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Leidraad voor de vakcoach 
De beroepsgerichte component van de lerarenopleiding kent twee delen: 

 het basisdeel, dat opleidt tot een beperkte tweedegraadsbevoegdheid: hiermee is de 

student officieel bevoegd om les te geven op het vmbo-t en in de onderbouw van havo en 

vwo*; 

 het verdiepingsdeel, dat in combinatie met het basisdeel opleidt tot een 

eerstegraadsbevoegdheid: hiermee is de student officieel bevoegd op alle niveaus van het 

voortgezet onderwijs les te geven, met name in de bovenbouw van havo en vwo. 

Het schoolpracticum (de stage) van de lerarenopleiding vindt plaats op een stageschool. 

* Let op: een masterstudent krijgt pas een bevoegdheid na het afronden van zowel het basisdeel als het 

verdiepingsdeel.  

Schoolpracticum Basis 
De stage in het basisdeel vindt plaats gedurende twee periodes van ca. 8 weken, waarin de student 3 

dagen per week aanwezig is op school en onderwijs. Omdat de duur van lesuren tussen scholen 

verschilt drukken we de eisen uit in klokuren van 60 minuten: in 6 lesuren van 50 minuten wordt dus 

5 klokuren les gegeven. 
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In het basisdeel geeft de student minimaal 70 klokuren zelfstandig les in vooral de onderbouw, maar 

het geven van enkele van die uren in de bovenbouw wordt aanbevolen. Ook vindt gedurende 5 

klokuren lesobservatie plaats. 

Op school wordt de student begeleid door een bevoegd vakcoach. Als de student een (tijdelijke) 

aanstelling heeft op de desbetreffende school dient minimaal 40% van de stage-uren te worden 

begeleid door een vakcoach. 

 

Schoolpracticum Verdieping 
De stage in het verdiepingsdeel vindt plaats gedurende een periode van ca. 16 weken, waarin de 

student 3 dagen per week aanwezig is op school. 

In het verdiepingsdeel geeft de student zelfstandig les gedurende minimaal 92 klokuren op 

eerstegraads niveau (HAVO/VWO). Het verdient aanbeveling enkele van die uren in de onderbouw 

te geven.  

Op school wordt de student begeleid door een eerstegraadsbevoegde vakcoach. Als de student een 

(tijdelijke) aanstelling heeft op de desbetreffende school dient minimaal 40% van de stage-uren te 

worden begeleid door een vakcoach. 

Urentabel (overzicht) 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de contacturen op school dienen te worden ingevuld. 

Klokuren Basis 1 (8 weken) Basis 2 (8 weken) Verdieping (16 weken) 

  Onderbouw Bovenbouw Onderbouw Bovenbouw Onderbouw Bovenbouw 

Observeren 5  
 

  
 

Assisteren 15  
 

  28 

Losse lessen 10  20   28 

Lessenseries 
 

 25   36 

 

Voor het vak informatica mogen alle lessen in de bovenbouw gegeven worden als de stageschool dat 

vak niet aanbiedt in de onderbouw. In alle vakken geldt dat lessen in VMBO Kader en Basis niet mee 

tellen als stage-uren. In alle vakken dient meer dan de helft van het aantal stage-uren gegeven te 

worden in klassen waarvoor de te behalen bevoegdheid geldig is.  

Stagebegeleiding 
Een samenvatting van informatie over de Lerarenopleiding Technische Universiteit Delft voor 

vakcoaches en werkplekbegeleiders is te vinden in het factsheet in bijlage 1 van dit document. 

Het factsheet geeft een overzicht van de verschillende stagevormen en opleidingsvarianten. De 

stages vormen een belangrijk deel van de opleiding. U bent als begeleider het eerste aanspreekpunt 

bij de stage en u zult het meeste van de docent-in-opleiding zien terwijl hij of zij voor de klas staat. 

We wijzen u daarom graag op een aantal belangrijke aandachtspunten: 

 De docent-in-opleiding leert ontzettend veel van de stage door de feedback van u, de 

vakcoach. We vragen u zoveel mogelijk na elke les, maar zeker wekelijks feedback te geven 
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aan de student. De docent-in-opleiding kan u voorzien van lesobservatieformulieren, als u 

dat wilt. De docent-in-opleiding stelt gedurende de stage leerdoelen op voor zichzelf. We 

vragen u en de student minstens één keer per week samen te zitten om de voortgang te 

bespreken. In dit gesprek kunt u de leerdoelen met de student bespreken en meedenken 

over het opstellen van de nieuwe leerdoelen.  

 We vragen u om in de loop van de stage meerdere malen de ontwikkeling van de docent-in-

opleiding aan te geven. door middel van het formulier ‘Beoordeling Bekwaamheden’ (zie 

bijlage 2). De student zal het u ter beschikking stellen, vult dit zelf ook in over zichzelf en zal 

dit met u bespreken. Meer erover leest u in de korte beschrijvingen van stageopdrachten 

hieronder. 

 We willen u vragen de student de ruimte te geven een eigen werkwijze te ontwikkelen en 

verschillende werkvormen in de lessen te proberen. Vanuit de opleiding verwachten wij dat 

hij/zij activerende didactiek hanteert en samenwerkend leren bevordert. Het is belangrijk 

dat de student diverse werkvormen, waaronder ook demo’s en practica toepast. Ook vragen 

wij de student om ICT in te zetten in de les. 

 Het terugkijken naar de video van een gegeven les is voor DIO’s (docenten in opleiding) 

enorm leerzaam. Dat moet dan wel op een verantwoorde manier gebeuren. Iris Connect (IC) 

biedt een aanpak om video- en audio-opnamen van lessen te maken voor stagedoeleinden 

op een manier die veilig en vertrouwelijk is. In Bijlage 3 vindt u de procedure. 

 Wilt u er rekening mee houden dat de student tijdens de stage veel tijd nodig heeft voor 

andere onderdelen van de opleiding? Probeer hem/haar dus niet te veel te bevragen voor 

extra activiteiten. Wij geven de student als richtlijn mee dat ze ongeveer 20 uur per week op 

school aanwezig zijn. Die tijd op school kunnen de studenten ook gebruiken voor het 

voorbereiden en evalueren van hun lessen. 

 Mocht u tijdens de stage onvoldoende vertrouwen hebben dat de student de stage tot een 

goed eind brengt, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de instituutsbegeleider 

(IB) van de student. Het is belangrijk dat de student niet pas aan het eind van de stage 

verneemt dat hij/zij de stage niet positief kan afronden. In het begin van de stage zal de IB 

via de mail contact met u opnemen, zodat communicatie over en weer soepel kan verlopen. 

Stageopdrachten 
Om een beeld te krijgen van de manier waarop de docent-in-opleiding zijn vordering geacht wordt 

vast te leggen vindt u hieronder een overzicht van de stageopdrachten. 

 Stagecontract 

De student ontvangt een stagecontract van de TU, laat dat tekenen en dient het op de 

universiteit in. 

 Werkplan 

Aan het begin van ieder van de drie stages maakt de docent-in-opleiding samen met de 

vakcoach een werkplan (de student levert een template aan) met een plan voor activiteiten 

in de les en specificatie van de leerdoelen van de docent-in-opleiding. 

 Ontwikkelingsopdrachten: de PDCA aanpak 

Docenten-in-opleiding leren veel van het geven van lessen en de feedback die ze daarbij van 

de vakcoach krijgen. Voor terugkerende thema’s in dat proces, en om daar enige structuur 

en systematiek in te krijgen, is de PDCA-aanpak bedacht. De student heeft daarover de 

nodige informatie die gedeeld kan worden. Door zelf een thema te kiezen kan een docent-

in-opleiding werken aan wat op dat moment voor hem/haar het belangrijkst is. Door een 

aantal keren na te gaan wat het (resterende) probleem is, een aanpak te bedenken en na te 

gaan hoe die uitpakt, ontstaat gemakkelijker een kijk op de samenhang en voortgang. De 

vakcoach kan daarin ondersteunen door mee te denken over het thema, mee te helpen met 
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data verzamelen en evalueren in hoeverre een plan werkt, en bij te dragen aan nieuwe of 

bijgestelde doelen en plannen. 

 Beoordelingen 

In de beoordeling speelt evaluatie van het functioneren van de student een belangrijke rol. 

Om de docent-in-opleiding in staat te stellen prioriteiten te kiezen en gericht aan te 

verbeteren aspecten te werken, wordt naast de eindbeoordeling op enkele momenten 

gedurende de stage een tussenbeoordeling uitgevoerd. Het beoordelingsschema gaat 

specifiek in op drie terreinen van vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke 

competenties, zoals gespecificeerd in de wet. Daarvoor wordt het formulier ‘Beoordeling 

Bekwaamheden’ (zie bijlage 2) gebruikt waarin per competentie diverse niveaus staan 

gedefinieerd. 

Na ongeveer 6 weken, 12 weken, en aan het eind van stages Basis 2 en Verdieping wordt 

gevraagd het formulier ‘Beoordeling Bekwaamheden’ (zie bijlage 2) in te vullen. De 

bedoeling van de tussenbeoordelingen is dat de docent-in-opleiding in overleg met de 

vakcoach leerdoelen van het werkplan bijstelt en zo gericht blijft werken aan de 

competenties die nog niet op het gewenste niveau (voor een beginnend docent) liggen. In 

de eindbeoordeling stelt de vakcoach vast of, en in hoeverre, de docent-in-opleiding 

startcompetentie heeft bereikt, dus of verwacht kan worden, gezien het bereikte niveau in 

de diverse bekwaamheden, dat de student in een eigen onderwijspraktijk tot volwaardig 

docent zal uitgroeien. 

Het cijfer voor de eindbeoordeling wordt voor zover mogelijk in consensus tussen vakcoach 

en IB overeengekomen. Formeel ligt de verantwoordelijkheid en eindbeslissing over het 

cijfer bij de IB. 
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Bijlage 1: Factsheet Lerarenopleiding Technische Universiteit Delft 

voor vakcoaches/werkplekbegeleiders  
 

 

Een groot deel van de opleiding bestaat uit stage. U bent 

als begeleider het eerste aanspreekpunt bij de stage. 

Meer informatie over de stages en een leidraad voor 

vakcoaches vindt u op http://stagehandleiding.net/. 

 

Stages (ook wel “schoolpractica” genoemd) 

 

 Opleidingsvarianten en schoolpractica bij de TU Delft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze opleidingsvarianten vindt u op 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-

communication/lerarenopleiding-science-education-track/opleidingsvarianten-en-toelaatbaarheid/. 

 

Opleidingsvarianten 
 

Stage / 
Schoolpracticum 

Bevoegdheid na voltooien 
opleiding 

Master (1- of 2-jarig) Basis en Verdieping Eerstegraadsbevoegheid 

Educatieve Minor  Basis Beperkte 
tweedegraadsbevoegheid 

Educatieve Module Basis Beperkte 
tweedegraadsbevoegheid 

Zij-instroom traject 
 

Basis en Verdieping  Eerstegraadsbevoegheid 

Oriëntatie Educatie Basis of Verdieping Eerstegraadsbevoegdheid 
na afronden 
Verdiepingsdeel 

Schoolpracticum Basis – ca. 2 x 8 weken 

(bestaande uit Stage Basis 1 & 2) 

 Invulling van onderwijs 
gedurende drie dagen per week, in 
totaal 4500 lesminuten. 

 Stage Basis 1: observeren, 
assisteren, (delen van) lessen 
voorbereiden en geven 

 Stage Basis 2: lessen en lessenseries 
voorbereiden en geven 

 

Schoolpracticum Verdieping – ca. 16 weken 

 Invulling van onderwijs gedurende 
drie dagen per week, in totaal 
gedurende 5500 lesminuten. 

 Lessen en lessenseries 
voorbereiden en geven  

 Onderwijs ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren 

Leerdoel van de stages: 

vakinhoudelijk, vakdidactisch en 

pedagogisch startbekwaam worden 

als docent in het schoolvak wiskunde, 

natuurkunde, scheikunde, ontwerpen 

& onderzoeken of informatica, en 

natuur, leven en technologie 

 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/opleidingsvarianten-en-toelaatbaarheid/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/opleidingsvarianten-en-toelaatbaarheid/
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Bijlage 2: Beoordeling bekwaamheden 

 

Inleiding beoordeling drie bekwaamheden 
Het besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel beschrijft drie bekwaamheden: 

1. Vakinhoudelijke bekwaamheid 

2. Vakdidactische bekwaamheid 

3. Pedagogische bekwaamheid 

In het Besluit bekwaamheidseisen wordt onderscheid gemaakt in kennis en kunde. Voor de 

beoordeling van de stage gebruiken we de onderdelen over kunde. 

Voor Schoolpracticum Basis 1 zijn er geen eisen aan het eindniveau op dit vlak. Voor 

Schoolpracticum Basis 1+2 staan de specifieke bekwaamheden hieronder beschreven. Die komen 

één-op-één uit het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel.  

Elke bekwaamheid wordt door de vakcoach beoordeeld met: 

1. Nog te ontwikkelen  
De student staat hier aan het begin van zijn/haar ontwikkeling. In situaties waarin deze 
bekwaamheid naar voren zou moeten komen is het gewenste gedrag niet gezien. 

2. Deels voldoende 
De beheersing van de bekwaamheid is fragmentarisch: de student laat deze bekwaamheid 
bijvoorbeeld soms wel, soms niet zien, of niet op alle onderdelen. 

3. Voldoende 
De student is wat betreft deze bekwaamheid startbekwaam. Dat betekent dat er een basis is 
waarmee de student zelfstandig lessen kan verzorgen om zich vervolgens verder te ontwikkelen. 

4. Goed 
De student beheerst deze bekwaamheid duidelijk boven gemiddeld: het is alsof er al minstens 
een jaar ervaring is met zelfstandig lesgeven.  

5. Zeer goed 
De student kan zich meten met een ervaren docent. 

 

In de tabel hieronder staat het verwachte niveau voor eind Schoolpracticum Basis 1+2. Sommige 

bekwaamheden moeten op het beschreven minimum zijn, andere mogen ook lager zijn. Dit staat per 

bekwaamheid toegelicht. 

 
Voor de Startbeoordeling bij Stage Verdieping kan gebruikt worden de Eindbeoordeling van 

Schoolpracticum Basis 2. Het minimumniveau voor eind Schoolpracticum Verdieping ligt hoger en 

staat ook beschreven in een tabel (niet in document opgenomen). 

 

Vakinhoudelijke bekwaamheid 
De onderdelen aangegeven in groen moeten aan het eind van de stage verplicht minimaal 

beoordeeld zijn met een voldoende. Daarnaast moeten de onderdelen in geel voor Techniek/O&O 

minimaal voldoende zijn. Voor de andere bekwaamheden geldt: maximaal 3 onderdelen mogen nog 

te ontwikkelen of deels voldoende zijn; de overige bekwaamheden moeten aan het eind van de 

stage minstens voldoende zijn. 
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Algemene oordeel vakcoach: 

Denk aan: Wat zijn de sterke kanten van de student? Welke bekwaamheden behoeven aandacht? 

Wat moet de student laten zien om die bekwaamheden te verbeteren? 

 

 

 

  

Bekwaamheid Tussenbeoordeling 1 

na 6 weken stage 

Tussenbeoordeling 2 

na 12 weken stage 

Eindbeoordeling 

Schoolpracticum Basis 

De docent … student vakcoach student vakcoach student vakcoach 

beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden 
waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en kent de 

theoretische en praktische achtergronden van 

zijn/haar vak. 

      

kan de leerstof op een begrijpelijke en 
aansprekende manier samenstellen, uitleggen en 

demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. 

      

heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de 
leerstof voor dat deel van het curriculum waarin 

hij/zij werkt. 

 

(Geen minimum eindniveau Techniek/O&O) 

      

kan vanuit zijn/haar vakinhoudelijke expertise 

verbanden leggen met het dagelijks leven, met 

werk en met wetenschap en zo bijdragen aan de 
algemene vorming van zijn/haar leerlingen. 

      

kent de samenhang tussen de verschillende 

verwante vakken 

(vakoverstijgend leren). 

      

weet hoe zijn/haar onderwijs voortbouwt op het 

voorgaande onderwijs en voorbereidt op 

vervolgonderwijs of de beroepspraktijk. 

      

kan vanuit zijn/haar inhoudelijke expertise in 

samenwerking met collega’s en de omgeving van 

de school bijdragen aan de breedte, de 
samenhang en de actualiteit van het curriculum 

van de school. 

      

weet dat de leerlingen de leerstof op 
verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. 

      

kan zijn/haar onderwijs afstemmen op de 

verschillen tussen leerlingen. 
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Vakdidactische bekwaamheid 
De onderdelen aangegeven in groen moeten aan het eind van de stage verplicht minimaal 

beoordeeld zijn met een voldoende. Daarnaast moeten de onderdelen in geel voor Techniek/O&O 

minimaal voldoende zijn. Voor de andere bekwaamheden geldt: maximaal 5 onderdelen mogen nog 

te ontwikkelen of deels voldoende zijn, de overige bekwaamheden moeten aan het eind van de 

stage minstens voldoende zijn. 

Bekwaamheid Tussenbeoordeling 1 

na 6 weken stage 

Tussenbeoordeling 2 

na 12 weken stage 

Eindbeoordeling 

Schoolpracticum Basis 

De docent …. student vakcoach student vakcoach student vakcoach 

kan doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.       

kan samenhangende lessen uitwerken met 

passende werkvormen, materialen en media, 
afgestemd op het niveau en de kenmerken van 

zijn leerlingen. 

      

kan een adequaat klassenmanagement realiseren.       

is in staat tot kritische reflectie op zijn/haar eigen 
pedagogisch-didactisch handelen. 

      

kan samenwerking, zelfwerkzaamheid en 

zelfstandigheid stimuleren. 
      

kan de voortgang volgen, de resultaten kan 
toetsen, analyseren en beoordelen. 

      

kan advies vragen aan collega’s of andere 

deskundigen. 
      

kan passende en betrouwbare toetsen kiezen, 
maken of samenstellen. 

      

kan aan leerlingen de verwachtingen en 

leerdoelen duidelijk maken en kan leerlingen 

motiveren om deze te halen. 

      

kan de leerstof aan de leerlingen begrijpelijk en 

aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee 

gewerkt moet worden en daarbij inspelen op de 
taalbeheersing en taalontwikkeling van de 

leerlingen. 

      

kan doelmatig gebruik maken van beschikbare 
digitale leermaterialen en leermiddelen. 

      

kan de leerlingen met gerichte activiteiten de 

leerstof laten verwerken, daarbij variatie 

aanbrengen en bij instructie en verwerking 

differentiëren naar niveau en kenmerken van de 

leerlingen. 

      

kan de leerling begeleiden bij de verwerking, 
stimulerende vragen stellen en opbouwende 

gerichte feedback geven op taak en aanpak. 

      

kan leerproblemen signaleren en indien nodig 

met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 
doorverwijzen. 

      

weet wanneer en hoe hij/zij advies kan geven.       

kan bijdragen aan pedagogisch-didactische 

evaluaties in de school en deze in afstemming 
met collega’s gebruiken bij de 

onderwijsontwikkeling in zijn school. 

      

kan de inhoud en de didactische aanpak van 
zijn/haar onderwijs uitleggen en verantwoorden. 

      

 

Algemene oordeel vakcoach: 

Denk aan: Wat zijn de sterke kanten van de student? Welke bekwaamheden behoeven aandacht? 

Wat moet de student laten zien om die bekwaamheden te verbeteren? 
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Pedagogische bekwaamheid 
De onderdelen aangegeven in groen moeten aan het eind van de stage verplicht minimaal 

beoordeeld zijn met een voldoende. Daarnaast moeten de onderdelen in geel voor Techniek/O&O 

minimaal voldoende zijn. Voor de andere bekwaamheden geldt: maximaal 4 onderdelen mogen nog 

te ontwikkelen of deels voldoende zijn, de overige bekwaamheden moeten aan het eind van de 

stage minstens voldoende zijn. 

Bekwaamheid Tussenbeoordeling 1 

na 6 weken stage 
Tussenbeoordeling 2 

na 12 weken stage 
Eindbeoordeling 

Schoolpracticum Basis 

De docent… student vakcoach student vakcoach student vakcoach 

kan vertrouwen wekken bij de leerlingen en een 

veilig pedagogisch klimaat scheppen. 
      

kan verwachtingen duidelijk maken en eisen 
stellen aan leerlingen. 

      

kan groepsprocessen sturen en begeleiden.       

kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het 

maken van vergissingen en fouten. 
      

kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, 
hen kan aanmoedigen en motiveren. 

      

heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele 

ontwikkeling van de leerlingen en doet daar recht 
aan. 

      

kan ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen 

en gedragsstoornissen signaleren en indien nodig 

met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 
doorverwijzen. 

      

kan zijn/haar onderwijs en pedagogische omgang 

met de leerlingen uitleggen en verantwoorden. 
      

kan zijn/haar pedagogisch handelen afstemmen 
met ouders en anderen die vanuit hun 

professionele verantwoordelijkheid bij de leerling 
betrokken zijn. 

      

is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de 

pedagogische relatie  
      

kan zijn/haar eigen grenzen bewaken. 
 

      

 

Algemene oordeel vakcoach: 

Denk aan: Wat zijn de sterke kanten van de student? Welke bekwaamheden behoeven aandacht? 

Wat moet de student laten zien om die bekwaamheden te verbeteren? 
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Bijlage 3: Lessen opnemen met Iris Connect – info voor de vakcoach 
Het terugkijken naar de video van een gegeven les is voor DIO’s (docenten in opleiding) enorm 

leerzaam. Dat moet dan wel op een verantwoorde manier gebeuren. Iris Connect (IC) biedt een 

aanpak om video- en audio-opnamen van lessen te maken voor stagedoeleinden op een manier die 

veilig en vertrouwelijk is. Hieronder staat de procedure. 

1. Er wordt een licentie geregeld. Dat doet de vakcoach of instituutsbegeleider via stage-

sec@tudelft.nl. Toegangscodes worden door de aanvrager aan de stagiair en overige 

stagebegeleiders gestuurd. 

N.B.: behoort de stageschool tot de opleidingsscholen HOS, 4OLS, NOD Haaglanden of OSH dan 

vraagt de vakcoach de licentie op school aan en deelt de code met de student. Voor info over de 

regeling met deze specifieke stagescholen neem contact op met de SEC stagecoördinator 

(R.T.G.vanUffelen@tudelft.nl. Deze scholen beschouwen zich als eigenaar van de opnames; de DIO 

wordt geadviseerd te controleren wat er mee gebeurt wanneer de stage eindigt. 

2. De DIO verzamelt de apparatuur. De eigen telefoon of iPad kan als camera gebruikt worden. Als 

de school de blauwe IC-koffer niet heeft, kan deze van SEC geleend worden bij 

R.T.G.vanUffelen@tudelft.nl. Reserveer vroegtijdig, want we hebben er maar één. 

De DIO vindt verdere instructies voor gebruik op de Brightspace-website voor de stage.  

 

 

mailto:R.T.G.vanUffelen@tudelft.nl

