Beoordelingsprocedure Onderwijspraktijk, 2016 – 2017
Onderwijspraktijk wordt op drie momenten beoordeeld. Voor voltijdsstudenten ziet dat er als volgt uit:
- OP A (6 ects): einde periode 1 (na 8 weken)
- OP B (9 ects): einde semester 1
- OP C (15 ects): einde semester 2 (einde opleiding)
Voor deeltijdstudenten worden de beoordelingen verspreid over 3 semesters (anderhalf jaar) en voor minoren zijn er
twee beoordelingsmomenten OP A en OP B.
De beoordeling bestaat elke keer uit twee onderdelen:
- professioneel handelen (het handelen in de klas en op school), dit wordt beoordeeld door middel van een
beoordelingsformat
- professionele ontwikkeling (systematisch nadenken en vormgeven van eigen ontwikkeling als docent), dit
wordt beoordeeld aan de hand van een verslag.
De vakdidacticus is examinator. Beide onderdelen moeten voldoende zijn. Het eindcijfer wordt bepaald door een
weging van beide onderdelen: professioneel handelen 70% en professionele ontwikkeling 30%.
Hieronder volgt nadere informatie over de beoordeling van professioneel handelen.
Beoordelingscriteria
De beoordeling van het professioneel handelen is gebaseerd op het door de spd ingevulde beoordelingsformat. Zie
de betreffende studiehandleiding Onderwijspraktijk, of de website (ilo.uva.nl, zie Info voor SPD’s en SPC’s). Het
beoordelingsformat kent de vorm van een rubric, waar bij voor elke competentie aangegeven kan worden waar de
student zich op dat moment bevindt. Daarnaast is er ruimte om dit met voorbeelden te illustreren. Voor OP A geldt
een verkort beoordelingsformat. Vanaf de lichting Aug 16 wordt een herziene versie van het beoordelingsformat
gebruikt.
Daarnaast is er een systematische lesobservatie door de spd beschikbaar waar de examinator gebruik van kan maken.
De examinator stelt na overleg met de spd het cijfer vast. Het professioneel handelen is voldoende, conform de eisen
genoemd in het beoordelingsformat.
Als er na overleg tussen de examinator en de school geen overeenstemming kan worden bereikt over een voldoende
of onvoldoende beoordeling, wordt de casus voorgelegd aan de examencommissie.
Wanneer het functioneren van de student in het praktijkdeel (professioneel handelen) door de betreffende school op
enig toetsmoment als onvoldoende wordt beoordeeld, moet de student stoppen met het praktijkdeel. De student heeft
recht op maximaal één herkansing voor dit onderdeel. Als een student daarvoor in aanmerking wil komen, dient
de student een verzoek in voor een tweede kans-stage bij de examencommissie. De praktische gang van zaken is
beschreven in de ‘tweedekansprocedure’. Informatie over deze procedure is te vinden op:
http://student.uva.nl/ilo/az/item/examencommissie.html (Verzoeken aan de examencommissie –
Onderwijsregelingen).
Voorwaarden voor beoordeling
De student is gemiddeld 2,5 dag per week beschikbaar voor de stage (deeltijdstudenten gemiddeld 1,5 per week).
Lesuren kunnen ongelijk verdeeld zijn over de onderwijspraktijk. De masterstudent moet 100 klokuren lesgeven,
waarvan 50 in de bovenbouw (minoren 50 uur). Deze uren zijn verdeeld over de 3 OP’s. Het totaal aantal uur wordt
getoetst bij Onderwijspraktijk C. Op elk beoordelingsformat geeft de student aan hoeveel lesuren gemaakt zijn.
Procedure
1. Op initiatief van de student, observeert de spd op systematische wijze een les en vult een
observatieformulier in. Bij voorkeur wordt hiervoor het observatieinstrument LOF gebruikt, maar er mag
ook gebruik gemaakt worden van een observatieformulier dat de school gebruikt. De student levert dit
observatieformulier in op Turn-it In, tegelijk met het beoordelingsformat.
2. Op initiatief van de student vult de SPD het beoordelingsformat in.
3. Er vindt een gesprek plaats tussen SPD en student.
4. De SPD doet een van zijn handtekening voorzien voorstel voor beoordeling aan de VD, met in achtneming
van de uiterste inleverdatum (zie betreffende studiehandleiding) voor de beoordeling. De student plaatst dit
op Turn-it In.
5. In overleg met de SPD stelt de VD het oordeel vast.

6.
7.

De VD plaatst het beoordelingsformat met eindoordeel in Turn-it In en stuurt het resultaat aan de
vakcoördinator Onderwijspraktijk
De vakcoördinator verzamelt de resultaten van alle studenten en geeft deze door aan het Onderwijsbureau.

