Een wegwijzer
voor mbo-scholen en
lerarenopleiders
Om leraren voor het beroepsonderwijs op te
leiden werken mbo-scholen en lerarenopleidingen samen 1. Werkplekleren vormt daarin
een centraal onderdeel. In dit artikel buigen experts uit mbo en hbo zich over vier dilemma’s
bij het samen beoordelen van werkplekleren.
Met de handreikingen in dit artikel kunnen bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden
van lerareno pleidingen en mbo-scholen het gezamenlijk beoordelen van werkplekleren een
kwaliteitsimpuls geven. Het beoordelen vraagt
om een zorgvuldig ontwerp en uitvoering, wat
lerarenopleiding en scholen steeds meer in samenspraak doen.

DILEMMA 1: Hoe ga je om met de
diversiteit van het beroep docent?
Een docent in het beroepsonderwijs heeft verschillende rollen en taken, zoals het inspelen op actuele ervaringen van
studenten in de beroepspraktijk, het ontwikkelen van innovatief onderwijs dat voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt, en het coachen van studenten bij hun studieloopbaan.
Deze diversiteit vraagt om het beoordelen van meerdere situaties in verschillende contexten, wat het beoordelen van
werkplekleren compliceert. Wat is hierin het expertadvies?
• Stel bij het beoordelen altijd de (SBL-)competenties
centraal.
• Analyseer bij het beoordelen de context van de beroeps
situatie.
• Expliciteer de beoordelingsrol van werkplekbegeleider
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DILEMMA 2: Hoe maak je een goed onder
scheid tussen begeleiden en beoordelen?
Werkplekbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de ontwikke-
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• Pleeg intervisie: door concrete casussen te bespreken,
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ervaart bij het beoordelen van werkplekleren.
Een bekende valkuil bij het beoordelen, is subjectiviteit van
de beoordelaars. Daarmee komen we bij een derde dilemma.

conclusies en stel gezamenlijk verbeterpunten op.
• Breng als samenwerkingspartners je ambitie in beeld:
waar werk je naar toe op de lange termijn? Bepaal wat
haalbaar is op de korte termijn, en maak keuzes in wat je

DILEMMA 3: Hoe zorg je ervoor dat een
beoordeling zo objectief mogelijk is?
Beoordelen is mensenwerk en dat betekent dat er altijd een

nog even laat liggen. Zet kleine stappen, organiseer een
degelijke evaluatie en werk gestaag aan de lange termijn
ambitie.
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het expertadvies?
• Kalibreer de beoordelingscriteria: door de interpretatie
van beoordelingscriteria te bespreken, werk je vanuit een
eenduidig kader.

Deze bijdrage is geschreven door Marloes van Bussel
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DILEMMA 4: Hoe weet je zeker dat de
kwaliteit van beoordelen hoog is?
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