
Assessment jaar 1 ROOZZ 2018-2019, verkort stappenplan. 
 
 
Voorbereiding 
 

1. Vooraf 
• LWTB goedgekeurd: inleveren herkansing vrijdag 31/5 
• LWT E goedgekeurd door Robert Mol (uiterlijk 3/6) 

De mensen die hieraan voldoen, kunnen het assessment dossier inleveren. 
 

2. Het assessment dossier (LWT C (+ LWT A, zie onder)) afronden en inleveren 
• Beschrijving (korte samenvatting): zie blz. 2 
• Inleveren dossier  

- groep 1:  vrijdag   7/6 
- groep 2: vrijdag 14/6 

•  Inleveren 2 lesopnames op USB op de opleiding:  
uiterlijk woensdag 12/6 (nadere mededelingen volgen) 

• Toelating tot assessment en opsturen dossier naar 2e assessor (*) 
- Groep 1: uiterlijk woensdag 12/6 
- Groep 2: uiterlijk donderdag 20/6 
((*): naam /emailadres 2e assessor wordt via de mail doorgegeven samen met 
de goedkeuring van het dossier)  

 
Assessment.  

3. Goedkeuring LWT A 
LWT A wordt door mij beoordeeld op grond van 

- Verslag met feedback van mijn lesbezoek (is per mail naar mij verstuurd?) 
- Checklist met advies WPB, ingevuld en ondertekend door WPB (bijlage 8 

uit de studenthandleiding niveau 1 (Checklist komt dus in het dossier))  
- De lesvoorbereiding in het assessment dossier 

 
4. Afname assessments 

Rooster assessments (dag, tijd, plaats) wordt later bekend gemaakt 
- Groep 1: maandag 17/6 en dinsdag 18/6 
- Groep 2: maandag 24/6, dinsdag 25/6 en mogelijk de laatsten op 

maandag 1/7. 
 
Jaap van Elst 
  



Assessment dossier 
Beschreven op pagina 44 en verder van de handleiding: 

1. Opbouw/Inhoud 
• Voorblad met:  
Naam, studentennummer, opleiding en tel nummer; 
Naam en telefoonnummer instituutsopleider/ WPB, naam (en afdeling) en 
adresgegevens werkplek niveau 1  
• Inhoudsopgave met paginanummering 
• Extra: inleiding (Wie ben je? Welke stageschool? Maak een verwijzing naar  
    Bewijzen, voldaan aan eisen assessment , bijlage 4 en 7) 
• Hoofdstuk 1:  
Een zelfbeoordeling met betrekking tot heel competentieniveau 1.  
Dit is het resultaat van opdracht 1C2.  
• Hoofdstuk 2:  

Leervragen voor stage niveau 2. Dit is het resultaat van opdracht 1C3. 
• Bijlagen: 

Bijlage 1: Bewijs Filmfragment 1. 
Bijlage 2: Feedback van leerlingen/derden (of eigen bewijs). 
Bijlage 3: Kijkwijzer WPB/Schoolopleider (bijlage 6). 
Bijlage 4: Checklist/advies WPB/Schoolopleider (bijlage 8) 
Bijlage 5: Lesvoorbereiding (door I.O. goedgekeurd). 
Bijlage 6: Bewijs filmfragment 2. 
Bijlage 7: Extra: o.a. bewijs LWT B , resultaten leeras (“plaatjes”)  

2. Toelichting 
- Zelfbeoordeling (zie blz 21) : 3 A4 tjes over 

§ Contact maken met leerlingen 
§ Beeld van het beroep 
§ Ik ben geschikt voor het beroep omdat… 

- Leervragen: (Minimaal) 3, zie bijlage 7 
- Bijlagen: lesopname 1 (of 2) , bijlage 3 (de kijkwijzer) en bijlage 5 

(lesvoorbereiding) moeten over dezelfde les gaan  
- Gebruik voor bewijzen (vermelding tijd fragmenten bij 1 en 6, en 2 

onderstaand format  
3. Controle: is het dossier compleet? Controle m.b.v.  bijlage 11 

Geef aan om welk competentiegebied het gaat, bijvoorbeeld: Leren lesgeven in jouw vak  
Titel Neem hier het nummer van je bewijs en de naam van het product op. 

Bijvoorbeeld: 
Bewijs 1, een eigen verslag van een buitenschoolse activiteit. 

Datum Neem hier de datum op van het moment waarop het bewijs is verzameld. 

Relevantie  Geef hier aan wat je wilt bewijzen. Zorg ervoor dat wat je wilt bewijzen aansluit op de competenties en 
indicatoren van niveau 1. Het is mogelijk meerdere competenties en indicateren te combineren. 
Bijvoorbeeld: 
Met dit bewijs laat ik zien dat ik… 

• …dat ik contact kan maken met leerlingen – competentie 1 
Context Hier geef je een inleiding op je bewijs.  

Zorg ervoor dat je bewijs is gerelateerd aan een concrete situatie die voorkwam in jouw stage. Beschrijf deze 
situatie hier.  

Bewijs Neem hier het product op. Bijvoorbeeld je verslag of lesplan. Als je bewijs een filmfragment is verwijs je hier naar 
het filmfragment. 


