Beoordeling praktijkleren
Beste schoolopleider (ICO), beste student,
In deze tijd van de coronacrisis is alles anders en zal ook de beoordeling van het
praktijkleren anders verlopen dan normaal.
Het onderwijs vindt op afstand plaats, maar competenties en bekwaamheden als: een
adequaat klassenmanagement realiseren of groepsprocessen sturen en begeleiden, kan
een student alleen oefenen en aantonen in de school in de fysieke ontmoeting met een
groep leerlingen.
Voor de beoordeling van het praktijkleren in de komende periode hanteren we de
volgende uitgangspunten:
- We bewaken de kwaliteit.
- In ons partnerschap stemmen we af en begeleiden we situationeel. We houden
rekening met de situatie en mogelijkheden.
- Studenten ontwikkelen hun competenties en bekwaamheden in een
doorgaande lijn, gedurende de hele opleiding.
- We hanteren een procedure die voor studenten, schoolopleiders ( ICO’s) en
relatiebeheerders helder is.

Onderstaande procedures gelden voor de studenten in alle studiefases en voor voltijd,
deeltijd, driejarige PABO en academische pabo.
De procedures gelden voor het afsluiten van het praktijkleren van het huidige studiejaar,
ongeacht hoe situatie rond de coronacrisis zich ontwikkelt.

De procedure bij verschillende situaties.

Situatie1
Bij het voortgangsgesprek praktijkleren (januari) en evt. tijdens de tussenevaluatie
(maart) is vastgesteld dat de student voldoende functioneert.
Procedure: het beoordelingsgesprek praktijkleren vindt plaats conform het studieobject
praktijkleren. Op de school of op een digitale manier. De student sluit het praktijkleren
van de betreffende fase positief af.
NB Studenten deeltijd uit de propedeutische fase die willen deelnemen aan de Gulden
Middenweg moeten onder deze situatie vallen. Door de beperkte leertijd in de praktijk
zullen de bekwaamheden niet optimaal ontwikkeld zijn, maar de schoolopleider heeft
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vertrouwen in de ontwikkeling van de student. Bij twijfel vindt overleg plaats met de
relatiebeheerder.

Situatie 2
Op basis van wat de student al heeft laten zien in de praktijk, is er voldoende
vertrouwen in het lerend vermogen van de student.
De schoolopleider en mentor hebben echter niet kunnen vaststellen of de student
voldoende functioneert, omdat tijdens het voortgangsgesprek (januari) de
competenties/ bekwaamheden nog niet allemaal voldoende zichtbaar waren en de
student geen tijd heeft gehad om deze aan te tonen.
Procedure: De schoolopleider (ICO) schrijft, in overleg met de mentor en student, een
conclusie – en feedforwardformulier waarin duidelijk wordt aangegeven waar de
student nog aan moet werken en wat nog moet worden aangetoond om de betreffende
studiefase af te sluiten.
De student werkt hieraan in het volgende studiejaar, op een nieuwe partnerschool.
In november wordt het praktijkbeoordelingsgesprek gedaan. Deze kan tevens gelden als
tussenevaluatie 1 van de volgende studiefase. De student loopt geen studievertraging
op, tenzij de praktijkbeoordeling nog niet voldoende is.
NB 1 Voor OB studenten/ studenten DT/DP propedeutische fase geldt dat het deeladvies
praktijkleren (BSA) ook in november, tijdens de praktijkbeoordeling, wordt gegeven. Als
de beoordeling op dat moment nog onvoldoende is kan de student tot januari 2021
verder werken aan het praktijkleren en wordt het (bindend) deeladvies praktijkleren bij
het gesprek in januari 2021 gegeven.
NB 2 Voor SB geldt dat de student wel een lesbevoegdheid/ leerarbeidsovereenkomst
krijgt, maar zijn diploma pas krijgt als aan alle vereisten (240 EC) is voldaan. Begeleiding
op de werkplek vindt plaats door de schoolopleider (ICO) of coach van starters.
Beoordeling door de schoolopleider of, als de student werkt op een niet-partnerschool,
een relatiebeheerder van de Marnix.
Situatie 3
Bij het voortgangsgesprek (januari) is vastgesteld en besproken dat er twijfels zijn over
de ontwikkeling van de student en het behalen van het praktijkleren in de betreffende
fase.
Procedure: De schoolopleider (ICO) schrijft, in overleg met de mentor en student, een
conclusie – en feedforwardformulier. De schoolopleider(ICO) geeft een dreigende
onvoldoende met de bijbehorende toelichting. De student kan op een volgende
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partnerschool verder werken aan zijn competenties/ bekwaamheden. In november
wordt het praktijkbeoordelingsgesprek gedaan.
NB Voor OB studenten/ studenten DT/DP propedeutische fase geldt dat het deeladvies
praktijkleren (BSA) ook in november wordt gegeven. Als de beoordeling op dat moment
nog onvoldoende is kan de student tot januari 2021 verder werken aan het praktijkleren
en wordt het (bindend) deeladvies praktijkleren bij het gesprek in januari 2021 gegeven.
Hopelijk biedt bovenstaande duidelijkheid. Bij vragen of twijfels kan je altijd contact
opnemen met de relatiebeheerder, Jessica Kuiper of Annette Schaafsma.
Vriendelijk groet,
Elke Ennen ( opleidingsmanager)
Jessica Kuiper (coördinator praktijkleren)
Annette Schaafsma ( coördinator partnerschap)
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