
   

 

 

 

 

LERAARS BEWEGEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

1. Onze studenten houden rekening met de leefwereld van de leerlingen. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig – 
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

2. Onze studenten geven met passie les. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig – 
 sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

3. Onze studenten gaan op weg met de leerlingen zodat zij uitdagingen aan durven te 

gaan. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

4. Onze studenten passen binnenklasdifferentiatie toe in hun lessen.  

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 
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 LERAARS BEWEGEN MET HUN HELE ZIJN 

 
 
1. Onze studenten durven experimenteren en zijn creatief. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 
2. Onze studenten zijn authentiek en kunnen inspireren. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig – 
 sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 
3. Onze studenten brengen burgerschapszin binnen in hun lessen. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
 sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 
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LERAARS BEWEGEN MET KENNIS VAN ZAKEN 

 

 

1. Onze studenten bezitten voldoende vakinhoudelijke inzichten en vaardigheden. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

2. Onze studenten hebben een open, onderzoekende houding bij het zoeken naar en 

uitvoeren van lespraktijken. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

3. Onze studenten bereiden hun lessen voor vanuit pedagogisch-didactische inzichten. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 
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LERAARS BEWEGEN SAMEN 

 

1. Onze studenten willen en kunnen samenwerken met mentoren. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

2. Onze studenten engageren zich binnen de stageschool (bijvoorbeeld: speelplaatsbewaking, 

helpen bij eetdag, geven van bijlessen aan leerlingen, bijwonen van vergadering…). 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 

 

3. Onze studenten staan open voor en/of gaan in dialoog met leerlingen. 

NIET  HERKENBAAR EERDER ONHERKENBAAR EERDER HERKENBAAR  STERK HERKENBAAR 

volledig afwezig –  
sterk onwaar 

af en toe aanwezig – 
wisselend waar 

duidelijk aanwezig –  
waar  

sterk aanwezig – 
volkomen waar 
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Bedankt voor uw input  


