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Checklist werkplekbegeleider in begeleiding aankomend leraar 
Opleidingsschool Zaanstreek  
V2022.12.01 
 
Periode:  

Naam aankomende leraar:  

Naam werkplekbegeleider: 

Check? Algemeen - Begeleiding en Opleiding Datum? 
 Start   

 Meest relevante thema’s, onderwerpen, theorie van het instituut van huidige 
blok/semester gedeeld met WPB. 

 

 Leerdoelen, ondersteuningsvraag en randvoorwaarden zijn geformuleerd o.b.v. 
reflectie (HvA jr2, 3,4: gebruik feed forward). 

 

 Samenwerkafspraken zijn gemaakt.  
 Zone van naaste ontwikkeling bepaald (o.b.v. observaties)  
 Persoonlijk ontwikkel plan is opgesteld o.b.v. leerdoelen, ondersteuningsvraag, 

randvoorwaarden én zone van naaste ontwikkeling.  
 

 Tussen  
 Meest relevante thema’s, onderwerpen, theorie van het instituut van 

huidige/aankomende blok/semester gedeeld met WPB 
 

 Persoonlijk ontwikkel plan is bijgesteld o.b.v. ontwikkeling in leerdoelen, evt. 
aangepaste ondersteuningsvraag en randvoorwaarden en groei in ped.did. 
handelen (zone van naaste ontwikkeling). 

 

 Eind  
 Zone van naaste ontwikkeling bepaald (o.b.v. observaties)  
 Persoonlijk ontwikkel plan is bijgesteld o.b.v. leerdoelen, ondersteuningsvraag, 

randvoorwaarden én zone van naaste ontwikkeling (feed forward). 
 

Ruimte voor eigen aantekeningen/ aandachtspunten: 
 
 
 

Check? Gesprekken- en observatiecyclus Datum 
 Start   
 1e driehoeksgesprek AL, WPB en IO, start-/kennismakingsgesprek  
 Tussen  
 Lesobservatie(s) WPB  
 Lesobservatie IO  
 2e driehoeksgesprek AL, WPB en IO, tussentijdse beoordeling  
 Eind  
 Lesobservatie(s) WPB  
 Lesobservatie IO  
 3e driehoeksgesprek AL, WPB en IO, (eind)beoordeling  
Ruimte voor eigen aantekeningen/ aandachtspunten: 
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Check? Gezamenlijk leren - Schoolgroepbijeenkomsten Datum 
 Stuurt elke schoolgroepbijeenkomst onderwerp en de (persoonlijke) opbrengst 

naar WPB  
 

 Intervisie: verslagen en eindverslag zitten in portfolio/dossier  
 Opdracht uit bijeenkomst naar individueel leren:  

Bijeenkomst 9: Heeft oudergesprek bijgewoond/ gevoerd en verslag gemaakt 
Bijeenkomst X: Heeft peer geobserveerd (incl voor- en nabespreking) 

 

Ruimte voor eigen aantekeningen/ aandachtspunten: 
  
   
 
 

Check? Individueel leren - Leerwerktaken en curriculum instituut voor de praktijk Datum 
 Leerwerktaak: Onderwerp leerwerktaak 1 is   
 Leerwerktaak: Plan van aanpak is gemaakt en besproken in 1e driehoeksgesprek  
 Leerwerktaak: Presentatie van het resultaat is gedaan.   
 Leerwerktaak:   
 Leerwerktaak: Onderwerp leerwerktaak 2 is   
 Leerwerktaak: Plan van aanpak is gemaakt en besproken in 2e driehoeksgesprek  
 Leerwerktaak: Presentatie resultaat is gedaan.   
 Curriculum instituut: Beroepsopdrachten/ onderwijs praktijk zijn bekend en 

besproken. 
 

 Curriculum instituut: Beroepsopdrachten/ onderwijs praktijk worden uitgevoerd.   
Ruimte voor eigen aantekeningen/ aandachtspunten: 
  
  
  
 

 
Afkortingen: 

AL = aankomende leraar 
WPB = werkplekbegeleider 
IO = Instituutsopleider 
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Relevante informatie en documenten 

 Opleidingsschool Zaanstreek  
Veel van onderstaand ook www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/downloads  

o Plan van aanpak leerwerktaken 
Link naar download van een word document 

o Gesprekkencyclus 
Link naar afbeelding van de afgesproken gesprekkencyclus 

o Schoolgroepbijeenkomsten – gezamenlijk leren 
Link naar het raamprogramma gezamenlijk leren 

o Intervisie handleiding voor aankomende leraren 
Link naar download van een word document 

o Overig – beleid, bijlagen en meer 
Link naar webpagina met oa beleid, nieuwsflitsen, accreditatietraject etc. 

 Website HvA werkplekleren 
o Handleiding werkplekleren 

De handleiding voor aankomende leraren  
o Overzicht leeruitkomsten (beoogde bekwaamheidsniveaus) 

Link naar download van een word document 
o Beroepsopdrachten in een notendop  

Alle beroepsopdrachten op drie A4tjes 
o Beoordelingsfomulieren  

Link naar webpagina met formulieren per studiejaar 
o Bericht over nieuw systeem portfolio 

 Website UvA/ILO werkplekleren 
o Gids voor werkplekbegeleiders 
o Overzicht beoogde bekwaamheidsniveaus 

Samenvatting uit beoordelingsformulieren 
o Overzicht taken Onderwijspraktijk A, B en C 

Alle opdrachten AL met rol WPB op vijf A4tjes 
o Beoordelingsformulieren 

Webpagina met alle formulieren  

 

http://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/
http://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/downloads
https://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2022/09/Plan-van-Aanpak-Leerwerktaken-Opleidingsschool-Zaanstreek-v2022.07.11.docx
https://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2022/09/Gesprekkencyclus-Opleidingsschool-Zaanstreek-Vmaart2022.pdf
https://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2022/09/Schoolgroepbijeenkomsten-Opleidingsschool-Zaanstreek-2022-2023-vjuli2022.pdf
https://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2022/09/Intervisie-op-Opleidingsschool-Zaanstreek-v2022.08.24.docx
http://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid
https://www.hva.nl/werkplekleren/de-stage/werkplekleren.html
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/werkplekleren/handleidingen/handleiding-werkplekleren-2022-2023_310822.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/werkplekleren/beoordelingsformulieren/overzicht-leeruitkomsten-werkplekleren-2022-2023_sept22.docx
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/werkplekleren/beroepsopdrachten-kort-overzicht.pdf?1658310470378
https://www.hva.nl/werkplekleren/begeleiden--beoordelen/beoordelingsformullieren/beoordelingsformullieren.html
https://vozaanstadnl.sharepoint.com/:b:/s/OZOntwikkelgroep/ERcx7TeKTdBItxBRZTrZ-wsBdfgxg3mp0WUn-I9TEjH9zA?e=EulaAD
https://iloinfo.socsci.uva.nl/trainingen-en-conferenties/
https://iloinfo.socsci.uva.nl/werkplekbegeleidersgidsen/
https://vozaanstadnl.sharepoint.com/:b:/s/OZOntwikkelgroep/EdEc7QJQwwhIjD87PEdv6PoBuzXGCndwNAcJJWXir0XjUA?e=IuR6bR
https://vozaanstadnl.sharepoint.com/:b:/s/OZOntwikkelgroep/EZhcoFV0Vq9LlXCSzHZfqZgB_CbmIdQcRxcz2OCwQ8EyeQ?e=SIEv1n
https://iloinfo.socsci.uva.nl/onderwijspraktijk/

