
Begeleiders aankomende leraren 
Opleidingsschool Zaanstreek - juni 2022

Opgevraagd: 1 juli 2022

Dit rapport biedt u een overzicht van de voornaamste filterresultaten van Begeleiders aankomende leraren 
Opleidingsschool Zaanstreek - juni 2022. Dit gebeurt zowel op basis van domeinen als van stellingen. Dit rapport 
geeft feedback van de eigen resultaten in vergelijking met relevante benchmarks.

Toegepaste filters
Naam onderzoek Begeleiders aankomende leraren Opleidingsschool Zaanstreek - 

juni 2022
Domeinen Conclusie, OPEN vragen WPB, Organisatie en positie, Persoonlijke 

ontwikkeling en professionalisering, Samen opleiden
Periode Van 1 augustus 2021 t/m 1 juli 2022
Weergegeven onderdelen  Domeinen - overzicht domeinscores,  Stellingen - overzicht 

stellingen,  Stellingen - overige antwoorden, Representativiteit - 
per respondenttype

Vraagweergave Standaard [Nederlands]
Benchmark Volledige benchmark
Aantal decimalen 2
Grafische weergave Zonnetje/wolkje
Risico Weergeven
Filter eigen resultaten op
- Bestuur Opleidingsschool Zaanstreek

Filter alle resultaten op
- Persoontype (respondent) Docent, Kader, OOP

Overzicht domeinen
Overzicht domeinen Score BM Risico

Conclusie 7,20 7,26 13,00 %

Organisatie en positie 7,94 8,02 28,00 %

Persoonlijke ontwikkeling en professionalisering 7,09 7,07 45,00 %

Samen opleiden 6,29 6,18 27,00 %

Inzicht domein Conclusie
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Stellingen Conclusie Score BM

1 Ik ervaar de rol van werkplekbegeleider als een verrijking van mijn baan 
als docent.

7,81 8,04

2 Ik heb tijdens de begeleiding mijn kennis en vaardigheden goed kunnen 
inzetten.

8,23 8,17

3 De schoolleiding heeft inzicht in mijn kwaliteiten als werkplekbegeleider. 5,80 5,96

4 Ik ben tevreden over de samenwerking met de schoolopleider(s). 7,78 7,73

5 Ik ben tevreden over de randvoorwaarden voor de begeleiding van de 
stage vanuit mijn school.

6,61 6,63

6 De “koppeling” met de student vindt tijdig plaats. 7,30 7,42

7 De scholingsbijeenkomsten zijn een aanvulling op mijn kennis en 
vaardigheden als werkplekbegeleider.

6,43 6,48

8 Ik zou andere docenten aanraden om werkplekbegeleider te worden. 7,60 7,66

Inzicht domein Organisatie en positie

Stellingen Organisatie en positie Score BM

1 Ik ben tevreden over de manier waarop studenten bij mij geplaatst 
worden.

7,45 7,47

2 De samenwerking met de schoolopleider verloopt naar tevredenheid. 8,11 8,07

3 Ik weet wat er van mij wordt verwacht als het gaat om de begeleiding van 
studenten.

7,69 7,74

4 De schoolleiding draagt naar het team het belang van de opleidingsschool 
uit.

6,16 6,41

5 Ik voel me gewaardeerd als werkplekbegeleider door de schoolleider. 6,73 6,82

6 In het functioneringsgesprek met mijn leidinggevende is mijn 
functioneren als werkplekbegeleider aan de orde geweest.

4,12 4,13

7 De evaluatie van mijn rol als werkplekbegeleider vond ik waardevol. 7,23 7,24

Inzicht domein Persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
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Stellingen Persoonlijke ontwikkeling en professionalisering Score BM

1 Studenten brengen nieuwe inzichten met betrekking tot onderwijs mee. 7,60 7,21

2 Door het begeleiden en beoordelen van een student word ik kritischer op 
mezelf.

8,29 8,17

3 Door het begeleiden en beoordelen van een student word ik een betere 
docent.

7,69 7,75

4 Ik heb me verder ontwikkeld als werkplekbegeleider door scholing te 
volgen.

7,00 6,62

6 Ik wil me verder ontwikkelen als werkplekbegeleider. 6,04 6,37

8 Ik ben tevreden over het scholingsaanbod voor werkplekbegeleiders. 6,40 6,35

9 Ik zoek actief contact met andere werkplekbegeleiders naar collegiale 
consultatie.

5,68 6,08

10 Als werkplekbegeleider lever ik een belangrijke bijdrage binnen de school. 7,30 7,47

11 Als werkplekbegeleider vind ik het belangrijk om met andere 
werkplekbegeleiders professionele gesprekken te voeren over het 
begeleiden van studenten.

7,84 7,61

Inzicht domein Samen opleiden

Stellingen Samen opleiden Score BM

1 Ik ben tevreden over de informatie vanuit de lerarenopleiding. 5,98 5,93

2 Ik weet wat mijn studenten leren op de lerarenopleiding en wat ze 
moeten oefenen in de lessen van hun stage.

6,13 6,08

3 Ik heb studenten actief begeleid bij opdrachten vanuit de 
lerarenopleiding.

6,64 6,42

4 Ik heb studenten actief begeleid bij het maken van leerwerktaken. 6,19 6,19

5 Ik ben tevreden over de samenwerking met de begeleider vanuit de 
lerarenopleiding.

6,85 6,58

6 Indien ik feedback geef aan de lerarenopleiding wordt dit opgepakt. 5,92 5,90

Pagina 3 van 4 Gegenereerd: 1 juli 2022 08:07



Legenda rapportage

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal onderdelen van een rapportage. Als u meer wilt weten over 
het opvragen van resultaten, ga dan naar Help / Resultaten.
Berekening domeinscore: de scores van elke stelling worden omgerekend naar een 10-puntschaal. Vervolgens 
wordt van elke stelling het gemiddelde berekend. Daarna wordt van deze kengetallen het ongewogen 
gemiddelde berekend van de geselecteerde respondenten.
Grafische weergave: of een score een zonnetje of wolkje (blokjes of klavertjes) krijgt, wordt per domein/stelling 
bepaald. Daarvoor wordt gekeken naar het aantal deelnemende scholen of geëvalueerden. Er zijn 5 categorieën 
met elk een bereik van 20% van de scores. De totale hoeveelheid scholen dan wel geëvalueerden bepaalt de 
aantallen per categorie.
Zie voor uitleg: Berekeningen – Algemeen.
Risicogetal: een risicogetal van een domein wordt berekend als 25% van de stellingen van dat domein een 
negatief antwoord krijgt van een respondent. Als van 50 respondenten 10 respondenten bij 2 stellingen een 
negatief antwoord geven op een domein van 5 stellingen, dan is het risicogetal 20%.
Zie voor de berekening: Berekeningen - Risicogetal.
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