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HvA – Eindtermen 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Pedagogisch dossier 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch dossier 
(kwalificatie/socialisatie) 

Dossier werken in de 
school (socialisatie) 

Dossier professionele 
ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. Kan een veilig, 

ondersteunend en 
stimulerend leerklimaat 
creëren 

2. Kan omgaan met 
diversiteit 

3. Kan bijdragen aan 
persoonsvorming van 
leerlingen  

De leraar…  
1. Kan onderwijs 

voorbereiden 
2. kan onderwijs uitvoeren 

en het leren organiseren 
3. kan onderwijs 

ontwikkelen en evalueren 
 

 
  

De leraar… 
1. kan samenwerken in de 

schoolcontext 

De leraar… 
1. kan de eigen persoonlijke 

professionele 
ontwikkeling sturen 

De aankomende leraar werkt aan de leerdoelen van de vier dossiers in een doorlopende leerlijn die in jaar 4 leidt tot het 
eindniveau startbekwaam. De leerlijn is opgedeeld in vijf niveaus; werkplekleren jaar 1, 2, 3, 4 en niveau uitmuntend in jaar 
4. De leerdoelen zijn vertaald in beoordelingscriteria per leerjaar.  
 

HvA – jaar 1 indicatoren 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Pedagogisch dossier 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch dossier 
(kwalificatie/socialisatie) 

Dossier werken in de 
school (socialisatie) 

Dossier prof.ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. legt contact en gaat een 

professionele relatie aan 
met leerlingen.  

2. toont in gedrag en 
taalgebruik respect voor 
leerlingen.  

3. houdt rekening met de 
basisbehoeften 
autonomie, relatie en 
competentie van 
leerlingen.  

4. houdt leerlingen aan de 
regels. Bijdragen aan 
persoonsvorming van 
leerlingen   

5. vertoont gedrag dat 
passend is bij de 
pedagogische 
voorbeeldfunctie van 
een docent. 

De leraar…  
1. bereidt lessen en delen 

van een les voor met 
behulp van lesdoelen.  

2. controleert of de 
lesdoelen behaald zijn 

3. voert de lessen uit als 
gepland.  

4. zorgt voor een ordelijk 
verloop van de les 

5. helpt leerlingen bij hun 
leren.  

6. legt de leerstof 
voldoende duidelijk uit. 

7. beheerst de leerstof van 
zijn lessen 

8. benoemt 
(vak)didactische 
werkwijzen in 
geobserveerde lessen 
en effecten daarvan op 
het leren en gedrag van 
leerlingen. 

  

De leraar… 
1. communiceert en stemt 

af met collega’s over 
onderwijs.  

2. houdt zich aan 
afspraken en is 
aanspreekbaar op 
eigen gedrag  

3. assisteert bij het 
uitvoeren van 
schooltaken.  

4. voert werkzaamheden 
in de klas uit in 
opdracht van 
werkplekbegeleider 

5. heeft een actieve 
houding t.o.v. 
samenwerken met 
andere (aankomende) 
leraren en met de 
werkplekbegeleider. 
Hierbij staan zijn/haar 
leerdoelen centraal. 

De leraar… 
1. reflecteert methodisch 

op het eigen handelen. 
Hij/zij maakt daarbij 
gebruik van feedback 
van de 
werkplekbegeleider. 

2. stelt vragen bij 
praktijksituaties.  

3. formuleert met 
begeleiding van de 
werkplekbegeleider 
eigen leerdoelen.  

4. onderzoekt de visie op 
onderwijs van de 
stageschool en van zijn 
werkbegeleider.  

5. onderzoekt de eigen 
waarden en normen 
t.a.v. zijn beroepsmatig 
handelen. 
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HvA – jaar 2 indicatoren 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Pedagogisch dossier 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch dossier 
(kwalificatie/socialisatie) 

Dossier werken in de 
school (socialisatie) 

Dossier prof. ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. vraagt leerlingen naar 

hun interesses, 
benadert leerlingen 
positief en respecteert 
hun opvattingen.  

2. geeft leerlingen 
complimenten over hun 
werk en heeft positieve 
verwachtingen van hen.  

3. stelt regels, 
complimenteert 
gewenst gedrag en 
spreekt leerlingen aan 
op ongewenst gedrag.  

4. erkent en herkent de 
verschillen tussen 
leerlingen en stemt zijn 
communicatie hier op 
af.  

5. probeert verschillende 
pedagogische 
handelingen uit.  

6. laat de leerlingen vanuit 
zijn vakgebied 
nadenken over hun 
eigen normen en 
waarden en die van 
anderen.  

7. vervult doelbewust zijn 
voorbeeldrol. 

De leraar…  
1. heeft de lesdoelen 

SMART geformuleerd. 
De lesdoelen zijn 
passend bij het niveau 
van de klas.  

2. controleert of de 
lesdoelen behaald zijn.  

3. bereidt lesactiviteiten 
voor met werkvormen, 
materialen en media 
die aansluiten bij de 
lesdoelen.  

4. voert zijn lessen 
planmatig uit en zorgt 
voor een ordelijk en 
doelmatig verloop van 
de les.  

5. helpt leerlingen bij hun 
leren.  

6. legt de leerstof duidelijk 
uit en geeft heldere 
instructies over 
werkvormen en 
opdrachten.  

7. controleert of zijn 
instructie begrepen is.  

8. legt de leerlingen uit 
waarom het nuttig en 
nodig is om de zaken te 
leren die in de les aan 
bod komen.  

9. beheerst de leerstof van 
zijn lessen.  

10. volgt regelmatig de 
voortgang van de klas.  

11. maakt daarbij o.a. 
gebruik van standaard 
toetsmateriaal.  

De leraar… 
1. is aanwezig bij (team-

)overleggen en heeft 
daarbij een actieve rol.  

2. is aanspreekbaar op 
het eigen gedrag.  

3. voert schooltaken uit 
onder begeleiding. 

De leraar… 
1. reflecteert methodisch 

op het eigen handelen. 
Hij/zij maakt daarbij 
gebruik van 360° 
feedback en van 
theorie.  

2. kijkt naar een situatie 
vanuit meerdere 
perspectieven.  

3. formuleert in overleg 
met de 
werkplekbegeleider 
eigen leerdoelen en 
voert daarop gerichte 
activiteiten uit.  

4. verbindt zich aan de 
professionele 
standaard.  

5. expliciteert welke 
normen, waarden en 
overtuigingen voor 
hem belangrijk zijn in 
zijn 
beroepsuitoefening.  

6. experimenteert met 
voor hem nieuwe 
onderwijsvormen. 
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HvA – jaar 3 indicatoren 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Pedagogisch dossier 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch dossier 
(kwalificatie/socialisatie) 

Dossier werken 
in de school 
(socialisatie) 

Dossier professionele 
ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. is invoelend en 

belangstellend ten 
aanzien van de leerling 
en bevordert de 
veiligheid in de groep.  

2. geeft leerlingen 
complimenten over hun 
werk. Hij/zij stimuleert 
leerlingen om te leren 
en heeft positieve 
verwachtingen van hen.  

3. stimuleert de 
zelfstandigheid bij de 
leerlingen.  

4. maakt zijn 
verwachtingen duidelijk, 
stelt regels, 
complimenteert 
gewenst gedrag en 
reageert passend op 
ongewenst gedrag.  

5. stimuleert zijn 
leerlingen rekening te 
houden met onderlinge 
verschillen.  

6. erkent en herkent de 
verschillen tussen 
leerlingen en stemt zijn 
communicatie hier op 
af.  

7. leert zijn leerlingen een 
eigen mening te 
vormen.  

8. bespreekt met zijn 
leerlingen gedrag dat 
hoort bij  respect voor 
algemeen aanvaarde 
waarden en normen en 
stimuleert zijn 
leerlingen zich ook zo te 
gedragen.  

9. vervult doelbewust zijn 
eigen voorbeeldrol 

10. stimuleert zijn 
leerlingen te ontdekken 
waar zij goed in zijn en 
wat zij leuk vinden 

11. helpt leerlingen in het 
beroepsonderwijs bij 
het ontwikkelen van hun 
beroepsidentiteit. 

De leraar…  
1. heeft de lesdoelen SMART 

geformuleerd. De lesdoelen zijn 
passend bij het niveau van de klas. De 
niveaus van beheersing (bijv. Bloom) 
zijn herkenbaar.  

2. controleert of de lesdoelen behaald zijn.  
3. bereidt lesactiviteiten voor met 

werkvormen die leren bevorderen.  
4. kiest materialen en media die 

aansluiten bij de lesdoelen en toetsing.  
5. houdt rekening met de interesse en 

vakspecifieke leerproblemen van 
leerlingen.  

6. maakt verwachtingen en leerdoelen 
duidelijk aan leerlingen en motiveert 
hen deze te halen. voert de regie in zijn 
les en realiseert een adequaat 
klassenmanagement. Hij/zij is 
wendbaar in de uitvoering wanneer de 
situatie in de les daar om vraagt.  

7. gaat na of het leerproces in goede orde 
verloopt.  

8. helpt leerlingen bij  hun leren.  
9. stimuleert zijn leerlingen om over 

oplossingen na te denken en stelt 
verdiepende vragen.  

10. legt de leerstof duidelijk uit en geeft 
heldere instructies over werkvormen en 
opdrachten.  

11. controleert of zijn instructie begrepen 
is.  

12. legt de leerlingen uit waarom het nuttig 
en nodig is om de zaken te leren die in 
de les aan bod komen en legt daarbij 
waar mogelijk verband met latere 
beroepscontexten en/of 
maatschappelijke activiteiten van 
leerlingen.  

13. besteedt expliciet aandacht aan de taal 
die op school gebruikt wordt, waarbij hij 
zowel de specifieke vaktaal als de 
algemene schooltaal aan de orde laat 
komen.  

14. staat zichtbaar boven de leerstof van 
zijn les.  

15. volgt de voortgang van de klas middels 
formatieve en summatieve toetsing en 
past zijn onderwijs hierop aan.  

16. geeft leerlingen feedback gebaseerd op 
de formatieve toetsing.  

17. maakt gebruik van standaard en eigen 
passend en betrouwbaar 
toetsmateriaal. 

De leraar… 
1. participeert 

actief  in 
teamoverleg
gen.  

2. is 
aanspreekba
ar op het 
eigen 
gedrag 

3. voert 
zelfstandig 
schooltaken 
uit.  

4. neemt deel 
aan 
contacten 
met externe 
belanghebb
enden 
bijvoorbeeld 
ouders, 
bedrijven. 

De leraar… 
1. reflecteert 

methodisch op 
het eigen 
handelen. Hij/zij 
maakt daarbij 
gebruik van 360° 
feedback en van 
theoretische 
inzichten.  

2. werkt doelgericht 
aan zijn 
professionele 
ontwikkeling.  

3. stelt vragen bij 
praktijksituaties 
en kijkt naar een 
situatie vanuit 
meerdere 
perspectieven; 
stelt 
oordeelsvorming 
uit.  

4. laat in zijn 
beroepsuitoefenin
g regelmatig zien 
te handelen 
volgens de 
normen van de 
professionele 
standaard.  

5. expliciteert zijn 
pedagogisch en 
didactisch 
handelen vanuit 
de eigen waarden 
en normen.   

6. heeft een 
opvatting over 
wat goed (vak-
)onderwijs is.  

7. experimenteert 
met voor hem 
nieuwe 
onderwijsvormen 
en inhouden. 
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HvA – jaar 4 indicatoren 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Pedagogisch dossier 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch dossier 
(kwalificatie/socialisatie) 

Dossier werken in 
de school 
(socialisatie) 

Dossier prof. 
ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. begeleidt en stuurt 

groepsprocessen en 
zorgt dat leerlingen zich 
in de groep gekend, 
veilig en geaccepteerd 
voelen.  

2. schept ruimte voor 
leren, inclusief het 
maken van vergissingen 
en fouten. Hij 
ondersteunt het 
zelfvertrouwen van 
leerlingen, moedigt hen 
aan en motiveert hen.  

3. maakt zijn 
verwachtingen aan 
leerlingen duidelijk, stelt 
regels en eisen, 
complimenteert 
gewenst gedrag, 
reageert passend op 
ongewenst gedrag en 
beschikt over 
handelingsalternatieven  

4. stimuleert de 
zelfstandigheid bij de 
leerlingen.  

5. kan planmatig omgaan 
met diversiteit, 
bijvoorbeeld door de 
HGW-cyclus toe te 
passen.  

6. stimuleert zijn 
leerlingen rekening te 
houden met onderlinge 
verschillen.  

7. heeft oog voor de 
sociaal-emotionele en 
morele ontwikkeling van 
leerlingen en doet daar 
recht aan.  

8. erkent en herkent de 
verschillen tussen 
leerlingen en stemt zijn 
communicatie hier op 
af.  

9. signaleert 
ontwikkelings-, 
gedragsproblemen en –
stoornissen en zoekt 
naar oplossingen of 
verwijst door.  

10. leert zijn leerlingen een 
eigen mening te vormen 
en open te staan voor 
andere opvattingen.  

De leraar…  
1. heeft de lesdoelen SMART geformuleerd 

en passend bij het niveau van de klas. 
Diverse niveaus van beheersing (bijv. 
volgens Bloom) komen aan de orde.  

2. controleert of de lesdoelen behaald zijn.  
3. bereidt samenhangende lessen voor met 

gerichte lesactiviteiten en passende 
werkvormen die leren bevorderen. 

4. kiest materialen en media die aansluiten 
bij de lesdoelen en toetsing (alignment). 
Er is enige ruimte voor differentiatie naar 
niveau en kenmerken van leerlingen in de 
lesactiviteiten. In het beroepsonderwijs is 
het onderwijs gericht op de 
beroepspraktijk.  

5. voert de regie in zijn les en realiseert een 
adequaat klassenmanagement. Hij is 
wendbaar in de uitvoering van de 
geplande les wanneer de situatie in de les 
daar om vraagt.  

6. brengt variatie in instructie aan en gaat in 
de les na of het leerproces in goede orde 
verloopt.  

7. kan leiding en begeleiding geven aan 
groepen leerlingen binnen en buiten de 
context van de klas.  

8. legt de leerstof begrijpelijk en 
aansprekend uit en geeft heldere 
instructies over werkvormen en 
opdrachten. Hij gebruikt correcte taal die 
goed begrijpelijk is voor de doelgroep.  

9. controleert of zijn instructie begrepen is.  
10. legt de leerlingen uit waarom het nuttig 

en nodig is om de zaken te leren die in de 
les aan bod komen en legt daarbij waar 
mogelijk verband met latere 
beroepscontexten en/of 
maatschappelijke activiteiten van 
leerlingen.  

11. weet zijn leerlingen voor zijn vak en voor 
de les te motiveren.  

12. helpt met gerichte activiteiten leerlingen 
bij hun leren.  

13. stimuleert zijn leerlingen om over 
oplossingen na te denken en stelt 
verdiepende vragen en geeft 
opbouwende, gerichte feedback op taak 
en aanpak. Bovendien put de 
aankomende leraar uit een repertoire bij 
het ondersteunen en activeren van de 
leerlingen bij de lesactiviteiten.  

14. besteedt expliciet aandacht aan de taal 
die op school gebruikt wordt, waarbij hij 
zowel de specifieke vaktaal als de 
algemene schooltaal aan de orde laat 
komen.  

De leraar… 
1. neemt initiatief 

in 
teamoverleggen.  

2. vraagt feedback 
op eigen gedrag 
aan collega’s.  

3. neemt 
verantwoordelijk
heid voor het 
uitvoeren van 
schooltaken.   

4. handelt 
proactief.  

5. werkt samen met 
collega’s en 
stemt het eigen 
pedagogisch 
didactisch 
handelen waar 
nodig af. Hij 
draagt bij aan 
pedagogische 
didactische 
evaluaties in de 
school.  

6. legt relaties met 
externe 
belanghebbende
n, bijvoorbeeld 
ouders en/of 
(stage-) 
bedrijven en kan 
zijn handelen 
afstemmen met 
anderen die 
vanuit hun 
professionele 
verantwoordelijk
heid bij de 
leerlingen 
betrokken zijn.  

7. neemt deel aan 
activiteiten van 
de beroepsgroep 
(bijv. vaknetwerk, 
onderwijscoöper
atie). 

De leraar… 
1. reflecteert 

zelfstandig, kritisch 
en methodisch op 
het eigen handelen 
en op zijn 
pedagogische 
relatie met 
leerlingen. Hij 
maakt daarbij 
gebruik van 360° 
feedback en 
theoretische 
inzichten.  

2. werkt zelfstandig, 
planmatig en 
doelgericht aan zijn 
professionele 
ontwikkeling en 
laat daarbij zien dat 
hij zich blijvend kan 
ontwikkelen.  

3. kan zijn onderwijs 
en zijn 
pedagogische 
omgang met 
leerlingen 
uitleggen en 
verantwoorden.  

4. handelt 
consequent 
volgens de 
professionele 
standaard van het 
beroep van leraar.  

5. legitimeert 
gemaakte 
(ethische) keuzen 
in zijn 
beroepsuitoefening 
vanuit de eigen 
waarden en 
normen.  

6. maakt zichtbaar in 
zijn pedagogisch 
didactisch 
handelen wat zijn 
opvatting is over 
wat ‘goed 
’onderwijs is.  

7. experimenteert 
bewust met nieuwe 
vormen en 
inhouden en stemt 
dit af met zijn team. 
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11. bevordert de onderlinge 
solidariteit tussen 
leerlingen.  

12. signaleert en herkent 
gedragspatronen van 
individuele leerlingen en 
bespreekt deze met 
hen.  

13. helpt leerlingen in het 
beroepsonderwijs op 
maat bij het ontwikkelen 
van hun 
beroepsidentiteit. 

15. staat zichtbaar boven de leerstof van zijn 
vak en is in staat extra informatie over die 
leerstof op maat toe te voegen. 

16. volgt en toetst voortgang en resultaten 
van de klas met behulp van formatieve en 
summatieve toetsing en past zijn 
onderwijs hierop aan.  

17. geeft leerlingen feedback op inhoud 
zowel als leerproces.  

18. maakt gebruik van standaardtoetsen en 
kan zelf passende en betrouwbare 
toetsen samenstellen.  

19. signaleert leerproblemen en zoekt, 
eventueel met collega’s, naar 
oplossingen en 
doorverwijsmogelijkheden. 

 


