschillende 

contexten 

a) De student kiest zelfstandig, passende activiteiten 

voor de diverse groepen 

 

 

    

b) De student houdt rekening met bestaande 

vakwerkplannen 

 

 

    

c) De student maakt adequate lesvoorbereidingen, ook 

voor de begeleider(s) 

 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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2. Het op gang brengen van een leersituatie 

 

O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af binnen 

verschillende 

contexten 

a) De student kan uitleggen wat gebeuren moet, maar 

hij kan ook afwijken van het voorbereide m.b.t. de 

organisatie 

    

b) De student kan uitleggen wat gebeuren moet, maar 

hij kan ook afwijken van het voorbereide m.b.t. de 

leeropdracht 

    

c) De student kan twee leersituaties naast elkaar aan de 

hele klas en in groepjes op gang brengen 

 

    

d) De student speelt in op het beweegniveau van de klas 

 

    

e) De student speelt in op de gedragsmatige kenmerken 

van de klas 

 

    

f) De student waarborgt de veiligheid van leerlingen 

binnen de bewegingsactiviteiten 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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3. Het op gang houden van een leersituatie 

 

O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af binnen 

verschillende 

contexten 

a) De student stuurt de organisatie van 

bewegingsactiviteiten adequaat aan 

 

    

b) De student verduidelijkt de leeropdracht(en) en houdt 

daarbij rekening met de reacties van leerlingen 

 

    

c) De student brengt veranderingen aan die 

organisatorisch verbeterend werken 

 

    

d) De student verdeelt zijn aandacht adequaat tussen 

groepjes en houdt daarbij overzicht 

 

    

e) De student betrekt de leerlingen bij het op gang 

houden van de bewegingsactiviteiten 

 

    

f) De student kiest passende regelingen en hanteert 

deze adequaat 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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4. Het inkomen op een leersituatie 

 

O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af binnen 

verschillende 

contexten 

a) De student signaleert de noodzaak tot 

differentiatieveranderingen en kiest een passend 

vervolg om het bewegen te verbeteren 

 

    

b) De student signaleert de noodzaak tot interveniëren 

op gedragsmatige aspecten en kiest een passend 

vervolg om het deelnamegedrag te verbeteren 

 

    

c) De student geeft adequate leerhulp op zowel 

individueel- als groepsniveau 

 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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Cijfer deel II:  ___________________ (op één decimaal afronden) 

 

Berekening cijfer deel II → (1a + 1b + 1c + 2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f + 3a + 3b + 3c + 3d + 3e + 3f + 4a + 4b + 4c + 5a + 5b + 5c + 5d + 5e)/23 

 

5. Het evalueren en reflecteren op de leersituaties 

m.b.t. een vervolg 

 

O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

a) De student werkt aan zijn eigen (concrete) leervragen 

 

 

    

b) De student duidt aspecten van zijn eigen handelen 

kritisch en formuleert kernachtig essentiële punten 

 

    

c) De student houdt rekening met ervaringen uit vorige 

lessen en kiest passende vervolgen 

 

    

d) De student benoemt essentiële aspecten die, m.b.t. de 

leersituaties, van belang zijn en koppelt deze ook aan 

reeds in bezit zijnde kennis 

    

e) De student is zich bewust van de invloed van zijn eigen 

optreden 

 

    

Toelichtingen/opmerkingen: 
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Deel III   NIET-LESGEBONDEN TAKEN 

 

Tijdens de eindstage dient de student 56 uur aan mesotaken te hebben besteed. Geef hieronder s.v.p. een beoordeling en een korte toelichting. 

 

1. Algemeen     

  O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

 a) Het lukt de student om zelfstandig een plan van 

aanpak te maken voor de niet-lesgebonden taken 

    

 b) Het lukt de student om zelfstandig de niet-

lesgebonden taken uit te voeren 

    

 c) Het lukt de student om na evaluatie enkele 

verbeterpunten te benoemen 

    

 Toelichtingen/opmerkingen: 
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2. Vakspecifieke niet-lesgebonden taken 

 

    

 Welke taken heeft de student op zich genomen en hoe heeft hij deze taken uitgevoerd? Als het er veel zijn, wilt u dan de drie belangrijkste 

vakspecifieke niet-lesgebonden taken die de student heeft uitgevoerd hieronder vermelden en waarderen? 

 

  O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

 a)  

  

 

 

  

 b)  

  

 

 

  

 c)  

  

 

 

  

 

Toelichtingen/opmerkingen: 
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3. Niet vakspecifieke niet-lesgebonden taken 

 

    

 Welke taken heeft de student op zich genomen?  Wilt u, naast de taak ‘het begeleiden van leerlingen’, de twee belangrijkste niet-vakspecifieke niet-

lesgebonden taken die de student heeft uitgevoerd hieronder vermelden en waarderen? 

  O (4 – 5,4) 

 

Het lukt de student 

vaker niet dan wel 

V (5,5 – 6,9) 

 

Het lukt de student 

meestal 

G (7,0 – 8,4) 

 

Het lukt de student  

bijna altijd 

U (8,5 – 10,0) 

 

Het lukt de student 

bijna altijd en stemt 

zijn handelen af 

binnen verschillende 

contexten 

 a) Participatie in het begeleiden van leerlingen  
  

 

  

 b)  
  

 

  

 c)  
  

 

  

 

Toelichtingen/opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Cijfer deel III ___________________ (op één decimaal afronden) 

 

Berekening cijfer deel III → (1a + 1b + 1c + 2a + 2b + 2c + 3a + 3b + 3c)/9 
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EINDBEOORDELING 

 

Cijfer deel I 

  

 

Cijfer deel II 

  

 

Cijfer deel III 

  

 

Eindcijfer 

 

 
                                                           (= deel I 20%, deel II 60% en deel III 20%) 

                                                                        (op één decimaal afronden) 

Datum en plaats:  Handtekening stagecoach(es): 

______________________ ______________________ 

 

 

GEZIEN (EN GETEKEND) VOOR AKKOORD DOOR  DE                           

STUDIEBEGELEIDER VAN DE CALO 

 

DATUM EN PLAATS:  

 

 

 

HANDTEKENING SB-ER 

 ______________________ ______________________ 
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BIJLAGE 6: HET VIERDEJAARS LESPROGRAMMA OP DE CALO  
 

Naast de drie stagedagen (voor de omvang van 14 EC, samen met studiebegeleiding) hebben alle 

studenten in het eerste semester (verdeeld in periode 1 en 2) van het vierde leerjaar nog op de 

maandag en dinsdag les op de Calo.  

 

Hieronder staat het overzicht van de vakken en het aantal studiepunten (1 EC = 28 uur) dat aan de 

verschillende modules gekoppeld is. Het totale lesprogramma in semester 1 omvat 30 EC. 

 

modules studiepunten contacturen 

per week 

in periode 

TBO*: het ontwikkelen en legitimeren van 

een eigen vakvisie  

7 EC  

(theorie) 

3  1 

Pedagogisch tact in bewegingsonderwijs*: 

zorgverbredend handelen 

5 EC  

(theorie) 

1  1 

2 2 

DP, inclusief Turnen 2 EC  

(praktijk) 

2 + 1 

 

1 en 2 

Spel 1 EC  

(praktijk) 

1  1 en 2 

Atletiek 1 EC  

(praktijk) 

1 1 en 2 

Studiebegeleiding geïntegreerd 

met eindstage  

1 1 en 2 

 

*De ontwikkelde producten  gelden als afstudeerwerk en zijn dus zowel qua omvang als inhoud 

representatief te zijn voor het niveau van een startbekwame docent bewegingsonderwijs.  

 

In het tweede semester zal de student een minor volgen van 30 EC. Wellicht heeft deze keuze (wel al 

dan niet bekend) effect op het verblijf op de stageschool. De eindstage wordt formeel eind januari 

afgerond (tenzij er sprake is van een onvoldoende beoordeling, hetgeen een verlenging van de 

eindstage betekent) en mogelijk blijft hij wel op de stageschool om zijn opdrachten voor de minor uit 

te kunnen voeren. De stagecomponent in veel van onze eigen Calo-minoren is twee dagen per week. 
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BIJLAGE 7:  FORMAT PERIODEVERSLAGEN (ABCD-TJE) 
 

Van twee periodes (zomer- t/m herfstvakantie en herfst- t/m kerstvakantie) dient de student verslag 

te doen over zijn ontwikkelingen binnen de eindstage. Voor het beschrijven ervan maken we gebruik 

van het ABCD-format, waarin vanuit de volgende drie invalshoeken, de verslaglegging plaatsvindt: 

▪ Persoonlijke ontwikkeling 

▪ Ontwikkeling tot startbekwaam docent bewegingsonderwijs 

▪ Ontwikkeling tot lid van het schoolteam en/of de vaksectie 

 

De volgende vragen (ABCD) dienen voor elk van deze invalshoek aan bod te komen: 

A Wat was er in deze periode in jouw stage aan de orde? 

B Wat was hierin voor jou belangrijk? 

C Welke conclusies trek je hieruit? 

D Wat ga je hier in de volgende periode mee doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

BIJLAGE 8:  BRIEF STAGECOACHES (OPDRACHT EERSTE STAGEWEKEN) 

 
Inmiddels heb je de eerste stageweek/-weken er al op zitten. Hopelijk is het goed bevallen?! Gezien 

de relatief korte stageperiode is het echter wel van belang om zo snel mogelijk je ontwikkelpunten 

(vanuit voorgaande stages) in beeld te hebben en daarover met jouw stagecoach(es) te 

communiceren. Alleen dan kunnen ze jou ‘op maat’ begeleiden in jouw leerproces tot startbekwame 
docent bewegingsonderwijs. Stap voor stap werk je aan een “brief aan jouw stagecoach(es)” waarin 
je duidelijk verwoordt wat jouw startpunt van lesgeven is en waarop je in ieder geval in de eerste 

weken gecoacht wilt worden. 

 

 

STAP 1:  Mindmapping (individueel) 

Waaraan moet een goede docent bewegingsonderwijs voldoen?  Noem tenminste 12 

eigenschappen, die hij/zij in ieder geval moet bezitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2: Muurtje bouwen (met medestudenten, in een zgn. vaksectie) 

Bepaal samen wat jullie de meest belangrijke aspecten van een goede docent bewegingsonderwijs 

vinden en welke het minst belangrijk of misschien wel overbodig. Hierbij kun je gebruik maken van 

de competentiekaartjes als bouwstenen, maar daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om eigen 

bouwstenen te 'ontwerpen'. Het beroepsprofiel van de KVLO (2017) biedt hierin uiteraard ook 

houvast. Ga vervolgens van deze aspecten een muur bouwen, de belangrijkste vormen het 

fundament, en meer naar boven de minder belangrijke aspecten. Eventueel liggen er nog een aantal 

stenen naast. Zorg ervoor dat in ieder geval de volgende SBL-competenties (Stichting 

Beroepskwaliteit Leraren) aan bod komen: 

 

1. interpersoonlijk: coachings- en gespreksvaardigheden 

3. vakinhoudelijk/didactisch: verkrijgen van kennis over nieuwe opleidingsdidactiek (bijvoorbeeld 

het competentiegerichte opleiden en werken met portfolio) 

5. samenwerken met collega’s: afstemmen van taken en bevoegdheden met sectiegenoten en 
andere schoolopleiders van de eigen school en met de instituutopleider 

7. reflectie en ontwikkeling: reflecteren op eigen ontwikkeling van dio's tijdens de stage en op hun 

eigen rol als coach/opleider 

 

 

 

 

de ideale docent 

bewegingsonderwijs 

Methodische 

kennis 
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STAP 3: Ontwikkelingspunten van vorig schooljaar verzamelen (individueel) 

In zowel de begeleiding als bij de beoordeling van de verschillende stages heeft de begeleider altijd 

wel één of meerdere leerpunten (in het stagebeoordelingsformulier/-protocol) aangegeven. Naast 

jouw creatief portfolio, waarin je jouw ontwikkelrichting aangegeven hebt, zijn dit jouw 

ontwikkelingspunten en kan je stagecoach in zijn begeleiding hierop inspelen.  

 

Kortom welke leerpunten haal jij uit jouw stagebeoordeling van vorig schooljaar? En welke 

leerpunten haal je uit jouw creatief portfolio? 

Stagebeoordeling uit 3LO 

- 

- 

- 

- 

- 

Creatief portfolio 

- 

- 

- 

 

STAP 4: Dé brief 

Jouw persoonlijke ontwikkelingsplan voor periode 1 in de eindstage zal bestaan uit een “brief aan 
jouw stagecoach(es)”. Daarin moet je uiteindelijk beknopt en voldoende onderbouwd in 400-500 

woorden beschrijven waar jij vanaf het begin van het schooljaar aan gaat werken én waarop jij 

natuurlijk -naast mogelijk enkele andere (kleine) aandachtspunten- door jouw stagecoach(es) op 

begeleid wilt worden. Stuur deze vervolgens ook echt -per mail- aan jouw stagecoach(es) en neem 

mij als mentor/SB-er mee ‘in CC’. Zorg ervoor dat je dit uiterlijk dinsdag 6 september 2022 gedaan 

hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

BIJLAGE 9: 360 graden feedback (opdracht voor periode 2) 

Inmiddels zit de eerste periode (van ongeveer 8 stageweken erop). Voor het werken aan jouw 

(persoonlijke) leerpunten heb je voor het eerste semester een brief aan je stagecoach geschreven en 

moet je (voor het eindverslag) terugblikken op de eerste periode, a.d.h.v. een ABCD-tje vanuit drie 

perspectieven. Daarnaast hebben we afgelopen week het tussenprotocol naar jouw stagecoach 

gemaild om vanuit zijn/haar perspectief te kijken naar jouw ontwikkeling. Al deze input is 

richtinggevend voor het werken aan jouw ontwikkelingspunten. Voor het maken van een “plan voor 
(de ontwikkeling van) jezelf” voor periode 2 maken we gebruik van een 360 graden feedback 

opdracht. 

 

Toelichting 360 graden feedback 

Jouw persoonlijke ontwikkelingsplan voor periode 2 bestaat uit een “samenvatting met terug- en 

vooruitblik”. Daarin moet je uiteindelijk beknopt en voldoende onderbouwd beschrijven waar jij 
vanaf november aan gaat werken. Daarvoor moet je niet alleen kritisch terugblikken op de realisatie 

c.q. stand van zaken met betrekking tot de leerpunten in periode 1, maar ook moet je vanuit drie 

invalshoeken gegevens over jouw functioneren verzamelen. 

 

Wat? 

De 360 graden feedback opdracht is bedoeld als ‘beoordeling’ vanuit drie invalshoeken. Wellicht is 
het beter om te spreken van ‘studenten krijgen inzicht in hun eigen functioneren in het werkveld 

vanuit drie perspectieven’. Deze drie perspectieven of invalshoeken zijn: 
Invalshoek 1:  Zelfbeoordeling  

zelf invullen van het tussenprotocol (zie bijlage 4) 

Invalshoek 2: Beoordeling door je stagecoach  

door de stagcoach ingevuld en besproken tussenprotocol (zie bijlage 4)  

Invalshoek 3: Beoordeling door een zelf gekozen klas  

een vragenlijst in een klas uitzetten 

een groepsgesprek voeren of interviews met leerlingen houden  

 

De gegevens die je vanuit dit onderzoek verzameld hebt, ga je vervolgens analyseren. Dit resulteert 

in een sterkte zwakte analyse. Deze sterkte zwakte analyse is de basis voor jouw “samenvatting met 

terug- en vooruitblik” voor het tweede semester. Immers, de conclusies die je trekt uit de 
onderzoeksgegevens van je 360 graden feedback leveren leerdoelen op voor de tweede periode. 

Deze leerdoelen verwoord je op een passende wijze, maar wel schriftelijk. Verstuur dit uiterlijk 

dinsdag 1 november 2022 (met mij in ‘CC’).  
 

Waarom? 

Het belang van zo’n 360 graden feedback is gelegen in het feit dat een 
student ‘zichzelf volgt in zijn professionele ontwikkeling’, een soort 
‘student-volg-jezelf-systeem’. Het inzetten van 360 graden feedback is 
ook van groot belang, vanwege de functiemix in het onderwijs. 

Docenten moeten steeds meer gaan aantonen dat ze kwalitatief goed 

onderwijs verzorgen. Zeker als een docent zich wil profileren 
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(excellente leerkracht, i.p.v. schaal LB in schaal LC of LD terecht komen) is 360 feedback een 

uitstekend instrument. In het onderwijs (ongeacht welk werkveld) wordt dit als onderdeel van de 

personeelsevaluatiecyclus gedaan en bij functioneringsgesprekken gebruikt.  

 

Opdracht: 

Doorloop de onderstaande drie fasen van je 360 graden feedback (zie schematische weergave 

verderop). 

  

Wat wil je weten? 

competenties (a.d.h.v. het KVLO-beroepscompetentieprofiel) 

persoonlijke leerdoelen 

lesinhoudelijk, maar ook functioneren als docent 

contact met de leerlingen 

 

Welke methode wil je hiervoor gebruiken? 

enquête met open/gesloten vragen of schaalverdeling 

groepsgesprek 

interview met 4 verschillende leerlingen 

 

Hoe ga je de informatie verwerken? 

Het verwerken van de ontvangen resultaten 

(staaf)diagrammen 

verzamelen van de belangrijkste punten 

 

Welke conclusies trek je? 

Vervolgens weergeven in de vorm van een “samenvatting met terug- en vooruitblik” die je ook jouw 
stagecoach(es) geeft. Zo kan hij/zij jouw weer op maat begeleiden. 

 

Hulpmiddelen: 

In het onderwijs worden vaak door de schoolleiding mogelijke vragen, die ingezet kunnen worden bij 

‘360 graden feedback onderzoek’, verstrekt aan docenten, zodat zij niet zelf allerlei vragen hoeven te 
verzinnen. Vraag daar eens bij jouw stageschool naar. In de SB-lessen op de Calo zullen we ook 

enkele voorbeeld vragenlijsten behandelen/bespreken, waarvan je (onder)delen kunt gebruiken. 
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Bijlage 10:  Beoordeling eindstageverslag door stagecoach 

 

 

Beoordeling eindstageverslag door stagecoach 

 

Student:       …………………………………………………. 
Stage:            Eindstage  PO / VO / SO / MBO    (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Naam school:       …………………………………………………. 
Stagecoach:          …………………………………………………. 
 

 

Stelling 1: 

Het verslag maakt een verzorgde indruk (lay-out, opbouw, spelling) 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

Ja / Matig / Nee 

Stelling 2: 

De student(e) geeft adequaat weer wat hij heeft gedaan en geleerd 

gedurende de stage 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

Ja / Matig / Nee 

Stelling 3: 

Ik geef de student toestemming het verslag in te leveren op de opleiding. 

Indien ontkennend antwoord: Waaraan dient het verslag nog te voldoen 

alvorens het kan worden ingeleverd? 

 

 

 

Ja / Nee 

Stelling 4: 

De student(e) geeft een reëel beeld van de niet-lesgebonden taken, die hij 

gedurende de stage volbracht heeft (taakomschrijving en 

urenverantwoording). 

 

 

Ja / Nee 

Met de ondertekening ga ik akkoord dat de inhoud van het verslag een realistische weergave is van 

hetgeen in de eindstage plaatsgevonden heeft. 

 

Datum en plaats:  

 

______________________ 

 

Handtekening stagecoach(es): 

 

______________________ 
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BIJLAGE 11:  CHECKLIST EINDSTAGEVERSLAG (OP INHOUD) 

 
Naam student:   ….. 
Klas:    4L… 

Datum eindgesprek:  ….. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voorbereiding: 

- keuze eindstage       ja / nee  

- contacten        ja / nee  

- sollicitatieprocedure (intake)      ja / nee  

 

 

Lesgeefprogramma: 

- rooster        ja / nee 

- korte typering school/klassen      ja / nee 

- overzicht van gegeven activiteiten     ja / nee 

- periodeverslagen (volgens ABCD-tje)     ja / nee 

 

 

Niet-lesgebonden taken: 

- overzicht 56 mesotaakuren      ja / nee 

- beschrijving takenpakket      ja / nee 

- korte evaluatie per taak (leerervaringen)    ja / nee 

 

 

Leervragen: 

- brief aan je stagecoach      ja /nee 

- 360 graden feedbackopdracht      ja /nee 

- verloop leerproces 4e jaar (ABCD-tje)     ja /nee 

- begeleiding door stagecoach      ja /nee 

 

 

Kritische beroepssituatie (3 verschillende): 

- element De activiteit (of een vergadering)    ja /nee 

- element Jij        ja /nee 

- element De leerlingen (of een collega)     ja /nee 

 

 

Persoonlijk beroepsprofiel: 

- omschrijving wie je bent als startbekwaam docent   ja/nee 

 

 

Beoordeling eindverslag door stageschool    ja/nee 
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BIJLAGE 12:  PROFESSIONALISERING WERKVELDBEGELEIDING, EEN SAMENSPEL TUSSEN 

OPLEIDING EN WERKVELD 
 

Het bewegingsonderwijs is voortdurend in beweging. Als praktijkgerichte eerste graads opleiding 

voor lichamelijk opvoeding moeten we zien daar voortdurend op in te spelen. Onze studenten 

opleiden voor het werk van morgen, maar daarnaast ook als kennis- en ontwikkelingsinstituut in de 

kopgroep van vakontwikkelingen plaats nemen. De Calo probeert zowel het opleiden van 

professionals, die het bewegingsonderwijs op scholen (en het sportaanbod daaromheen) moeten 

blijven verzorgen én de kennisontwikkeling binnen en rondom ons vakgebied steeds in samenspraak 

en afstemming met het werkveld te doen. Gelukkig gaat dat (in onze ogen) steeds beter, maar dit 

vraagt wel voortdurend afstemming. Samen te bewegen in het opleiden van jonge, startbekwame 

docenten bewegingsonderwijs. 

 

Opleidingsscholen als aanleiding 

Met de veranderingen in opleidingsstructuren is tevens de begeleiding op de werkvloer (deels) 

veranderd. We zien een ontwikkeling, waarbij hogescholen en universiteiten steeds vaker 

samenwerkingsverbanden aangaan met scholen of andersom. Het opleiden van studenten, docenten 

in opleiding (dio’s), zij-instromers, stagiaires, etcetera vindt in steeds grotere mate plaats op deze 

zogenaamde opleidingsscholen. Deze begeleiding wordt op de school vaak gecoördineerd door een 

schoolopleider of -begeleider. Samen met de vakdocenten zet de schoolopleider een 

begeleidingstraject voor de stagiaire uit. De vakinhoudelijke begeleiding maakt in deze gevallen 

meestal plaats voor de begeleiding van het verwerven van algemene competenties, die een 

(toekomstig) docent moet bezitten. Ondanks dat ons vak in de meeste gevallen nog buiten deze 

begeleidingsstructuur valt, vinden we toch dat er voldoende redenen zijn om de huidige 

stagebegeleiders /-coaches ondersteuning te bieden bij het begeleiden van stagiaires.   

 

Samen met stagecoaches opleiden 

Ook de Calo zet gedurende de gehele opleiding sterk in op de ‘stagelijn’en verplicht zijn studenten 
om gedurende hun studie in verscheidene onderwijscontexten ervaring in het toekomstig werkveld 

op te doen. Bewust kiezen we voor een lintstage van steeds minimaal een half jaar, maar meestal 

een heel jaar lang op dezelfde stageplek. Alleen dan wordt lesgeven meer dan het op gang brengen 

van onderwijsleersituaties en ontstaat tijd en ruimte om ook de kern van ons vak (beter leren 

bewegen) aan te stippen. Gedurende hun eindstage lopen onze 4e jaars LO-studenten zelfs minimaal 

drie dagen per week eindstage in een zelf gekozen onderwijscontext. Dat betekent niet alleen dat ze 

met hun opgedane ervaringen tijdens hun stagedagen terug naar de Calo gaan, maar tevens dat een 

deel van het leerproces in ontwikkeling naar een startbekwame docent bewegingsonderwijs zelfs 

buiten de Calo plaats vindt. Kortom het belang van een op maat gerichte stagebegeleiding is dan ook 

uitermate belangrijk.  

 

Gezamelijke verantwoordelijkheid 
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Het voormalige overlegorgaan van alle ALO-directeuren (tegenwoordig Sporthogescholen) heeft de 

gemeenschappelijke opleidingskwalificaties1 hergeformuleerd (zie figuur 1) om enerzijds zorg te 

dragen dat de afgestudeerde LO-ers voorbereid zijn op hun (huidige) kerntaken als docent (aan de 

hand van het beroepscompetentieprofiel van de KVLO1) én om anderzijds de kwaliteit van de 

afgestudeerden naar het werkveld te kunnen garanderen. Voor het opleiden van gepassioneerde 

startbekwame docenten bewegingsonderwijs moeten we als Calo nauw met het werkveld 

samenwerken. We willen inmmers gaan voor kwaliteit voor de klas in het algemeen en het 

bewegingsonderwijs in het specifiek (‘de excellente docent bewegingsonderwijs’). Dit is toch een 

gezamenlijke opdracht van alle ALO’s en de docenten in het werkveld?! 
 

 

De vier niveaus van professionaliteit: 

A. De leraar lichamelijke opvoeding in de les en bij de 

begeleiding van leerlingen. 

B. De leraar lichamelijke opvoeding als collega in de 

vaksectie, in een netwerk, in een team en in de school. 

C. De leraar lichamelijke opvoeding in het brede 

maatschappelijke veld van bewegen en sport in 

verschillende sectoren van de samenleving. 

D. De leraar lichamelijke opvoeding en zijn eigen 

persoonlijke groei en ontwikkeling binnen zijn 

beroepsrol. 

1. Onderwijsvoorbereiding: alle activiteiten en beslissingen van de leraar die leiden tot een 

ontwerp van een uit te voeren les of onderwijsleerpakket in alle onderwijstypen en educatieve 

situaties buiten school. 

2. Lesuitvoering: alle activiteiten en beslissingen van de leraar die leiden tot realisatie van de 

geplande lessen of onderwijsleerpakketten. 

3. Onderwijsevaluatie: alle activiteiten en beslissingen van de leraar die gericht zijn op een 

waardebepaling en/of beoordeling van onderwijsleerprocessen en leerresultaten. 

4. Functioneren als lid van een vaksectie, netwerk, bewegingsteam. 

5. Functioneren als lid van een docententeam. 

6. Kunnen ontwikkelen, hanteren  van een visie op het beroep en dat kunnen expliciteren vanuit 

vakconceptuele kaders, zowel in geschreven als gesproken vorm. 

7. Zichzelf verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren. 

 

Figuur 1. De opleidingskwalificaties op basis van het beroepscompetentieprofiel 

 

De ontwikkelingslijn van een student 

Iedereen is uniek en die verschillen (en overeenkomsten) moeten we waarderen en respecteren. 

Toch lijken er -vanuit onze jarenlange ervaring in het gezamenlijk begeleiden van stagiaires- 

overeenkomsten te zijn in de ‘route’ (ontwikkelingslijn), die elke stagiaire gedurende een langere 

stageperiode (blok- of lintstage) doormaakt (zie figuur 2).  

 
1 Kijk voor meer informatie op www.kvlo.nl  (gemeenschappelijke opleidingskwalificaties voor de 
lerarenopleidingen aan de ALO’s en Sporthogescholen én het beroepscompetentieprofiel van de 
KVLO) 
 

 

 

http://www.kvlo.nl/
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Figuur 2. De ontwikkelingslijnvan een student 

 

In de eerste periode staat namelijk vaak het op gang brengen (en houden) van de 

onderwijsleersituaties centraal. De student moet hierbij leren zijn eigen grenzen te bapelen en het 

deelnamegedrag van de leerlingen in de les leren reguleren. Wij spreken van een focus op loopt ’t. 
Aan de vraag “Wat wil jij hebben?” dient in de praktijk opeen verantwoorde wijze een eigen maar 

wel passende invulling gegeven te worden.   

 

WAT WIL JIJ HEBBEN? 

 

Op les organisatorisch vlak (loopt ‘t) starten bij de vraag “Wat wil jij hebben?”. Geef daarbij altijd jouw grenzen aan en 
zorg dat je consequent en duidelijk naar de leerlingen bent. De leerlingen weten dan nog beter waar ze bij jou aan toe 

zijn, zonder dat je ‘streng’ bent en de band met hun verliest. Zij mogen namelijk niet bepalen wat er gebeurt! Vergeet 

echter niet om tegelijkertijd wel voldoende tijd en energie te steken in het optimaliseren van de relatie door bijvoorbeeld 

voor, tijdens en na afloop van de les gesprekjes met ze aan te gaan.  

 

Hiervoor gelden de volgende stappen: 

1. Uitgangspunten voor een pedagogisch klimaat als docent 

• schoolregels, zoals te laat komen en omgangsregels 

• sectieafspraken, zoals sieraden af, geen kauwgom en gymkleding is verplicht 

• persoonlijke, eigen (omgangs)regels specifiek voor in jouw gymles 

 

2. CHECK → observeren betekent ruimte creëren om ook iets te kunnen waarnemen en dat kan alleen maar door 

jezelf even tijdelijk overbodig te maken' (dus bijvoorbeeld even niet een rol als vanger of scheidsrechter in te 

nemen) 

o ja, dan een compliment geven 

o nee, dan stappenplan c.q. sanctioneren met bijvoorbeeld de volgende, bij jou passende, gradaties: (1) regel nog 

een keer uitleggen, (2) persoonlijk waarschuwen, (3) aan de kant zetten, (4) naar de kleedkamer en na afloop bij jou 

laten melden en (5) uit de les sturen en laten melden bij de teamleider/afdelingshoofd 

 

Zorg  er wel voor dat het jouw ‘sancties’ zijn, maar laat je hierin wel voeden door jouw 
stagecoach(es). 

KORTOM ZITTEN OP LOOPT ’T BETEKENT OOK DAT JE DUIDELIJK AANGEEFT WAT WEL/NIET 

MAG BINNEN DE VERSCHILLENDE BEWEGINGSACTIVITEITEN EN DAT JE DAAR VERVOLGENS 

OOK OP GAAT LETTEN, ZEKER IN HET BEGIN VAN DE LES EN BIJ AANVANG VAN DE 

ACTIVITEITEN! 

 

Als de student inmiddels (meer) gewend is binnen de stageschool en met het opstarten van de les 

met al haar activiteiten niet zoveel tijd meer kwijt is, verschuift de aandacht meer naar het 

vakinhoudelijke aspect. Dat betekent naast het in de lesvoorbereiding stellen van concrete 

leerdoelen ook het interveniëren op groeps- en zelfs individueel niveau (lukt ‘t). Dan gaat het om de 
vraag “Wat wil jij zien?” Ook dit aandachtsgebied is hieronder geëxpliciteerd. 
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WAT WIL JIJ ZIEN? 

 

Op het lesinhoudelijke vlak (lukt ‘t) er altijd voor zorgen dat je een concrete en realistische (leer)opdracht geeft. Dat kan 

gaan van het zelfstandig op gang houden van de activiteit (loopt ‘t, bijvoorbeeld het zelfstandig spelen van een partijtje 
basketbal 3 tegen 3, met recht van aanval halen) tot het neerleggen van een haalbaar en concreet leerdoel, in stapjes 

(lukt ‘t, bijvoorbeeld het vanuit de trampoline hoog aanzweven naar de kast) tot het op zoek laten gaan naar hun 
persoonlijke uitdaging (leeft ‘t). Bij alle klassen moet je een concrete leeropdracht geven, waarmee de leerlingen (samen 

of alleen) aan de slag kunnen gaan. Allemaal uitgaande van een groepjes les, waarin de leerlingen meerdere activiteiten 

naast elkaar doen.  

 

Hieronder enkele tips om dit concreet handen en voeten te geven: 

• verwoord elke (leer)opdracht kort en bondig. Schrijf deze in één zin van max. 20 woorden op. 

• benadruk daarbij één (en maximaal twee) accenten als leerdoel op groepsniveau. Kortom wat is erg belangrijk? 

Maak vervolgens bij grote niveauverschillen hierin ook een onderscheid voor de mindere én betere beweger. Dat 

betekent natuurlijk ook mogelijk differentiëren in arrangement en zelfs leervoorstel. 

 

Vervolgens dien je wederom een CHECK (net zoals hierboven benoemd) uit te voeren: 

o ja, dan een compliment geven 

o nee, dan een interventie zoals bijvoorbeeld het nogmaals benadrukken van het leerdoel, verleggen van de accenten 

en/of het geven van tips 

ZORG ERVOOR DAT JE OOK DE POSITIEVE ‘ACTIES’ VAN DE LEERLINGEN WAARDEERT. JUIST DAT 
ZORGT VOOR EEN WEDERZIJDSE ‘RELATIE’ EN GROEI IN ONTWIKKELING VAN HET (SAMEN) BETER 

BEWEGEN! 

MAAR LET OP: ALS JE VAAK OP INDIVIDUEEL NIVEAU DEZELFDE (SOORT) TIPS MOET GEVEN, DAN IS 

HET EFFECTIEVER OM DE GROEP (EN NIET DE HELE KLAS) BIJ ELKAAR TE HALEN EN (NOGMAALS) TE 

BENADRUKKEN WAAR ZE OP MOETEN LETTEN. DAT ZAL JOU ONTLASTEN EN VANUIT 

OPBRENGSTGERICHT WERKEN EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN. 

 

Verderop in de stage (en dus het schooljaar) weet de student steeds beter in te spelen op het 

beweegniveau van de leerlingen. Juist de individuele verschillen zorgt voor uitdaging om juist iedere 

leerling een stapje verder te helpen in zijn ontwikkeling bij het beter leren oplossen van 

bewegingsproblemen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de student hiervoor ook steeds meer tijd gekregen, 

want de leerlingen weten steeds beter wat van hun verwacht wordt. Zij blijven zich dan ook binnen 

de gestelde grenzen bewegen en worden bij overschrijding ervan door de stagiaire aangesproken. 

Dat betekent weer volop ruimte om gezamenlijk de uitdaging te zoeken. Je kent en herkent het 

(beweeg)gedrag van elkaar en als student kun je daar (nog) beter op in (zien te) spelen. Kortom 

aandacht voor leeft ‘t.  
 

Passende begeleiding (door stagecoach) 

Om maatwerk in ondersteuning ‘op de werkvloer’ (en dus in de stagecontext) te kunnen bieden, 
moet het (specifieke) begeleidingstraject van de werkveldbegeleider hierop afgestemd worden. 

Hierbij gaat het om het structureren van de begeleiding van studenten, afhankelijk van waar hij in 

zijn leerproces zit. Zonder een extra (tijds)investering hopen we het coachen ‘on the job’ hiermee 
een impuls te geven.  
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Figuur 3. ‘Coaching on the job’, een  begeleidingstraject ‘op maat’  
 

De vijf vormen van begeleidingsgesprekken 

Vanuit een thematische insteek, die past bij de chronologie van de eindstage, willen we diverse 

vormen van begeleidingsgesprekken centraal stellen. Deze thema’s zullen voor degenen, die reeds 
stagiaires gehad hebben, (hopelijk) herkenbaar zijn. Door deze thema's te expliciteren willen wij de 

werkveldbegeleiders enerzijds een spiegel voor houden bij hun (eigen) begeleidingswijze, maar 

daarnaast is het de bedoeling om aan de hand van een theoretisch kader ‘tools’ te geven om deze 
begeleidings’momenten’ kwalitatief te verbeteren. We spreken in het verdere vervolg graag over 
gesprekken, aangezien deze vorm van begeleiden de meest gangbare is bij de begeleiding van LO-

stagiares én tevens niet teveel (schriftelijke) verslaglegging met zich meebrengt.  

 

Het gaat over de volgende thema’s/gesprekken: 
gespreksvorm Thema 

1. intakegesprek kennis maken 

2. feedbackgesprek het evalueren van een les 

3. reflectiegesprek het terugblikken op een langere stageperiode 

(week/maand) 

4. ontwikkelingsgesprek het maken van een (eigen) ontwikkelingsplan 

5. eindgesprek (formatief 

assessement) 

het afsluiten van én vooruitblikken op de toekomst 

(werk/stage) 

 

Het intakegesprek - Het eerste contact in de vorm van een gesprek is vaak essentieel voor het 

verdere vervolg. Het afstemmen tussen de verwachtingen van de student én de verwachtingen/eisen 

van de stagecoach/werkveldbegeleider is nodig om hem in zijn leerproces te zetten. De basis van 

wederzijds vertrouwen zorgt voor een krachtige leeromgeving?! 

 

Het feedbackgesprek - Bij het nabespreken van een les zal zowel positieve als negatieve feedback 

gegeven moeten worden, maar op welke wijze sluit dit aan bij het leerproces van de student? 

 

Het reflectiegesprek - Daar waar in eerste instantie voornamelijk feedback door de 

werkveldbegeleider gegeven werd, zal de student steeds meer zelf terug moeten blikken op de 

gegeven lessen en het functioneren binnen de school of binnen een andere context én zelf komen 

tot (mogelijke) oplossingen. In eerste instantie is de werkveldbegeleider de gesprekspartner, maar 

zal het reflectieproces steeds meer (zelfstandig) door de stagiaire doorlopen moeten worden. Dat 
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betekent echter dat de werkveldbegeleider voldoende bagage moet hebben om zo’n gesprek te 
leiden!  

 

Het ontwikkelingsgesprek - Na een langere stageperiode wordt duidelijk waar voor de student zijn 

kernkwaliteiten, maar ook ontwikkelingskansen liggen. De punten, die in deze ontwikkelingsplannen 

(POP) geformuleerd worden, hebben vaak minder betrekking op het directe lesgeven, maar zijn wel 

degelijk van belang voor het functioneren als docent bewegingsonderwijs. Zo zal in het 

ontwikkelingsplan het volgende leerpunt van de student beschreven kunnen worden: ‘Ik merk dat ik 
mijn aandacht tijdens de lessen steeds over alle leerlingen probeer te verdelen. Ik zou mijn aandacht 

ook eens specifiek kunnen richten op een bepaalde doelgroep uit de klas, bijvoorbeeld de zwakke of 

juist de betere bewegers, de orde-verstoorders of juist de leerlingen die zich wat minder profileren, 

et cetera. Dit met de bedoeling om deze leerlingen op een andere manier te betrekken bij de les en 

voor mijzelf om uit bepaalde leerlingen meer voldoening te halen'. De uitdaging is hoe u als 

werkveldbegeleider dit ontwikkelingsproces van de student begeleidt?! 

 

Het eindgesprek - Daar waar eerder in de inleiding aangegeven wordt dat wij (ALO én 

werkveldbegeleiders) de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het afvaardigden van een 

kwalitatief goede leraar LO, nemen wij als ALO’s de uiteindelijke stagebeoordeling voor onze 

rekening (summatief assessment). In alle gevallen vindt deze beoordeling echter wel in samenspraak 

plaats. Maar op welke wijze kunt u de stageperiode met de student, voor beiden, goed afsluiten, 

waarbij enerzijds teruggeblikt wordt op de gelopen stageperiode én anderzijds gezamenlijk een 

aantal leerpunten voor de volgende, nieuwe (stage)periode of voor de start op de arbeidsmarkt 

worden geformuleerd?  

 

Ontwikkelingsgerichte opdrachten (vanuit de Calo) 

Naast algemene theoretische vakken verzorgen we op de Calo ook veel stagegerelateerde vakken, 

zoals methodiek/didactiek en praktijk(vaardigheid). Ook vindt er voortdurend begeleiding plaats in 

het kader van hun eigen professionalisering (SLB). Deze is nauw verbonden met hun functioneren en 

dus ontwikkeling binnen de (eind)stage. Uiteraard kunnen de opdrachten, die de student hierbinnen 

maakt uitstekend als input gelden voor de werkveldbegeleiding, die de stagecoach verzorgt. 

 

Meer informatie? 

Hopelijk biedt deze bijlage enig houvast om onze beide bijdragen (van stagecoach en Calo-

begeleiders) in het opleiden van startbekwame docenten bewegingsonderwijs (nog) beter op elkaar 

af te stemmen. We hebben getracht hiermee ook uw begeleiding te structureren, passende bij de 

ontwikkelingslijn van onze studenten zonder dat het extra begeleidingstijd van u vraagt. Uiteraard 

zijn we van harte bereid om met elkaar in gesprek te blijven. Niet alleen tijdens onze stagebezoeken, 

maar ook tijdens onze stagecoach bijeenkomst(en), op studiedagen en uiteraard ook telefonisch of 

via de mail. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer  informatie over de verschillende gespreksvormen, 

dan kunt u een digitale versie ontvangen van onze aanvullende reader en/of vragen we u zich aan te 

melden voor een nascholing op dit terrein.  

 


