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1.inleiding   
Beste eerstejaars studenten van de Lero, Hogeschool Rotterdam, 

In onderwijsperiode 3 of 4 werk je aan leerwerktaak 1E. In de studentenhandleiding is beschreven 

uit welke onderdelen de taak is opgebouwd en hoe je hier invulling aan geeft. Ter afsluiting van de 

leerwerktaak laat je door middel van een eindpresentatie zien dat je voldoet aan de genoemde 

criteria bij de onderdelen: 

1. methodeonderzoek 

2. reflectie op een uitgevoerde (methode-)les 

3. reflectie op de inzet van een ICT-toepassing om het leren te bevorderen in deze les 

In deze leerwerktaak volg je 3 ICT-workshops op Hogeschool Rotterdam (en 7 als je de opleiding in 

deeltijd volgt). In de workshops helpen we met de vormgeving van onderdeel 2 en 3. De workshops 

worden blended aangeboden. Dit houdt in je naast de activiteiten in de contactmomenten 

onderdelen online zult doen. Het online materiaal is te vinden via onderstaande link: 

https://maken.wikiwijs.nl/141775/2018_2019__Leerwerktaak_1E__Docentvaardigheden_ICT 

Of makkelijker  : ga naar www.wikiwijs.nl en vul in bij ‘zoeken’:  Leerwerktaak  
In het zoekoverzicht verschijnt “2018-2019, Leerwerktaak 1E, deel: Docentvaardigheden ICT”  
Informatie, instructies, opdrachten en werkdocumenten zijn daar te vinden. 
het online leermateriaal kent zodoende drie toepassingsdoelen: 

 Multimediaal lesmateriaal: Kennisclips, instructies en interactieve opdrachten bij de workshops 

worden in deze omgeving aangeboden, 

 Thuisopdrachten: Bij thema 2 en 3 wordt een (online) voorbereiding verwacht. De taken vind je 

in deze omgeving, 

 Naslagwerk: Informatie uit de workshops kun je hier terug vinden. 

 
We wensen je veel plezier met de Leerwerktaak 
 
Groeten, digiteam Lero Hogeschool Rotterdam 
 
 

  

https://maken.wikiwijs.nl/141775/2018_2019__Leerwerktaak_1E__Docentvaardigheden_ICT
http://www.wikiwijs.nl/
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2. Doelen 
De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. In deze veranderende wereld 

verandert niet alleen de lesstof, maar ook de didactiek waarmee de lesstof wordt overgebracht. 

Door nieuwe technieken zijn we in staat werkvormen en lespresentaties aan te bieden die voorheen 

niet mogelijk waren. Deze leerwerktaak (LWT) is een praktische aanzet om met leren lesgeven met 

ICT aan de slag te gaan, vanuit jouw vakgebied. 

In de workshops verwachten we samen de volgende doelen te bereiken: 

 Je kunt de perfecte lespresentatie ontwerpen voor jouw lespraktijk op basis van de Multimedia-

theorie van Mayer, 

 Je kunt je kennis over de zes rollen van de leraar en het directe Instructiemodel uit OROB, jaar 1 

(Oriëntatie op onderwijs en Beroep) integreren in je lespresentatie, 

 Je kunt digitaal bronmateriaal van derden op correcte wijze gebruiken in jouw lesmateriaal, 

 Je houdt rekening met AVG-regels bij het gebruik van leerlinggegevens, 

 Je kunt het leren van jouw leerlingen bevorderen door de inzet van een ICT-toepassing, 

 Je kunt de meerwaarde en de didactische, inhoudelijke en technische mogelijkheden en 

aandachtspunten van een ICT-toepassing benoemen, 

 Je kunt inhoudelijke, constructieve feedback geven aan medestudenten op basis van hun 

uitwerking van de opdracht. 

3. De opdracht 
Om de doelen te bereiken eIn de workshops-ICT geef je vorm aan onderdeel 2 en 3 van de 

eindpresentatie door te werken aan de volgende opdracht: 

Ontwerp een inspirerende digitale lespresentatie voor een methodeles voor jouw 
doelgroep en zet een ICT-toepassing in waarmee je het leren bevordert. 

 

Voorwaarden en criteria vind je in het feedbackformulier dat is toegevoegd als bijlage 1 

Verduidelijking opdracht: inspirerend lesgeven en presenteren 

Je ontwerpt een inspirerende presentatie voor een les in jouw lespraktijk, die je ook werkelijk 

uitvoert en evalueert. De gedachte is dat jouw lespresentatie, inclusief ICT-toepassing inhoudelijk zo 

inspirerend is dat leerlingen zich de les over een aantal maanden nog goed kunnen herinneren. 

Hierbij verwachten we dat je een ICT-toepassing inzet om het leren van jouw leerlingen te 

bevorderen. Door middel van deze opdracht laat je zien dat je de juiste didactische, vakinhoudelijke 

en technische kennis en vaardigheden hebt om leren en lesgeven met ICT goed vorm te geven.  

4. Programma 
In de werkcolleges komen de volgende onderdelen aan bod 

1. Introductie Docentvaardigheden ICT , DI-model, leren presenteren met ICT   

2. Creative commons en auteurschap, AVG 

3. Multimediatheorie van Mayer 

4. Presentatieprogramma’s 

5. ICT-toepassing om het leren te bevorderen 

6. Presentatie en feedback eindproduct 
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Voor voltijdgroepen zijn drie workshops van 100 min. gepland voor onderstaand programma. Voor 

deeltijdgroepen zijn zeven workshops van 50 min. gepland. De thema's zijn dan opgedeeld in twee 

workshops. Met de docent wordt de indeling van de workshops en thema's afgesproken. 

Thema’s Inhoud en opdrachten 

Thema 1:  
Leren presenteren met ICT 

 Intro:   Doelen en  opdrachten  

 beginkennis:  Het DI-model, de 6 rollen van de leraar en TPACK bij leren 
  en lesgeven met ICT 

 opdracht 1:  Ontdek classroomscreen 

 opdracht 2:  De perfecte presentatie 

 opdracht 3:  Multimediatheorie Mayer 

 opdracht 4:  Expertopdracht presentatieprogramma: 

 thuisopdracht: Kies lesonderwerp en lesmateriaal, Presentatie in de 
  steigers 

Thema 2:  
Leren met ICT-tools 

 Intro:   Uitwisselen opbrengsten na thema 1 

 opdracht 1a:  Expertopdracht: de juiste ICT-toepasssing voor jouw les: 
  Google forms, MS forms of Socrative 

 opdracht 1b:  Expertopdracht: de juiste alternatieve ICT-toepassing voor 
  jouw vakgebied 

 opdracht 2:  Leren en lesgeven met jouw ICT-toepassing 

 thuisopdracht 1: Auteursrecht en AVG in het onderwijs: Bestudeer de 
  publicatie auteursrecht van Kennisnet, en blog van  
  Wilfred Rubens over AVG 

 thuisopdracht 2: Lespresentatie afronden, inclusief inzet ICT-toepassing 

Thema 3:  
Lesgeven met ICT en 
feedback 

 opdracht 1:  Digitale toets over auteursrecht en AVG in het onderwijs 

 opdracht 2:  Feedbackronden eindproduct: Presenteren en feedback 

 thuisopdracht: Lespresentatie inclusief ICT-toepassing perfectioneren op 
  basis van de feedback 

 

5. Aanwezigheidsplicht 
We verwachten dat je bij alle workshops aanwezig bent. 

6. Relatie met andere onderwijseenheden.  
Voor de tweedegraads lerarenopleidingen is een generieke kennisbasis samengesteld, waarin in 

kernconcepten is beschreven over welke vaardigheden tweedegraads leraren moeten beschikken op 

gebied van leren en lesgeven met ICT. (zie: Kennisbasis generiek)  De kernconcepten zijn 

ondergebracht in drie Domeinen. De volgende kernconcepten komen aan bod in deze leerwerktaak: 

Domein A: De school als leeromgeving -> didactisch handelen van de docent 
 

 Kernconcepten 

A2. Onderwijs concepten  
 

 Model 21 -eeuwse vaardigheden 

 Didactische concepten met inzet van technologie  

 Moderne onderwijsconcepten  

A3. Hersenen en leren   Werking van het geheugen 

A4. Leer- en motivatieprocessen   Mediawijsheid 

A5. Begeleiden van leerprocessen  Ondersteuning ICT leerprocessen  

A7. Ontwerpen van onderwijs  Didactische werkvormen 

Domein B: De school als onderwijs-pedagogische omgeving –> pedagogisch handelen van de 
docent 

file:///C:/Users/oosre/HOGESCHOOL/Kennisbasis%20Generiek%20-%20pdf-versie%20november%202017.pdf
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B1. School in de pluriforme maatschappij  Leefwerelden van leerlingen en studenten   

B2. Pedagogische functie van de school   Sociale veiligheid  

Domein C: Professioneels handelen –> professioneel handelen van de docent 
 

C4. Onderzoekend vermogen   Informatievaardigheden 

C6. ICT vaardigheden in de 
onderwijscontext  

 Inzet van digitale middelen 

 Digitaal brongebruik 
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Bijlage 1: Leerwerktaak 1E: feedbackformulier onderdeel DVI,  
Leerwerktaak 1E: feedbackformulier onderdeel Docentvaardigheden ICT. 2018-2019 

 

datum  

Student en studentnr.  

Feedback gegeven door  

Onderwerp les:   

Doelgroep:  

 
Zie leerwerktaak 1E voor de instructie van de totale eindopdracht en eindbeoordeling. In de ICT-workshops in 
deze leerwerktaak bereid je je voor op de methodeles die je gaat geven. Dit doe je door vorm te geven aan de 
volgende opdracht:  

Ontwerp een inspirerende digitale lespresentatie voor een methodeles voor jouw doelgroep en zet een ICT-
toepassing in waarmee je het leren bevordert. 
 
- De lesopbouw is gebaseerd op het Directe Instructiemodel 
- Voor de presentatie is het programma Powerpoint gebruikt (of een soortgelijk programma) 
- Als ICT-toepassing is MSForms, Google Forms en/of Socrative ingezet ( en/of een andere vakspecifieke ICT-
toepassing) 
Overige  criteria vind je terug in onderstaand feedbackformulier. 

 
Om tot een perfect eindproduct te komen is in workshop 3 een feedbackmoment ingepland waarin je 
eindproduct presenteert aan medestudenten. Van hen ontvang je feedback op basis van dit formulier. Voor 
weloverwogen feedback volgen we onderstaande stappen: 
Stap 1:  Presentator presenteert zijn/ haar les aan medestudenten 

 Hij/ zij presenteert de globale lesvoorbereiding en benoemt: 
 Lesthema, lesdoelen, doelgroep, geschatte beginsituatie 

 Presenteert verloop van de les volgens de 6 fasen van het DI-model 

 Demonstreert de gebruikte ICT-toepassing (-en) 

 Motiveert zijn/haar keuze voor de gebruikte digitale toepassingen 

 Medestudenten maken voeren de opdrachten in de toepassing uit. 
 

Stap 2: Medestudenten formuleren gezamenlijk feedback op basis van de beoordelingslijst. 
Stap 3: Presentator geeft zelf aan waar hij/zij trots op is en wat wellicht beter kan. 
Stap 4: Medestudenten geven aan wat goed is en welke verbetermogelijkheden zij zien 
 (Presentator luistert, mag niet inbreken). 
Stap 5: Presentator mag eventueel terugkomen op feedbackpunten.  
Stap 6: Afronding: gezamenlijk eindoordeel. Presentator geeft aan wat zijn/haar voornemens zijn op basis 

van de feedback (kan de presentatie beter?) 
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Onderdelen en criteria 

Categorie Criteria beoordeling 

voorwaardelijk Creative Commons: 
Correcte bronverwijzing bij gebruikt materiaal van derden 

JA NEE 

AVG: 
De inzet van de ICT-tool is AVG-proof: 

 Leerling geeft toestemming voor gebruik zijn/haar gegevens  

 Leerling weet waarom gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe 
lang je ze bewaard blijven 

 Leerling heeft mogelijkheid anoniem te zijn 

JA NEE 

P (pedagogisch-

didactisch) 

 

In de presentatie zijn aanwezig: (op basis van het DI-model) 
1. Aandachtsrichter: een knallende opening 
2. Heldere informatie: lesonderwerp, planning en doelen 
3. Lesinhoud: inspirerend en motiverend voor de doelgroep 
4. Check op lesinhoud 
5. Instructie op zelfstandig werken (Wat, resultaat, hoe, hulp, tijd, klaar) 

Afsluiter: terugblik en blik vooruit 

O V G 

De presentatie voldoet aan de 8 aandachtspunten voor een goede 
presentatie(o.b.v. de Multimediatheorie van Mayer): 
1. Een rustige, heldere kleursetting 
2. Goed leesbare tekst door kleursetting, consistent gebruik lettertype en -

grootte 
3. Vermijd overbodige woorden, beelden, geluiden, effecten 
4. Korte bondige teksten 
5. beelden en teksten passen bij de doelgroep 
6. Corresponderend tekst en beelden verschijnen tegelijkertijd en dicht bij 

elkaar  
7. Tekst met kwalitatief goede beelden of symbolen is beter dan alleen 

tekst 
8. Aandacht wordt gestuurd naar essentiële aspecten van het leermateriaal 

d.m.v.: 
 extra markeringen (nummering, dik gedrukte woorden) 
 overzichtelijke, simpele tabellen 
 overzichtelijke grafieken bij tonen van data  

O V G 

Feedback 

 

C(content) 

Inhoud 

Leerdoelen zijn SMART geformuleerd, lesinhoud is vakinhoudelijk correct. O V G 
Vragen/opdrachten en feedback  in de ICT-tool(-s) zijn vakinhoudelijk 
correct en vloeien voort uit de lesdoelen en lesinhoud. 

O V G 

Feedback 
 
 
 

 T (technologisch) 

 

Presentatieprogramma 
De student toont het presentatieprogramma te beheersen op 
beginnersniveau (PowerPoint of een alternatief programma) 

 Dia’s zijn voorzien van een passend ontwerp 

 Overgangen tussen dia’s zijn passend 
In mogelijk en van toepassing: 

 Gebruik van notatiefunctie in presentatie  

 Teksten vliegen in op het juiste moment 

 Externe media zijn ingesloten in de dia 

 Pictogrammen en SmartArt hebben meerwaarde 

O V G 

ICT-toepassing (-en) 
De student laat zien een expert te zijn in de gekozen ICT-tool (s): 

O V G 
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 Kent gebruiksmogelijkheden*  

 Benoemt meerwaarde en aandachtspunten bij gebruik in de les 

ICT-toepassing (-en) 
De wijze van toepassen in de les is een meerwaarde op gebied van: 

 Interactie bevorderen 
 Samenwerkend leren bevorderen 

Of  
 Zicht op leerresultaten bevorderen 

O V G 

Feedback 
 

Eindbeoordeling O V G 

 
 
*Gebruiksmogelijkheden ICT-tool 

Naam programma (-s):  

aandachtspunten  Is het AVG-Proof? 

 Gratis? Vrij van reclame? 

 Gebruiksgemak leerling/leraar? 

 Variatie in vragen/opdrachten? 

 Automatisch beoordelen/feedback mogelijk? 

 Zijn resultaten inzichtelijk en worden ze bewaard? 

 Zijn opdrachten docentgestuurd en/of leerlinggestuurd? 

 Samenwerken: kun je opdrachten/toetsen delen? 
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Bijlage 2: Leerwerktaak 1E  OidS traject :  (Vak)didactiek & Docentvaardigheden 

ICT 2018-2019 
 

Periode Propedeuse,  Niveau 1 – 2018-2019 blok 3 en 4 
 

Niveau  

 

Competentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan de indicatoren niveau 1 behorende bij de competenties 3 en 4 

 

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent, het vermogen een 
krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken. 
De student, 
• toont zich enthousiast voor zijn vak;  
• assisteert bij verschillende lesvormen in de les;  
• beheerst de leerstof die hij/ zij moet doceren en laat zien zich hierin te hebben 
verdiept;  
• kan met begeleiding van de (vak)coach (gedeelten van) leeractiviteiten uit voeren 
in eenvoudige situaties;  
• kan een lesvoorbereiding (of een deel daarvan) maken en deze toelichten aan een 
collega docent;  
• past de aangeboden software toe om de les vorm te geven  
 
Competentie 4 - Organisatorisch competent, het vermogen te zorgen voor een leef- 
en leerklimaat dat overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is. 
De student, 
• heeft lesvoorbereiding in orde gemaakt;  
• is tijdig in de les;  
• heeft spullen klaarliggen; Houdt zich aan afspraken; Houdt zich aan de regels en 
vraagt dit ook van leerlingen;  
• heeft een goed overzicht over de groep;  
• kan verschillende lesovergangen waarnemen.  
 

Kennisbasis ICT  

 

Relatie met de kennisbasis 

Voor de tweedegraads lerarenopleidingen is een kennisbasis opgesteld. Deze is opgedeeld in 

de vakspecifieke en de generieke kennisbasis. Onderdeel van de generieke kennisbasis is de 

kennisbasis ICT. Hierin staat beschreven wat de eisen zijn aan ICT-competenties van start 

bekwame docenten. Dit document draagt de titel: ‘Kennisbasis ICT' en is te downloaden via 

de site: www.10voordeleraar.nl  

 

Context De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. In deze veranderende wereld 

verandert niet alleen de lesstof, maar ook de didactiek waarmee de lesstof wordt 

overgebracht. Door de ontwikkelingen verandert ook de rol van de leraar. Er wordt verwacht 

dat hij/zij in staat is onderwijs vorm te geven waarbij 21st  century skills aan bod komen 

Deze leerwerktaak (LWT) is een praktische aanzet om met leren lesgeven met ICT aan de slag 

te gaan, vanuit jouw vakgebied en vak inhoud. Doel is om betekenisvol en inspirerend 

onderwijs te ontwerpen. 

Je werkt toe naar één eindopdracht; een presentatie waarbij de verschillende onderdelen 

van vakdidactiek en ICT zijn verwerkt.  

 

Als basis voor het ontwerp van ICT-rijke leerarrangementen gebruik je het TPACK-model. Dit 

model helpt bij het maken van keuzes bij het ontwikkelen van een onderwijsactiviteit door je 

na te laten denken over wat je wilt overbrengen (vak inhoud), op welke manier (didactiek) en 

http://www.10voordeleraar.nl/
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met welke hulpmiddelen (ICT). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de 

omgevingsfactoren, zoals doelgroep en infrastructuur. Meer informatie over dit model vind je 

hier: www.TPACK.nl 

 

Leerdoelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen Vakdidactiek:  

 Je laat zien wat de leerdoelen zijn voor het vak;  

 Je analyseert de inhoudelijke opbouw van een methode die gebruikt wordt op de 
werkplek; 

 Je verantwoordt een lesvoorbereiding en -uitvoering o.b.v. vakdidactische eisen met 
behulp van een digitale presentatie. 

 
Leerdoelen Docentvaardigheden ICT:  

 Je laat middels een presentatie zien welke digitale hulpmiddelen bij de lesmethode 

worden ingezet en op welke wijze de inzet hiervan het onderwijs kan bevorderen; 

 Je zet de aangeboden software binnen de instelling doelmatig in ten behoeve van het 

eigen onderwijs; 

 Je kiest geschikte tools en zet deze in binnen het eigen onderwijs ter ondersteuning van 

interactieve werkvormen in de lespraktijk. 

 

Planning  In blok 2 is deze leerwerktaak toegelicht in de gezamenlijke kick-off.  

Vervolgens volgen de studenten in blok 4, 3 lessen op de Hogeschool Rotterdam.  

1. Leren presenteren 
2. Presentatie tools 
3. ICT-tools  

 

De eindopdracht wordt beoordeeld door de instituutsopleider en/of schoolopleider.  

De beoordelaar stuurt de resultaten door naar de regio coördinatoren. Zij verzamelen alle 

resultaten en sturen dit door naar het bedrijfsbureau, die zet vervolgens de resultaten in 

Osiris.  

http://www.tpack.nl/
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Opdrachten: LWT 1E Leerdoelen 

 

 

 

Eindopdracht 
Deze leerwerktaak wordt afgesloten met een digitale 
eindpresentatie op de opleidingsschool. Deze presentatie 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
1. De student geeft een beschrijving van de kerndoelen 

(eindtermen) en leerdoelen (uit de methode) van zijn 
vakgebied 

2. De student geeft een verantwoording hoe de methode is 
opgebouwd  

3. De student geeft een verantwoording van de uitgevoerde 
les met een ICT tool  

4. De student geeft een evaluatie van de uitgevoerde les met 
ICT tool  

 
Daarnaast bevat de presentatie onderstaande criteria: 
- Gebruik gemaakt van een presentatietool naar keuze 

(PowerPoint, Prezi, Sway, Nearpod etc.) 
- Duidelijke structuur (kop – kern – afsluiting) 
- Er is gebruik gemaakt van visueel materiaal, rekening 

houdend met de CTML-theorie 
(https://www.youtube.com/watch?v=k8dszWLjJhc) 

- Er is gebruik gemaakt van juiste manier van bronmateriaal 
( https://creativecommons.nl/uitleg/)  

 
Procedure 
- De eindpresentatie vindt plaats op afspraak met de school- 

of instituuts-opleider.  
- Je wordt hiervoor uitgenodigd  
- De presentatie is minimaal 10 en maximaal 15 min.  
 
Onderstaande opdrachten kunnen ondersteunend zijn bij de 
voorbereiding van de presentatie.  
 

 
 

 Je zet de aangeboden software 

doelmatig in binnen de 

instelling ten behoeve van het 

eigen onderwijs; 

 Je past moderne 

onderwijstechnologie toe om 

het onderwijs effectief en 

aantrekkelijk te maken; 

 Je beargumenteert op basis 

van het TPACK-model op welke 

wijze de inzet van ICT 

betekenisvol kan zijn voor 

zijn/haar onderwijs; 

 

 

 

1 Methode 

Je gaat een methode bekijken die je in jouw lessen gaat gebruiken 

(bijvoorbeeld Getal & Ruimte bij Wiskunde). Kies hiervoor één klas 

en vraag bij je keuze eventueel advies aan je werkplekbegeleider. 

Indien er geen methode beschikbaar is bekijk dan de lesmaterialen 

die er beschikbaar zijn op je stage.  

 

Opdracht 

Analyseer een door jou gekozen lesmethode 

- Noteer de naam van de gekozen lesmethode 
- Neem de methode door en schrijf kort op hoe de methode 

opgebouwd is.  
- Bekijk of er digitale hulpmiddelen bij de methode aanwezig 

zijn  

 

 Je beschrijft hoe de methode 
in elkaar zit en hoe de 
hoofdstukken zijn opgebouwd 

https://www.youtube.com/watch?v=k8dszWLjJhc
https://creativecommons.nl/uitleg/
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- Bekijk of de methode aansluit bij de lesfasen van het directe 
instructie model (aandacht richten, theorie/uitleg geven, 
checkfase, volledige instructie, begeleiden en afsluiting) 

- Zoek de leerdoelen op van jouw vak in de methode/online.  
- Bekijk hoe de leerdoelen zich verhouden met de kerndoelen 

VO-onderbouw en het kwalificatiedossier MBO.  
 

2 Les voorbereiden en uitvoeren 

 

Opdracht 

Je voert een les uit de lesmethode en maakt daarbij gebruik van 

een ICT-tool naar keuze. Bijvoorbeeld een ICT-tool om de 

interactie te bevorderen of te toetsen. Je kunt hierbij denken aan 

Socrative, Quizlet, Plickers etc. (geen Kahoot). Dit mag ook een 

vakspecifieke tool zijn.  

 

- De ICT-tool sluit aan bij het onderwerp van je les, leerdoelen 
en doelgroep, 

- Vooraf vul je het lesbeschrijving formulier in en laat je dit 
controleren door je werkplekbegeleider 

- Je voert de les uit 
- Je vraagt feedback aan je werkplekbegeleider  
- Je reflecteert zelf op de les    
 

Bronnen  

 

 www.reisgidsdigitaalleermateriaal.nl  

  

 https://leerling2020.nl/kickstarters-digitale-tools-voor-

docenten/  
 

 Je maakt een lesvoorbereiding 
waarin de lesdoelen meetbaar 
zijn, welke werkvormen en 
digitale leermiddelen je inzet 
en wat je daarbij van de 
leerlingen verwacht.  

 

 Je past moderne 
onderwijstechnologie toe om 
het onderwijs effectief en 
aantrekkelijk te maken; 

 

 

 Je benoemt op welke wijze de 
leerdoelen behaald zijn, zowel 
tijdens als aan het einde van 
zijn les. 

 

 Je maakt in je lesvoorbereiding 
een inschatting van de 
tijdsduur van verschillende 
fases in de les. 

 

 Je kunt je verantwoorden hoe 
je de lesvoorbereiding/-
uitvoering afstemt op de 
doelgroep. 

 

 

http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.nl/
https://leerling2020.nl/kickstarters-digitale-tools-voor-docenten/
https://leerling2020.nl/kickstarters-digitale-tools-voor-docenten/
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E  

Beoordeling LWT 1E  

 Naam Student: 

Studentnummer:  

 Beoordeling  O  V   G 

 De student geeft een beschrijving van 

de leerdoelen die horen bij de 

methode en het vak.  

De student geeft 

een beschrijving 

van de leerdoelen 

(niet SMART 

geformuleerd).  

De student geeft een 

beschrijving van de 

SMART leerdoelen uit 

de methode.  

De student maakt 

samenhang duidelijk 

tussen kerndoelen en  

leerdoelen uit de 

methode. 

 De student licht toe hoe de methode is 

opgebouwd.  

De student geeft 

een summiere 

beschrijving van 

opbouw van de 

methode. 

De student beschrijft 

de opbouw van de 

methode en maakt een 

koppeling met de 

verschillende lesfasen 

van het directe 

instructiemodel.  

De student maakt een 

koppeling tussen de 

methode en de 

verschillende lesfasen van 

het directe 

instructiemodel. 

Daarnaast maakt hij/zij de 

koppeling met digitale 

hulpmiddelen.  

 De student geeft een reflectie van de 

uitgevoerde les 

 

De student 

reflecteert niet 

systematisch. 

De student reflecteert 

systematisch op de 

uitgevoerde les.  

De student reflecteert op 

eigen handelen en 

feedback van de 

werkplekbegeleider met 

betrekking tot de 

uitgevoerde les. 

 De student onderbouwt verantwoord 

gebruik van de uitgewerkte ICT-tool   

De student geeft 

een 

verantwoording 

van de specifieke 

ICT- tool.  

De student geeft een 

verantwoording van de 

uitgevoerde les  die 

aansluit bij de 

doelgroep en 

vakgebied.  

De student geeft een 

verantwoording van de 

uitgevoerde les die 

voldoet aan het TPACK-

model.  

 Totaal oordeel:  

 Naam Beoordelaar 1:  Beroepsfunctie:  

 Naam Beoordelaar 2:  Beroepsfunctie:  

 

 

 

 

 


