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Rubric schoolpraktijk voor de masterstage 

Wat is een rubric? 
Een rubric is een evaluatie-instrument dat gebruikt kan worden voor de begeleiding en de beoordeling van leraren-in-opleiding (lio’s).  

Hoe ziet de rubric eruit?  
De rubric is een tabel waarin per taak op verschillende niveaus de kwaliteit van uitvoering is beschreven. Eerst wordt aangegeven wat het meest basale 
niveau is. Daarnaast staat telkens een meer complex of meer compleet niveau beschreven.  

Voordelen van een rubric 
• het dwingt de begeleider de gehanteerde criteria concreet te verwoorden 
• het kan de beoordeling meer objectief en consistent maken 
• het geeft heldere indicatoren om ontwikkelingen mee te vergelijken  
• het kan de begeleiding consequent maken, studenten worden telkens met hetzelfde instrument geëvalueerd. 
• het maakt studenten van te voren duidelijk waarop ze begeleid en beoordeeld zullen worden 
• het levert de studenten bewustzijn op over concreet aantoonbare competenties, die ze ook in peerevaluaties kunnen gebruiken. 

Doel van de rubric 
Doel van de rubric is om tijdens de gesprekken met je begeleiders duidelijke criteria te hebben; taal voorhanden te hebben om je functioneren en je 
ontwikkeling als docent te kunnen verwoorden en vast te stellen. 

Het gebruik van rubrics in de praktijk 
Leraren-in-opleiding zullen afhankelijk van hun capaciteiten en sterke en zwakke kanten tijdens de opleiding een eigen ontwikkeling laten zien. Bij de 
ene competentie zal een student zich sneller ontwikkelen dan bij de andere. In de rubric worden per taak telkens vijf niveaus onderscheiden. Het eerste 
niveau (Startend) is niet beschreven. Dit niveau geeft aan dat de student nog niet voldoet aan de omschrijving van het tweede niveau (In ontwikkeling). 
Het derde niveau (Voldoende) is zo geformuleerd dat de docenten-in-opleiding daaraan bij de afsluiting van de opleiding moeten voldoen. Het beschrijft 
dus een startbekwame docent. Het is dus in ieder geval de bedoeling dat een docent aan het eind van de opleiding overal tenminste op niveau 3 (Vol-
doende) zit en binnen elke rol een ontwikkeling heeft laten zien. Aan het eind van Masterstage 1 (halverwege het beroepsvoorbereidend deel van de op-
leiding) wordt van de studenten verwacht dat zij taak 11 en tenminste drie van de taken 1 t/m 10 op niveau 3 (Voldoende) beheersen en voor de overi-
ge taken minimaal op niveau 2 (In ontwikkeling) zitten. Studenten hebben allen hun eigen sterke punten waarin ze mogelijk het laatste niveau kunnen 
halen. Het is dus niet realistisch om te verwachten dat een docent-in-opleiding overal het hoogste niveau (Excellent) haalt. 
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Rubric schoolpraktijk (2016-17) 
Taken 1 Star-

tend
2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent

Lesvoorbe-

reiding 

1. Leerdoelen 

voor het hele 

curriculum en 

specifieke les-

sen 

De docent neemt leerdoelen 

van anderen/de methode veelal 

letterlijk over als "lesdoelen" en 

geeft nauwelijks of op incorrec-

te wijze aan of deze smart ge-

formuleerd zijn. De docent 

geeft nauwelijks of op incorrec-

te wijze aan hoe de gestelde 

lesdoelen aansluiten bij de vak-

inhoud en beginsituatie.

De docent neemt lesdoelen 

veelal letterlijk over van ande-

ren/de methode en controleert 

of deze smart geformuleerd 

zijn. De docent geeft, op be-

knopte wijze, voor enkele les-

doelen aan hoe deze aanslui-

ten bij de vakinhoud of de 

beginsituatie.

De docent herformuleert door 

anderen/de methode voorge-

stelde lesdoelen en geeft  voor 

de meeste lesdoelen aan of 

deze smart geformuleerd zijn. 

De docent geeft, op beknopte 

wijze, voor de meeste lesdoe-

len, op expliciete wijze, aan 

hoe deze aansluiten bij de 

vakinhoud en beginsituatie.

De docent formuleert eigen 

leerdoelen en lesdoelen en for-

muleert deze volgens het smart 

principe. De docent geeft voor 

alle gestelde lesdoelen, op ex-

pliciete wijze, aan hoe deze 

aansluiten bij de vakinhoud en 

beginsituatie. De docent licht 

toe waarom deze aansluiting 

belangrijk is.

De docent verantwoordt waarom 

eigen leerdoelen en lesdoelen 

voor de specifieke situatie van de 

klas geformuleerd dienen te wor-

den. De docent verantwoordt of 

de gestelde doelen smart gefor-

muleerd zijn. De docent geeft 

voor alle gestelde lesdoelen aan 

hoe deze aansluiten bij de vakin-

houd en beginsituatie. De docent 

licht toe waarom deze aansluiting 

belangrijk is en onderbouwt dit 

met theoretische concepten.

Lesvoorbe-

reiding 

2. Ontwerpt 

leeractiviteiten 

voor de gestelde 

leerdoelen

De docent neemt leeractivitei-

ten (incl. materialen, media en 

digitale content) van anderen/

de methode over. De docent 

geeft nauwelijks of op incorrec-

te wijze aan hoe de leeractivi-

teiten aansluiten bij de gestelde 

lesdoelen en hoe deze beogen 

leerlingen actief bij de les te 

betrekken.

De docent past leeractiviteiten 

(incl. materialen en media) 

van anderen/de methode 

enigszins aan, maar licht niet 

toe waarom die dit doet. De 

docent geeft voor de meeste 

leeractiviteiten aan hoe deze 

aansluiten bij de gestelde les-

doelen of hoe deze beogen 

leerlingen actief bij de les te 

betrekken.

De docent ontwerpt eigen 

leeractiviteiten (incl. materia-

len en media), maar licht niet 

toe waarom die dit doet. De 

docent geeft voor de meeste 

leeractiviteiten aan hoe deze 

aansluiten bij de gestelde les-

doelen en hoe deze beogen 

leerlingen actief bij de les te 

betrekken.

De docent ontwerpt eigen (digi-

tale) leeractiviteiten (incl. mate-

rialen, media en digitale con-

tent) en licht in beperkte mate 

toe waarom die dit doet. De 

docent geeft voor alle leeractivi-

teiten aan hoe deze aansluiten 

bij de gestelde lesdoelen en 

beogen leerlingen actief bij de 

les te betrekken. De docent licht 

toe waarom deze aansluiting 

belangrijk is.

De docent geeft aan waarom 

(nieuwe) leeractiviteiten (incl. 

materialen, media en digitale 

content) gewenst zijn en geeft 

deze o.a. vorm met behulp van 

blended learning. De docent 

geeft voor alle leeractiviteiten 

aan hoe deze aansluiten bij de 

gestelde doelen en hoe deze 

beogen leerlingen actief bij de les 

te betrekken. De docent licht toe 

waarom deze aansluiting belang-

rijk is en onderbouwt dit met 

theoretische concepten.
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Lesvoorbe-

reiding 

3. Plant de uit-

voering en de 

voorbereiding

De docent gebruikt een lesplan-

ning bestaande uit een (of 

twee) lesfase(n), die nadere 

uitwerking behoeft. De docent 

geeft, voor de gehele les of een 

lesfase, een onrealistische tijds-

indicatie voor de uitvoering/

begeleiding van de beoogde 

leeractiviteiten.

De docent gebruikt een les-

planning met drie duidelijk 

benoemde lesfasen (introduc-

tie, kern en afsluiting) met 

deels uitgewerkte leeractivitei-

ten. De docent geeft voor twee 

van de drie lesfases (introduc-

tie, kern en afsluiting) een 

realistische tijdsindicatie voor 

de uitvoering/begeleiding van 

de beoogde leeractiviteiten.

De docent gebruikt een les-

planning bestaande uit drie 

duidelijke benoemde lesfasen 

(introductie, kern en afslui-

ting) met grotendeels uitge-

werkte leeractiviteiten. De 

docent geeft voor iedere lesfa-

se (introductie, kern en afslui-

ting) een realistische tijdsindi-

catie voor de uitvoering/bege-

leiding van de beoogde leerac-

tiviteiten.

De docent gebruikt een lesplan-

ning bestaande uit drie duidelijk 

benoemde lesfasen (introductie, 

kern en afsluiting) en, per fase, 

duidelijk uitgewerkte leeractivi-

teiten. De docent licht toe 

waarom voor deze lesopzet 

gekozen is. De docent geeft per 

lesfase (introductie, kern en 

afsluiting) een realistische tijds-

indicatie voor de uitvoering/

begeleiding van de beoogde 

leeractiviteiten. De docent geeft 

aan hoe, met de bestaande 

planning, flexibel ingespeeld 

kan worden op (onverwachte) 

gebeurtenissen.  

De docent gebruikt een lesplan-

ning bestaande uit drie duidelijk 

benoemde lesfasen (introductie, 

kern en afsluiting) en, per fase, 

duidelijk uitgewerkte leeractivi-

teiten. De docent licht toe waar-

om voor deze lesopzet gekozen is 

en onderbouwt dit met theoreti-

sche concepten. De docent heeft, 

naast de realistische tijdsindicatie 

per fase en leeractiviteit, een 

alternatieve planning beschikbaar 

om flexibel in te kunnen spelen 

op (onverwachte) gebeurtenis-

sen.

Taken 1 Star-
tend

2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent
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4. Begeleidt 
de uitvoe-
ring van de 
leeractivitei-
ten

De docent besteedt geen expli-

ciete aandacht/lestijd aan de 

beoogde lesdoelen of hoe de 

leeractiviteiten hierop aanslui-

ten. De docent instrueert en 

begeleidt leerlingen op een 

ondoelmatige wijze (bv. ondui-

delijke instructie/feedback te 

vroeg of te laat klaar, verrast 

door de bel, vergeet de tijd). De 

docent laat zich hierbij regelma-

tig leiden door, onverwachte, 

gebeurtenissen in de les. De 

docent maakt tijdens de les 

vrijwel alleen gebruik van aan-

biedende werkvormen (bv. in-

structie geven, voordoen) die 

gericht zijn op de groep als 

geheel. De docent geeft leerlin-

gen tijdens de les niet of nau-

welijks de gelegenheid om hun 

eigen leeractiviteiten te kiezen.

De docent expliciteert aan het 

begin van de les (introductie) 

hoe de leeractiviteiten aanslui-

ten bij de beoogde lesdoelen. 

De docent instrueert en bege-

leidt leerlingen op een over-

wegend doelmatige wijze (bv. 

duidelijke instructie/feedback, 

is op tijd klaar, houdt time on 

task leerlingen bij). De docent 

laat zich hierbij incidenteel nog 

leiden door, onverwachte, ge-

beurtenissen in de les. De 

docent gebruikt tijdens de les 

vrijwel alleen aanbiedende 

werkvormen (bv. instructie, 

geven, voordoen) die gericht 

zijn op de groep als geheel en 

maakt daarbij alleen gebruik 

van standaardoefeningen. De 

docent geeft leerlingen tijdens 

de les soms de gelegenheid 

om hun eigen leeractiviteiten 

te kiezen.

De docent expliciteert tijdens 

iedere lesfase (introductie, 

kern en afsluiting) hoe de 

leeractiviteiten aansluiten bij 

de beoogde lesdoelen. De 

docent instrueert en begeleidt 

leerlingen per lesfase op een 

doelmatige wijze (bv. duidelij-

ke instructie/feedback, is op 

tijd klaar, houdt time on task 

leerlingen bij). De docent 

stuurt de organisatorische 

uitvoering van de beoogde 

leeractiviteiten aan. De docent 

maakt tijdens de les afwisse-

lend gebruik van aanbiedende 

(bv. instructie, geven, voor-

doen) en activerende (bv. 

samenwerken, concept maps) 

werkvormen en maakt hierbij 

af en toe gebruik van ICT. De 

docent zoekt naar mogelijkhe-

den om rekening te houden 

met verschillen tussen leerlin-

gen op groepsniveau. De do-

cent geeft leerlingen tijdens de 

les regelmatig de gelegenheid 

om hun eigen leeractiviteiten 

te kiezen. De keuze betreft 

vooral de organisatie (bv. 

wanneer, met wie) van de 

leeractiviteiten.

De docent expliciteert tijdens 

iedere lesfase (introductie, kern 

en afsluiting) hoe de leeractivi-

teiten aansluiten bij de beoogde 

lesdoelen. De docent explici-

teert hoe de lesfasen zich tot 

elkaar verhouden. De docent 

instrueert en begeleidt leerlin-

gen per lesfase op een doelma-

tige wijze (bv. is op tijd klaar, 

houdt time on task leerlingen 

bij). De docent stuurt de orga-

nisatorische en inhoudelijke 

uitvoering van de beoogde leer-

activiteiten aan en past, indien, 

nodig, de bestaande planning 

effectief aan. De docent ge-

bruikt tijdens de les, op gevari-

eerde wijze (ook digitaal) aan-

biedende (bv. instructie, geven, 

voordoen) en activerende (bv. 

samenwerken, concept maps) 

werkvormen. De docent ge-

bruikt toegesneden bijspijkerac-

tiviteiten en verrijkingsoefenin-

gen op groepsniveau en ge-

bruikt ICT-toepassingen om te 

differentiëren. De docent stimu-

leert dat leerlingen tijdens de 

les hun eigen leeractiviteiten 

kiezen. De keuze betreft de 

organisatie (bv. wanneer, met 

wie) en de inhoudelijke invulling 

(bv. type opdracht) van de leer-

De docent expliciteert tijdens 

iedere lesfase (introductie, kern 

en afsluiting) hoe de leeractivitei-

ten aansluiten bij de beoogde 

lesdoelen. De docent expliciteert 

hoe de  lesfases zich tot elkaar 

verhouden en hoe lesdoelen zich 

verhouden tot die van volgende 

lessen. De docent instrueert en 

begeleidt leerlingen per lesfase 

op een doelmatige wijze (bv. 

duidelijke instructie/feedback, is 

op tijd klaar, houdt time on task 

leerlingen bij). De docent stuurt 

de organisatorische en inhoude-

lijke uitvoering van de beoogde 

leeractiviteiten aan en reageert 

op flexibele wijze op gebeurtenis-

sen (bv. met een alternatieve 

planning). De docent beschikt 

over een breed scala van  leerac-

tiviteiten die afhankelijk van de 

situatie tijdens de les ingezet 

worden. De docent laat, o.a. met 

gebruik van ICT, leerlingen zoveel 

mogelijk op eigen niveau en in 

eigen tempo werken en kiest 

bewust voor gepaste bijspijkerac-

tiviteiten/verrijkingsoefeningen. 

De docent maakt leerlingen tij-

dens de les medeverantwoorde-

lijk voor de keuze van de leerac-

tiviteiten (inhoudelijk en organi-

satorisch) en varieert hierbij in 

Taken 1 Star-
tend

2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent
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5. Toetst in 
welke mate 
de gestelde 
leerdoelen 
zijn gereali-
seerd.

De docent maakt nog geen of 

nauwelijks gebruik van toetsen 

(incl. correctiemodel) in de les-

praktijk. De docent besteedt 

geen of nauwelijks aandacht 

aan de interpretatie van be-

haalde toetsresultaten. De do-

cent gebruikt een en dezelfde 

toetsvorm (bv. kennistoets, 

verslag, werkstuk, presentatie) 

alleen voor het verkrijgen van 

een summatief oordeel (cijfer).

De docent maakt gebruik van 

door anderen /de methode 

voorgestelde toetsen (incl. 

correctiemodel). De docent 

interpreteert de behaalde 

toetsresultaten en past, indien 

nodig, de normering aan. De 

docent gebruikt twee of meer 

verschillende toetsvormen (bv. 

kennistoets, verslag, werk-

stuk, presentatie) die vooral 

voor summatieve toetsing 

ingezet worden.

De docent beschrijft de tekor-

ten van bestaande toetsen 

(incl. correctiemodel) en past 

deze op onderdelen aan. De 

docent maakt af en toe ge-

bruik van digitale toetsing. De 

docent doet onderbouwde 

uitspraken over de kwaliteit 

van de toets(items) en past, 

indien nodig, de normering 

aan. De docent gebruikt twee 

of meer verschillende toets-

vormen (bv. kennistoets, ver-

slag, werkstuk, presentatie) 

die voor formatieve en/of 

summatieve toetsing ingezet 

worden.

De docent beschrijft waarom 

bestaande (digitale) toetsen 

ontoereikend zijn en ontwikkelt 

hiervoor nieuwe toetsen (incl. 

correctiemodel). De docent 

gebruikt o.a. digitale toetsmo-

gelijkheden voor formatieve 

toetsing. De docent doet onder-

bouwde uitspraken over de 

kwaliteit van de toets(items). 

De docent past, indien nodig, de 

normering aan en komt  met 

concrete suggesties ter verbete-

ring. De docent gebruikt een 

breed scala aan (digitale) toets-

vormen (bv. kennistoets, ver-

slag, werkstuk, presentatie) ten 

behoeve van formatieve en 

summatieve toetsing. De docent 

licht toe waarom voor een be-

paalde toetsvorm gekozen is.  

De docent beschrijft waarom 

nieuwe (digitale) toetsen en 

toetssystemen gewenst zijn en 

ontwikkelt hiervoor eigen toetsen 

en/of systemen (incl. correctie-

model). De docent maakt gericht 

gebruik van o.a. digitale toets-

mogelijkheden voor formatieve 

en summatieve toetsing. De do-

cent controleert systematisch de 

betrouwbaarheid en validiteit van 

toetsen (incl. items) en toetssys-

temem. De docent komt, indien 

nodig, met concrete suggesties 

ter verbetering en past, indien 

nodig, de gebruikte toetsen/sys-

temen aan. De docent integreert 

de resultaten van allerhande (ook 

digitale) toetsvormen (bv. ken-

nistoets, verslag, werkstuk, pre-

sentatie) t.b.v. het eigen onder-

wijs en het leren van leerlingen. 

De docent onderbouwt de ge-

maakte keuze(s) met theoreti-

sche concepten. 

Taken 1 Star-
tend

2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent
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6. Gaat in-
terpersoon-
lijke relaties 
met (groe-
pen) leerlin-
gen aan.

De docent toont geen of nauwe-

lijks interesse in wat de leerlin-

gen als groep beweegt (bv. kent 

namen van leerlingen, heeft 

inzicht in gemoedstoestand en 

voorkeuren). De docent laat 

geen of nauwelijks ruimte voor 

de leerlingen om met eigen 

initiatieven te komen. De do-

cent heeft tijdens de les nauwe-

lijks oog voor de sociale ver-

houdingen binnen de groep en 

heeft er dan ook moeite mee 

om hierop in te spelen.

De docent toont interesse in 

wat de leerlingen als groep en 

individu beweegt (bv. kent 

namen van leerlingen, heeft 

inzicht in gemoedstoestand en 

voorkeuren). De docent biedt 

leerlingen zo nu en dan de 

mogelijkheid om met eigen 

initiatieven te komen, maar 

maakt hier nog weinig gebruik 

van. De docent heeft tijdens 

de les oog voor de wijze waar-

op (verschillende groepen) 

leerlingen met elkaar omgaan 

en speelt hier, in beperkte 

mate, op in.

De docent toont interesse in 

wat individuele leerlingen en 

wat leerlingen als groep be-

weegt (bv. kent namen van 

leerlingen, heeft inzicht in 

gemoedstoestand en voorkeu-

ren). De docent bouwt hier-

door een goede interpersoon-

lijke relatie (tolerant gezag-

hebbend vil profiel) met de 

groep als geheel op. De docent 

laat leerlingen regelmatig met 

eigen initiatieven komen en 

maakt hier regelmatig gebruik 

van. De docent weet tijdens de 

les van de meeste leerlingen 

welke plaats zij innemen in de 

sociale structuur van de groep 

en speelt hierop in.

De docent kent van individuele 

leerlingen de relevante achter-

grondkenmerken (bv. namen, 

problemen, thuissituatie) en 

weet op groepsniveau wat de 

leerlingen beweegt (bv. inzicht 

in gemoedstoestand en voor-

keuren). De docent heeft hier-

door een goede interpersoonlij-

ke relatie (tolerant gezagheb-

bend vil profiel) met de groep. 

De docent stimuleert dat leer-

lingen, tijdens of na de les, met 

eigen initiatieven komen en 

maakt hier dan ook veelvuldig 

gebruik van. De docent weet 

tijdens de les van alle leerlingen 

welke plaats zij innemen in de 

sociale structuur van de groep 

en speelt hier op flexibele wijze 

op in.  

De docent heeft een permanente 

interesse (bv. namen, proble-

men, thuissituatie, voorkeuren, 

gemoedstoestand) in de leerlin-

gen, als individu en groep, en 

heeft hierdoor een goede inter-

persoonlijke relatie (tolerant ge-

zaghebbend vil profiel) met de 

groep en met individuele leerlin-

gen. De docent maakt leerlingen, 

tijdens of na de les, medever-

antwoordelijk voor het inbrengen 

van eigen initiatieven en besluit 

in samenspraak met de leerlin-

gen of hier gebruik van gemaakt 

wordt. De docent heeft tijdens de 

les goed inzicht in de sociale 

verhoudingen in de groep en de 

eigen rol hierbinnen. De docent 

speelt op een bewuste en flexibe-

le wijze in op de sociale verhou-

dingen in de groep.

Taken 1 Star-
tend

2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent



Rubric Schoolpraktijk !7

7. Stuurt 
communica-
tieprocessen 
in de groep 
aan.

De docent heeft nog moeite om 

doelmatig te communiceren 

(face-to-face, gebruik applica-

ties en media) met leerlingen. 

De docent heeft nog geen dui-

delijke gedragsnormen. De do-

cent corrigeert en beloont in 

beperkte mate en gaat nog te 

veel of te weinig in op reacties 

uit de klas.

De docent communiceert 

(face-to-face, gebruik applica-

ties en media) goed op in-

houdsniveau en is zich bewust 

van de communicatie op rela-

tioneel niveau. De docent be-

loont en corrigeert leerlingen 

volgens een vast en herken-

baar stramien (bv. via een 

escalatieladder), maar doet dit 

nog niet altijd op adequate 

wijze.

De docent communiceert 

(face-to-face, gebruik applica-

ties en media) effectief op 

inhoudsniveau en relationeel 

niveau. De docent beloont en 

corrigeert leerlingen volgens 

een vast en herkenbaar stra-

mien (bv. via een escalatielad-

der). De docent past het stra-

mien op adequate en flexibele 

wijze toe.

De docent en de leerlingen 

communiceren (face-to-face, 

gebruik applicaties en media) 

effectief op inhoudsniveau en 

relationeel niveau. De docent 

betrekt de leerlingen bij het 

vaststellen van de gedragsnor-

men en schept samen met hen 

een veilige (digitale) omgeving 

om effectief te communiceren.

De docent en de leerlingen com-

municeren (face-to-face, gebruik 

applicaties en media) effectief op 

inhoudsniveau en relationeel 

niveau. De docent maakt leerlin-

gen medeverantwoordelijk voor 

een effectieve communicatie. De 

docent maakt leerlingen mede-

verantwoordelijk voor het vast-

stellen van de gedragsnormen 

het scheppen van een veilige 

(digitale) omgeving voor een 

effectieve communicatie.

8. Begeleidt 
de ontwik-
keling van 
leerlingen 
als persoon.

De docent heeft geen of nauwe-

lijks zicht op de ontwikkeling 

van de leerling als persoon en 

mogelijke problemen hierbij. De 

docent pakt alledaagse proble-

men m.b.t. de ontwikkeling van 

de leerling als persoon in de 

klas nauwelijks op. De docent 

vraagt leerlingen niet of nauwe-

lijks kritisch op hun eigen ge-

drag en opvattingen te reflecte-

ren.

De docent herkent de ontwik-

keling van de leerling als per-

soon en mogelijke problemen 

hierbij op groepsniveau. De 

docent begeleidt, in beperkte 

mate, de ontwikkeling van de 

leerling als persoon en de 

problemen die hierbij ont-

staan. De docent vraagt leer-

lingen regelmatig op hun eigen 

gedrag en opvattingen reflec-

teren.

De docent heeft zicht op de 

ontwikkeling van de leerling 

als persoon en mogelijke pro-

blemen hierbij op groepsni-

veau. De docent begeleidt, op 

adequate wijze, de ontwikke-

ling van de leerling als per-

soon en problemen die hierbij 

ontstaan. De docent initieert 

regelmatig actvititeiten (bv. 

via groepsdiscussie, reflectie-

verslag) om leerlingen kritisch 

op hun eigen gedrag en opvat-

tingen te laten reflecteren.

De docent heeft zicht op de 

ontwikkeling van de leerling als 

persoon en mogelijke proble-

men hierbij op groepsniveau. 

De docent begeleidt individuele 

leerlingen - vanuit hun eigen 

kenmerken - bij hun ontwikke-

ling als persoon, ook waar dit 

alledaagse problemen betreft. 

De docent stimuleert leerlingen 

systematisch om bewust (bv. 

via groepsdiscussie, reflectie-

verslag) te reflecteren op hun 

eigen gedrag en opvattingen. 

De docent stimuleert, indien 

nodig, leerlingen om hun gedrag 

en opvattingen te veranderen.

De docent heeft een diepgaand 

inzicht in de ontwikkeling van de 

leerling als persoon en mogelijke 

problemen hierbij op individueel 

en groepsniveau. De docent be-

geleidt, rekening houdend met 

diversiteit, individuele leerlingen 

bij hun ontwikkeling als persoon, 

ook als zij bijzondere zorg nodig 

hebben. De docent maakt leer-

lingen medeverantwoordelijk 

voor het bewust reflecteren op 

hun eigen gedrag en opvattingen. 

De docent ondersteunt, indien 

nodig, leerlingen om hun gedrag 

en opvattingen te veranderen
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9. Voert les-, 
klas- en 
vakoverstij-
gende taken 
uit.

De docent heeft geen of nauwe-

lijks inzicht in de taken in de 

school en het school- en onder-

wijsbeleid. De docent richt zich 

voornamelijk op het uitvoeren 

van de eigen primaire lestaak.

De docent heeft een beperkt 

overzicht van de taken in de 

school, maar nog weinig in-

zicht in het school- en onder-

wijsbeleid. De docent voert, 

naast de primaire lestaak, een 

overstijgende taak uit binnen 

de eigen vaksectie. De taak 

sluit goed aan bij de eigen 

bekwaamheden.

De docent heeft een goed 

overzicht van de taken in de 

school en een globaal over-

zicht van het school- en on-

derwijsbeleid. De docent 

voert, naast de primaire les-

taak, enkele overstijgende 

taken uit binnen de eigen vak-

sectie. De taken sluiten goed 

aan bij de eigen bekwaamhe-

den en de behoefte van de 

school.

De docent heeft een goed over-

zicht van de taken in de school 

en het school- en onderwijsbe-

leid. De docent benoemt de 

perspectieven van de betrokken 

collega's. De docent voert, 

naast de primaire lestaak, van-

uit de eigen vaksectie diverse 

overstijgende taken uit. De 

docent is eindverantwoordelijk 

voor één of meerdere taken

De docent heeft een goed over-

zicht van de taken in de school 

en het school- en onderwijsbe-

leid. De docent benoemt de per-

spectieven van de betrokken 

collega's en de eigen visie op de 

taken en het school- en onder-

wijsbeleid. De docent voert, 

naast de primaire lestaak, een 

variëteit aan overstijgende taken 

uit binnen en buiten de eigen 

vaksectie. De docent stuurt pro-

cessen aan en is beleidsvormend 

ten aanzien van vak-, team- en 

schooloverstijgende zaken.

10. Werkt 
constructief 
samen

De docent stelt zich afhankelijk 

op en laat zich gedurende de 

samenwerking, binnen de eigen 

vaksectie, vooral leiden door de 

mening en activiteiten van an-

deren. De docent vraagt/accep-

teert de hulp van anderen bij de 

uitvoering van de primaire les-

taak.

De docent neemt actief deel 

aan de samenwerking, binnen 

de eigen vaksectie, en be-

noemt de eigen kwaliteiten en 

die van anderen. De docent 

werkt samen met anderen aan 

de uitvoering van de primaire 

lestaak en die van anderen. 

De docent levert, desge-

vraagd, een bijdrage aan an-

dere overleggen binnen de 

eigen vaksectie.

De docent werkt samen met 

anderen aan de uitvoering van 

de primaire lestaak en die van 

anderen. De docent levert, 

desgevraagd, een bijdrage aan 

andere overleggen binnen de 

eigen vaksectie. De docent 

initieert overleg m.b.t. de pri-

maire lestaak en neemt, des-

gevraagd, ook deel aan andere 

overleggen binnen en buiten 

de eigen vaksectie. De docent 

heeft eigen taken binnen de 

sectie, het team en de school.

De docent draagt op een actieve 

en constructieve wijze bij aan 

de samenwerking binnen en 

buiten de eigen vaksectie. De 

docent zet bewust de eigen 

kwaliteiten en die van anderen 

in. De docent is actief en con-

structief betrokken bij verschil-

lende samenwerkingsverbanden 

binnen de school.

De docent levert een actieve en 

constructieve bijdrage aan sa-

menwerkingsverbanden binnen 

en buiten de school. De docent 

benut op adequate wijze, en in 

verschillende contexten, de eigen 

kwaliteiten en die van anderen. 

De docent neemt uit eigen initia-

tief systematisch deel aan ver-

schillende samenwerkingsver-

banden binnen en buiten de 

school en initieert deze ook.

Taken 1 Star-
tend

2 In Ontwikkeling  3 Voldoende 4. Goed 5 Excellent



Rubric Schoolpraktijk !9

11. Neemt 
initiatieven 
om het ei-
gen profes-
sionele han-
delen te 
verbeteren.

De docent heeft moeite met het 

beschrijven van het eigen han-

delen en staat vaak niet open 

voor feedback van de schoolbe-

geleider, lerarenopleider en 

andere betrokkenen. De docent 

heeft moeite om het eigen ge-

drag te verklaren. De docent is 

incidenteel op zoek naar alter-

natieven voor het eigen profes-

sionele handelen en is zich 

nauwelijks bewust van de eigen 

leeractiviteiten.

De docent kan het eigen han-

delen beschrijven en staat 

incidenteel open voor feedback 

van de schoolbegeleider, lera-

renopleider en andere betrok-

kenen. De docent kan verschil-

lende oorzaken onderscheiden 

en beschrijven die van invloed 

zijn op het eigen handelen. De 

docent gaat op basis van eigen 

bevindingen op zoek naar 

alternatieven voor het eigen 

professionele handelen. De 

docent is zich, gedeeltelijk, 

bewust van de eigen leeracti-

viteiten, maar onderneemt 

nog geen stappen om deze uit 

te breiden.

De docent kan het eigen han-

delen beschrijven en zoekt aan 

de hand daarvan regelmatig 

actief en gericht naar feedback 

van de schoolbegeleider, de 

lerarenopleiders, andere be-

trokkenen. De docent is zich 

bewust van de eigen gedrags-

patronen en het effect ervan 

op anderen. De docent gaat, 

op basis van eigen bevindin-

gen en de gegeven feedback, 

gericht op zoek naar alterna-

tieven voor het eigen professi-

onele handelen. De docent is 

zich bewust van de eigen leer-

activiteiten en probeert deze 

uit te breiden.

De docent vraagt actief en sys-

tematisch feedback op basis van 

eigen leerdoelen. De docent 

betrekt bij de analyse ook de 

perspectieven van de organisa-

tie (de school en het team) en 

de leerlingen. De docent ver-

werkt de eigen bevindingen en 

de gegeven feedback op syste-

matische wijze in concrete ver-

volgactiviteiten en is in staat om 

de eigen leeractiviteiten te be-

argumenteren en uit te breiden.

De docent is in staat verschillen-

de reflectievormen situatieafhan-

kelijk te kiezen en organiseert 

eigen 360° feedback. De docent 

betrekt bij de analyse verschil-

lende maatschappelijke en theo-

retische perspectieven en laat 

een wisselwerking zien tussen 

ervaringen en (praktijk)theorie. 

De docent is zich bewust van de 

eigen leerstrategieën en ge-

dragspatronen, kan deze verant-

woorden vanuit kennisbronnen 

en is in staat deze op systemati-

sche wijze uit te breiden
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