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ILO/UvA – Eindtermen 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Vakinhoudelijk bekwaam 
(kwalificatie) 

Vakdidactisch bekwaam 
(kwalificatie/socialisatie) 

Pedagogisch bekwaam 
(socialisatie) 

Professionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) 

De leraar… 
1. beheerst de inhoud van 

vak / staat boven de 
leerstof;  

2. daardoor de leerstof, voor 
het schooltype waarin de 
leraar werkzaam is, zo kan 
samenstellen, kiezen of 
bewerken dat de 
leerlingen die kunnen 
leren;  

3. vanuit vakinhoudelijke 
expertise verbanden kan 
leggen met het dagelijks 
leven, met werk en met 
wetenschap en het 
onderwijs betekenisvol 
kan maken voor de 
leerlingen en  

4. daarmee kan bijdragen 
aan de algemene vorming 
van de leerlingen. 

De leraar…  
1. weet de vakinhoud te 

vertalen in leerplannen 
of leertrajecten en dat 
doet op een 
professionele, 
ontwikkelingsgerichte 
werkwijze;  

2. maakt de vakinhoud 
leerbaar voor en stemt 
af op het niveau en 
kenmerken van de 
leerlingen, daarbij 
doelmatig 
gebruikmakend van 
(digitale) beschikbare 
leermiddelen;  

3. kan het onderwijs 
ontwikkelen en 
evalueren;  

4. kan het onderwijs 
doelmatig uitvoeren en 
het leren van leerlingen 
organiseren;  

5. stemt de vak 
inhoud/didactiek af met 
de collega’s op school 
en laat aansluiten bij de 
visie en missie van de 
school. 

6. kan de ontwikkeling van 
het vak/curriculum in 
de school afstemmen 
met collega’s en met 
anderen die voor de 
ontwikkeling van de 
leerling 
verantwoordelijk zijn 
(eindterm 
‘samenwerken en 
communicatie met 
collega’s en 
omgeving’).  

De leraar… 
1. volgt de ontwikkeling van 

leerlingen in hun leren en 
gedrag en stemt daarop 
het handelen af; 

2. draagt bij aan de sociaal-
emotionele en morele 
ontwikkeling van de 
leerlingen; 

3. draagt bij aan de 
burgerschapsvorming en 
de ontwikkeling van de 
leerling tot een 
zelfstandige en 
verantwoordelijke 
volwassene;  

4. met een professionele, 
ontwikkelingsgerichte 
werkwijze en in 
samenwerking met 
collega’s een veilig, 
ondersteunend en 
stimulerend leerklimaat 
voor leerlingen kan 
realiseren;  

5. is in staat om oordelen te 
formuleren, rekening 
houdend met de 
sociaalmaatschappelijke 
en ethische 
verantwoordelijkheden die 
horen bij het beroep; 

6. kan het pedagogisch 
handelen afstemmen met 
collega’s en met anderen 
die voor de ontwikkeling 
van de leerling 
verantwoordelijk zijn 
(eindterm ‘samenwerken 
en communicatie met 
collega’s en omgeving’). 

De leraar… 
1. is in staat kritisch te 

reflecteren op alle 
aspecten die met 
zijn/haar persoonlijkheid, 
motivatie, attitudes, 
verwachtingen en 
cognities te maken 
hebben (die onder meer 
tot uiting komen in het 
pedagogisch handelen) 
en feedback hieromtrent 
ter harte te nemen  

2. verbetert op 
onderzoeksmatige wijze 
de (eigen) 
onderwijspraktijk en blijft 
ontwikkelen;  

3. is in staat (vak)kennis en -
kunde actueel te houden;  

4. is in staat een eigen 
positie te bepalen ten 
aanzien van de missie en 
visie van de 
school/instelling en 
bereid is een 
constructieve bijdrage te 
leveren aan de 
ontwikkeling van het 
vak/het onderwijs in de 
school. 
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ILO/UvA – indicatoren bekwaamheid opleiding 
Kennis, vaardigheden en visie van de aankomende leraar in het kader van… 
Vakinhoudelijk 
bekwaam 
(kwalificatie) 

De leraar… 
1. toont parate kennis die methode overstijgt.  
2. Kan methode op verschillende manieren gebruiken door aan te vullen en te verrijken.  
3. Kan zelfstandig vakinhouden en leermiddelen selecteren en toevoegen. Deze inhouden zijn 

doorgaans passend bij het niveau van de doelgroep.  
4. Maakt leerstof regelmatig actueel, betekenisvol en relevant.  
5. Legt vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden met het dagelijks leven, met werk en met 

wetenschap en maakt in de regel het vak betekenisvol  voor de leerlingen.  
6. Kent de relatie van de leerstof voor zijn vak met de kerndoelen, eindtermen en examenprogramma's 

en handelt daarnaar.  
7. Overziet de opbouw van het curriculum van zijn vak, de plaats van zijn vak in het curriculum van de 

opleiding en de doorlopende leerlijnen.  
8. Kan vakoverstijgend een rol spelen.  
9. Kan de leerstof, voor het schooltype (vmbo/havo/vwo) en leerjaar, waarin hij/zij werkzaam is, zo 

samenstellen, kiezen of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren 

Vakdidactisch 
bekwaam 
(kwalificatie/ 
socialisatie) 

De leraar…  
1. Stelt vooraf voor zichzelf concrete en specifieke leerdoelen. De gekozen leeractiviteiten zijn over het 

algemeen passend bij de leerdoelen en specifiek voor het vak(-onderdeel). Er is goed zicht op het 
niveau en de kenmerken van de leerlingen.  

2. Maakt de vakinhoud bij de leeractiviteiten leerbaar voor en stemt deze af  op het niveau en 
kenmerken van zijn leerlingen. Voorbereiding van lokaal en materiaal is in orde en passend bij werk- 
en groeperingsvormen.  

3. Gebruikt gevarieerde, bij het vak passende, aanbiedende en activerende werkvormen, materialen en 
media/ict. Voert deze uit zoals beoogd. Organisatie-eenheid is trimester/rapport-periode.  

4. Ontwerpt zelf toetsen en correctiemodellen. Toetsvragen sluiten aan bij leerdoelen en 
leeractiviteiten uit de lessen.  

5. Toont zich realistisch en flexibel in planning van de les. Tijdsplanning komt overeen met beoogde 
planning. Instructies zijn eenduidig en volledig.  

6. Kan variatie aanbrengen in instructie, goed afgestemd op taalbeheersing en taalontwikkeling van 
leerlingen.  

7. Gebruikt leer- en lestijd goed.  
8. Zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de les: laat weinig tijd verloren gaan aan het begin 

van de les; Houdt zich aan de bij leerlingen bekende planning.  
9. Maakt doelmatig gebruik van digitale leermaterialen en - middelen.  
10. Weet de meeste leerlingen te motiveren tot het halen van de leerdoelen.  
11. Besteedt nu en dan expliciet aandacht aan leerstrategieën.  
12. Stimuleert leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën bij een taak.  
13. Stelt vragen die leerlingen aanzetten tot denken.  
14. Gaat in de les na in hoeverre zich bij de leerlingen daadwerkelijk misconcepties ontwikkelen.  
15. Heeft redelijk zicht op verschillen tussen leerlingen.  
16. Geeft leerlingen zicht op hun eigen vorderingen.  
17. Houdt in de les af en toe rekening met verschillen door uitleg en/of verwerking af te stemmen op 

leerlingen.  
18. Geeft leerlingen soms keuzemogelijkheden.  
19. Geeft over het algemeen concrete en specifieke feedback. Feedback richt zich niet alleen op 

antwoord zelf maar ook op de wijze waarop leerlingen antwoord geven.  
20. Besteedt nu en dan expliciet aandacht aan leerstrategieën.  
21. Stimuleert leerlingen na te denken over oplossingsmethoden/ strategieën bij een taak. Kan 

complexere werk- en groeperingsvorm gericht op zelfstandig (samen) werken en zelfstandig leren 
organiseren.  

22. Gaat na of de leerdoelen van de les bereikt zijn door middel van formatieve evaluatiemethoden.  
23. Weet deze informatie te gebruiken om leerlingen verder te helpen.  
24. Gebruikt resultaten uit de toets om nieuwe lessen anders vorm te geven qua inhoud en/of didactiek.  
25. Beschrijft, expliciteert, legitimeert en evalueert min of meer zelfstandig eigen inhoudelijke keuzes en 

didactische aanpak en stelt op basis daarvan het handelen bij.  
26. Signaleert leerproblemen en -belemmeringen en zoekt daarvoor -  indien nodig - een oplossing voor 

samen met collega’s.  
27. Is op de hoogte van ontwikkelingen in vak en vakdidactiek en gebruikt deze voor de ontwikkeling 

van eigen handelen. 
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Pedagogisch 
bekwaam 
(socialisatie) 

De leraar… 
1. Maakt contact met de leerlingen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem/haar en 

zich op hun gemak voelen.  
2. Toont belangstelling voor individuele leerlingen.  
3. Neemt de leiding over de gang van zaken.  
4. Stimuleert door een respectvolle en open houding dat leerlingen inbreng kunnen en durven hebben 

en zelf verantwoordelijk-heid nemen voor hun leerproces.  
5. Corrigeert tijdig en gepast, heeft meestal gewenste effect.  
6. Analyseert de sociale processen tussen de leerlingen en neemt initiatief om hier sturing aan te 

geven.  
7. Heeft oog voor het welbevinden van individuele leerlingen binnen de groep.  
8. Vormt zich een goed beeld van de leerlingen bij de vorderingen die zij maken op het gebied van 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
9. Spreekt leerlingen hierop aan.  
10. Heeft oog voor de verschillen tussen leerlingen en anticipeert daarop.  
11. Stimuleert de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van individuele leerlingen.  
12. Volgt de ontwikkeling van de leerlingen in leren en gedrag, uit positieve verwachtingen en stemt 

zijn/haar handelen daarop af.  
13. Kan in samenwerking met zijn collega’s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor 

zijn leerlingen realiseren.  
14. Is in staat om leerlingen met een open, houding tegemoet te treden.  
15. Is zich hierbij bewust van mogelijke vooroordelen of aannames.  
16. Stemt zijn pedagogisch handelen af met zijn collega’s en met anderen die voor de ontwikkeling van 

de leerling verantwoordelijk zijn. 

Professionele 
ontwikkeling 
(persoonsvorm
ing) 

De leraar… 
1. Beschrijft en evalueert systematisch eigen ervaringen. 
2. Is in staat kritisch te analyseren vanuit verschillende invalshoeken (motivatie, attitudes, 

verwachtingen etc.).  
3. Vraagt gericht feedback aan begeleiders en weet dit in te zetten voor verbeteren eigen lessen en 

eigen handelen.  
4. Heeft een realistisch beeld van eigen sterke en zwakke kanten.  
5. Gebruikt systematisch aangereikte theorie en praktijkkennis van collega’s.  
6. Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van de eigen onderwijspraktijk en neemt hier de tijd 

voor.  
7. Is op de hoogte van verschillen in opvattingen over onderwijs en kan dit koppelen aan de inrichting 

van de eigen schoolorganisatie.  
8. Ziet op basis hiervan consequenties voor zichzelf en de eigen lespraktijk.  
9. Neemt proactief deel aan vergaderingen: draagt onderwerpen aan ter bespreking en/of stelt 

kritische vragen.  
10. Neemt actief deel aan schoolbrede activiteiten (rapportvergadering, ouderavond, excursie etc.). 

 
 


