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P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

excellent

Pedagogisch bekwaam

Startbekwaam

De leraar
• zorgt ervoor dat de leerlingen gewaardeerd worden door elkaar en de omgeving
• daagt leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
• laat leerlingen initiatieven nemen en zelfstandig werken

Bekwaam

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren.
Ze zijn actief en betrokken bij de lessen.

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te
leren. Ze zijn actief en betrokken bij de les.
Reflectievragen
• Kun je aangeven op welke wijze je werkt met zwakke leerlingen en met leerlingen
die bovengemiddeld tot goed presteren? Waar ligt je voorkeur? Waarom daar?
• Vind je jezelf sterk in het begeleiden van zwakke leerlingen of richt je je aandacht
liever op de goed presterende leerlingen?
• Op welke wijze probeer je leerlingen te stimuleren, uit te dagen? Waarom op die
wijze?
• Wat is je doel voor de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied en hoe help je
leerlingen zich richting dat doel te ontwikkelen?
• Welke leervragen heb je op het gebied van het realiseren van een veilig en
stimulerend leerklimaat?

P.2 Bevorderen gevoel van competent zijn

excellent

Pedagogisch bekwaam

Startbekwaam

De leraar
• zorgt ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden
• biedt leerlingen begeleiding bij het beantwoorden van de eigen leervragen
• stimuleert de leerlingen om feedback te vragen
• laat de leerlingen de leeropbrengsten en gevoelens daarover benoemen
• voert stimulerende gesprekken met de leerlingen over de voortgang bij het realiseren van
hun leerdoelen

Bekwaam

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich competent om nieuwe leertaken aan te gaan.

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich competent om nieuwe leertaken aan te gaan.
Reflectievragen
• Wat betekent voor jou ‘competent voelen’?
• Welke type vragen stellen de leerlingen: organisatorisch, inhoudelijk of anders?
• Hoe zou je jouw instructie de volgende keer geven, op grond van de feedback of
vragen van leerlingen?
• Welke leervragen heb je om leerlingen efficiënt en met zelfvertrouwen aan het werk
te laten gaan?
• Welke literatuur of andere bronnen zouden je hierbij kunnen helpen?

P.3 Bevorderen van autonomie

excellent

Pedagogisch bekwaam

Startbekwaam

De leraar
• laat de leerlingen keuzes maken in samenwerkingsvorm, volgorde, hoeveelheid van taken
en aard van de taken
• laat de leerlingen zelf oplossingsrichtingen en stappenplannen bedenken
• zorgt dat de leerlingen doelgericht werken
• zorgt dat de meeste leerlingen zich gewaardeerd voelen
• modelt het op een respectvolle manier met elkaar omgaan

Bekwaam

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich vrij en kunnen zich in zelfstandigheid ontwikkelen.

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich vrij en kunnen zich in zelfstandigheid ontwikkelen.
Reflectievragen
• Wat betekent ‘zelfstandigheid’ van een leerling voor jou? Zie je voor- en of nadelen
van zelfstandig gedrag in de groep?
• Op welke momenten of bij welke fasen van het leerproces verwacht jij initiatief of
zelfstandigheid van de leerlingen?
• Op welke momenten vind je het beter om zelf de leiding te nemen?
• Welke leervragen heb je op het gebied van sturing en loslaten?
• Welke literatuur of andere bronnen zouden je hierbij kunnen helpen?

P.4 Creëren van een contextrijke leeromgeving

excellent

Pedagogisch bekwaam

Startbekwaam

De leraar
• biedt een rijke taalleeromgeving aan in beeld, woord en tekst
• biedt een rekenrijke omgeving aan in beeld, woord en tekst
• traint schoolse taalvaardigheden
• heeft kennis van nieuwe media en gebruikt deze
• daagt uit tot leren waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende capaciteiten en
talenten
• laat leerlingen hun stad en omgeving als een van hun bronnen gebruiken
• is in staat culturele verschillen tussen leerlingen in te zetten als een verrijking van de
leeromgeving
• leert de leerling zorg te dragen voor de leeromgeving, afgestemd op de actualiteiten van de
groep

Bekwaam

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich gekend en erkend. Ze zijn nieuwsgierig, betrokken en zijn
actief. Ze kunnen nieuwe taalkennis aan bestaande kennis verbinden.

Resultaat
De meeste leerlingen voelen zich gekend en erkend. Ze zijn nieuwsgierig, betrokken en
zijn actief. Ze kunnen nieuwe taalkennis aan bestaande kennis verbinden.
Reflectievragen
• Welke elementen in de leeromgeving helpen om de nieuwsgierigheid van leerlingen te
wekken? (Denk bijv. aan materialen, inrichting, werkvormen, innovaties.)
• Kun je een voorbeeld geven van een les, lessenserie of project waarin je bewust hebt
gewerkt aan het creëren van een rijke leeromgeving?
• Hoe beoordeel je de reacties van leerlingen in termen van betrokkenheid en
nieuwsgierigheid?
• Welke reacties van leerlingen zijn je speciaal opgevallen? Vertel eens waarom.
• Welke talenten, interesses, motivatie van leerlingen heb je geobserveerd? Hoe zou je
rekening kunnen houden met deze interesses bij je volgende lesontwerp?

