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INLEIDING EN MOTIVATIE 
 

WAAROM EEN VMBO? 

 

Mijn stageplan was sinds het begin van deze opleiding om doelgericht ervaring op te bouwen.  Voor mijn eerste 

stage ben ik naar het Stedelijk gymnasium Schiedam gegaan. Dit was een rustig begin waarbij ik veel kon 

uitproberen. Zo had ik een prachtig rustig en vrij begin van mijn stages. Als tweede stage wou ik een VMBO. Zo 

kon ik het gemiddelde niveau van Nederland proeven. Het liefst wou ik naar het Sint Josef MAVO in 

Vlaardingen. Dit is mij ook gelukt. De docent (Raimond Kuckelkorn) heeft een originele manier van lesgeven. 

Het vak beeldende vorming word er zeer autonoom gegeven. Dit kan mij veel nieuwe inzichten geven.  

Als 3
e
 stage wil ik op mijn oude school, SG Spieringshoek te Schiedam stage te lopen. De docenten daar zijn de 

docenten die mij eens hebben geïnspireerd naar deze opleiding te komen en het lijkt mij uiterst interessant om 

kritisch terug te kijken op hun manier van werken. Voor mijn laatste stage wil ik een school zoeken op het 

niveau dat mij tot dan toe het meest aan heeft gestaan. Ik kom van de HAVO, dus het is waarschijnlijk dat ik me 

daar het best thuis voel. Maar het zou ook kunnen dat ik beter over weg kan met een ander niveau. De 

voorbereiding lijkt me van groot belang op de 4ejaars stage. 

 

WAAROM HET SINT JOSEF MAVO 

 

Op de middelbare school (SG Spieringshoek) kwamen in de bovenbouw een groot aantal mensen als 

zijinstroom in de klas. Op een enkeling na kwamen ze allemaal van het Sint Josef Mavo. Zo ook in de 

kunstlessen. Mij viel al snel op dat deze leerlingen, met namen de wat uitzonderlijkere (Rio Drop, Shannon de 

Groot, Melissa Barzilay) een zeer eigen gevormde, vrije ontwikkeling hadden. Hier werd ik nieuwsgierig naar. 

Ook vertelde ze hoe het Sint Josef een stuk kleiner en gezelliger was. Dat leek mij een fijnere stage dan een 

vmbo in Rotterdam-Zuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIE OP KUNSTEDUCATIE 

 

ALGEMEEN; WIE ZIJN WE VERGETEN? 

 

PIAGET        
Op scholen lijkt Piaget wel vergeten. Kennis word getoetst door kinderen rijtjes begrippen of lange formules te 

laten leren. Een kind heeft een aantal weken de tijd deze uit zijn hoofd te leren. Op de dag van de toets kan het 

kind alle kennis zo overschrijven op het blaadje zonder te weten wat het inhoud. Een dag later is hij het weer 

vergeten. Als de toetsen worden vervangen door onverwachte overhoringen, en de nadruk word gelegd op het 

begrijpen van de stof, niet het leren, worden de toetsen een stuk meer terecht. Mensen zouden helemaal niet 

hoeven te leren voor toetsen, ze zouden de stof zou goed moeten snappen dat ze de toets correct kunnen 

invullen. Bij kunstvakken komt dit probleem minder naar voren omdat er minder theorie toetsen zijn, maar het 

beeldend onderwijs kan niet ook niet zonder theorie.  

ILLISCH 
1 

Ivan Illich (1926 – 2002) bracht in 1970 de wereld in schok met de publicatie van ‘Deschooling Society’. Hij pleit 

hierin voor een opheffing van de school. Alle normale zaken in een school stelt hij aan der orde. Hij stelt een 

aantal kritiek punten op. Een oplossing op de genoemde kritiekpunten heeft hij nog niet, wel heeft hij een lijst 

met de door hem benoemde ‘Educatieve grondrechten’. 

LIGHTHART 
Jan ligthart was een grote aanhanger van de intuïtieve pedagogiek. Dit systeem heeft natuurlijk voor en 

nadelen. Aan de ene kant zijn leraren die dit streven volgen didactisch sterk.  

De kritiek die Ligthart op zijn ideeën kreeg was dat het maatschappelijk onhaalbaar zou zijn leraren een 

certificaat te geven om les te geven als ze geen didactische vaardigheden bijgebracht zijn. Neem nu het 

utopische onderwijssysteem van Illich in gedachte. Illich stelde duidelijk dat diploma’s geen rol mochten spelen 

bij enige toelating. In een maatschappij als deze zouden leraren op hun keuze voor het docentschap worden 

aangenomen, niet om hun cv. Op de ‘school’ die ze eerst hebben gevolgd zouden ze hun interesse voor het 

leraarschap ontwikkeld hebben en hier van leraren en medeleerlingen informatie over hebben gekregen. Het 

probleem dat iedereen leraar zou worden omdat het geen didactische voorkennis benodigd zou opgelost zijn. 

Alleen geïnteresseerden zouden leraar kunnen worden en een baan krijgen op beoordeling van hun intuïtieve 

sociale en pedagogische vaardigheden zoals ze die bij een intakegesprek laten blijken.  

Het praktijkgerichte onderzoek en de nadruk op het door middel van liefde motiveren ervan kan samen met 

Ligtharts ideeën over de persoonlijkheidsvorming een grote rol spelen in de werking van Illich’s 

onderwijskundig systeem. Leerlingen zouden hier hun persoonlijkheid ontwikkelen tot een eigen didactiek. Ze 

worden gemotiveerd om deze didactiek toe te passen op hun klasgenoten zodat door de hele maatschappij een 

verantwoorde kennisoverdragende laag ontstaat. Niet alleen het onderwijssysteem maar zelfs de hele 

maatschappij zou grondig maar liefdevol en zorgzaam veranderen. 

 

                                                             
1
 Voor een uitgebreider verslag over de theorieën van Illisch en Ligthart in een modern kader zit een verslag dat 

ik heb gemaakt voor vakdidaktiek in de bijlage 



IDEEËN VOOR HET KLASLOKAAL 

 

Ik heb veel ideeën over het onderwijs meegekregen van deze unieke stage-ervaring. Een van deze ideeën is het 

idee dat kunstvakken een stuk autonomer kunnen. De meeste scholen hebben een systeem waar iedereen een 

print blaadje krijgen, en gezamenlijk het zelfde maken. Dit kan anders. Een kunstlokaal heeft dummy’s nodig, 

ezels, vrijheid voor leerlingen om zich al in de lagere klassen te specialiseren. Als er meer van deze 

mogelijkheden komen, kan het werk ook beter op het proces worden beoordeeld. De leerling heeft immers zijn 

eigen weg gevonden of is vast geraakt.  

De opdrachten kunnen ook korter. Als een opdracht te lang duurt word de klas niet alleen druk, maar gaan er 

ook lessen voorbij waarin de leerling weinig leert. Als opdrachten kort duren zijn de leerlingen vol spanning 

hard aan het werk, ze kunnen in tussenuren terug komen om het werk af te maken als ze langzamer zijn dan de 

rest of maken het thuis af. Door aan elke korte les een of twee nieuwe begrippen te koppelen, gaan ze in een 

rap temp door de stof heen. Of dit ook zin heeft in een havo klas weet ik niet.  

De stijlen-, en documappen zijn essentieel. De leerling doet niet alleen zelf onderzoek, maar heeft ook altijd 

een overzicht bij de hand. Omdat elke leerling fouten kan maken kunnen de beste versies uit de klas samen 

worden gevoegd om online te worden gezet als overzicht. De leerling kan vanaf het eerste leerjaar te horen 

krijgen dat hij naar deze mappen moet verwijzen bij beeldanalyses van hemzelf of kunstenaars. 

Een school heeft een degelijke voorraad boeken nodig. Als leerlingen een stijlenmap maken of een kunstenaar 

als voorbeeld moeten nemen zullen ze op het internet niet verder komen dan wikipedia. Het wordt vaak 

onderschat hoe moeilijk het is veel, goede en gevarieerde informatie te vinden over kunstenaars voor 

leerlingen zonder vertrekpunt. De bibliotheek is onbekend terrein voor de leerling maar waarneer er een stapel 

boeken voor hun neus word gezet met daarin duidelijke voorbeelden en antwoorden zullen ze niks anders 

willen. De informatie die ze vinden kan zo makkelijk gestuurd, verbreedt en verfijnd worden. 

 

BINNEN ONZE OPLEIDING 
2 

 

Het onderwijssysteem binnen deze opleiding schiet te kort. Het is niet autonoom genoeg. Studenten krijgen 

roosters in hokjes. Ze gaan van les naar les en in tussenuren vervelen ze zich. De pauzes komen elke dag op 

hetzelfde moment en een nieuw inzicht bij kunstgeschiedenis kan niet ineens veranderen in een bevinding bij 

beeld. Is dit wel een goed systeem? Als kunststudenten in vakjes denken? Ik zou willen zien dat de klassen 

vaste lokalen hebben. Ze werken de hele dag aan hun project. Als ze een project maken voor school gaan ze 

ervoor, ze hebben hele dagen. De docenten komen naar het lokaal van de klas om de studenten les te geven. 

Zo kunnen ze de studenten ook individueler benaderen. Ze zien waar de studenten mee bezig zijn en kunnen 

daar op in spelen. Alle vakken sluiten zo goed op elkaar aan en motiveert de studenten om een standpunt te 

kiezen. Met dit systeem kunnen docenten ook vrijer met het begrip van tijd omgaan. Een les kan rustig 

verplaatst worden naar een ander tijdstip, het komt allemaal niet zo nou. Maar docenten kunnen nooit de 

enige inspiratie tot onderzoek zijn. We zitten hier op een docentenopleiding maar geven elkaar nauwelijks les. 

En dit terwijl veel studenten al gespecialiseerd zijn in een vak. Hoeveel studenten hebben geen mbo of hbo 

diploma op zak? Het is toch zonde als al die kennis en ervaring voor zichzelf word gehouden. Als we een milieu 

creëren waarin studenten worden gestimuleerd om elkaar les te geven verscherpt de didactiek van deze 

groepen zich met de dag. Als iemand voor beeld op een kunstenaar stuit kan hij zich hier in het kort in 

verdiepen en daarna deze kennis delen. Mensen waarvoor dit absoluut niet relevant is kunnen natuurlijk 

gewoon doorwerken. Voor het toetsen van praktijkvakken lijken we ook wat te missen. Studenten van deze 



opleiding leren hier te weinig over materiaal. Eigen initiatief? Dat is lastig zonder begeleiding, Werkplaats 

begeleiders hebben niet altijd tijd en van niet elk materiaal is een werkplaats. Een goede oude gezamenlijke les 

materialen en technieken is geen overbodige luxe. In de praktijk is het goed vast kunnen houden van een 

figuurzaagje of het aan kunnen maken van papier-maché minstens zo belangrijk als het conceptualiseren van 

hedendaagse kunst. Voor dat concept is overigens ook weinig plaats op school. Een werk met een enkel visuele 

inhoud is prima, een werk wat visueel en conceptueel in orde is is fantastisch. Voor een zuiver conceptueel 

werk lijkt geen plaats te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HET STAGEBEDRIJF
2 

 

DE SCHOOL 

Het Sint Josef Mavo is een klein VMBO in Vlaardingen. De school staat bekent om zijn veilige, zorgzame sfeer. 

De school verzorgd lessen voor ca. 800 leerlingen. De school kent geen tussenuren. De school bestaat al bijna 

90 jaar. De betrokkenheid van de school naar de leerlingen geeft de leerlingen duidelijkheid met het kiezen van 

een vervolgopleiding. Hoewel de school geen kreet om hun identiteit mee aan te duiden vermeld op hun 

website is de sfeer snel duidelijk binnen de school. De school biedt een duidelijke individuele zorg. Op vele 

manieren probeert de school ervoor te zorgen dat de leerlingen respect voor elkaar hebben en er een 

vertrouwde sfeer ontstaat.  

DE LEERLINGEN 

De leerlingen zijn rustig voor een vmbo school. Maar ze zouden nog wel druk zijn voor een gemiddelde havo 

klas. Al vrij snel lijken de leerlingen een identiteit te hebben gevormd. Weinig leerlingen zijn moeilijk van elkaar 

te onderscheiden. De leerlingen zijn (beeldend) tot veel instaat maar hebben veel uitleg en begeleiding nodig. 

Omdat de school redelijk klein is kennen de meeste leerlingen elkaar, zelfs als ze uit andere jaren komen. Dit 

geeft een vertrouwde indruk. 

DE BEELDENDE VAKKEN 

In het eerste jaar krijgen de leerlingen Handvaardigheid. In het 2e jaar word dit beeldende vorming. In het 3e en 

4e jaar is beeldende vorming een keuzevak. In het 3e jaar kunnen de leerlingen kiezen uit het verschillende 

technieken om te leren. Zo is er de keuze uit schilderen, mode, zilversmeden, maar ook zijn er mogelijkheden 

voor kalligrafie, papier-maché of meubelmaken. In het 4e jaar doen de leerlingen die beeldende vorming 

hebben gekozen examen in het vak. Op het Sint Josef word ook muziek gegeven. Techniek is gekoppeld aan 

natuurkunde, niet aan beeldende vormgeving. 

 

                                                             
2 Bron: Http://www.sjm.nl 



LEERVRAGEN EN STAGEPLAN 

 

LEERVRAGEN 

Mijn leervragen voor deze stage waren als volgt;  

- Heeft het niveau van de leerling invloed op het doorkrijgen van het gebruik van sarcasme? (Word 

sarcasme als didactisch hulpmiddel beter gevat op hogere niveaus onderwijs?) 

- Kan orde hersteld worden als het verdwijnt  

- Wordt er in het onderwijs meer aandacht besteed aan motorische/grafische ontwikkeling of aan 

kunstzinnige (conceptuele) ontwikkeling? 

- Hoe verhoudt een motorische/Grafische achterstand zich tot flexibiliteit in striktheid en toetsing? 

- Hoe reageer ik op een situatie waarin een kind over meer kennis bezit dan ik? 

- Hoe hou ik mijn lessen interessant als ik praktijk lessen geef? 

- Is het effectief om leerlingen zelf veel uit te laten zoeken? 

Het waren achteraf niet de meest relevante leervragen. Noch de makkelijkste om te onderzoeken. Het waren 

echter wel exact de onderwerpen waar ik geïntereseerd in was om te onderzoeken.  

Tevens waren deze leervragen vrij specifiek, dus onderzocht ik ze als de situaties zich voordeden.  

Nog directere leervragen die ik had, over didactiek en ordening heb ik gerichter onderzocht. Hiertoe behoren 

vragen als: 

- Wat voor effect heeft non-verbale of fysieke communicatie naar een leerling? Denk hierbij aan het een 

hand op een schouder leggen of het aanwijzen van materialen of orde zonder daarbij te praten.  

- Wat voor effect heeft het als ik mee ga in uitdagend gedrag van leerlingen om er een eind aan te 

maken? 

- Kan een uitstraling voldoende vertrouwen hebben in technische en motorische vaardigheden bieden? 

- Hoe gedragen leerlingen zich buiten? Tijdens een les buiten het lokaal? Bij activiteiten buiten de lessen 

om? 

- Hoe kunnen beeldaspecten duidelijk worden gemaakt? 

- Hoe kunnen materiaal verzorgende acties subtiel aan het lesprogramma worden toegevoegd zonder 

dat ze hun daad kracht missen? 

Mijn stageleerplan was om mij niet te focussen op mijn algemene leerdoelen maar vooral bij zo veel als ik maar 

kon mee te doen. Door constant met oren en ogen open in de klas te participeren zou ik niet alleen op veel van 

mijn leervragen een antwoord krijgen, of mogelijkheden ze te onderzoeken, maar ook veel leermomenten die 

niet gerelateerd zijn aan mijn leervragen mee te kunnen maken. En dat heb ik zeker. 

 

 

 

 

 



DE STAGE, EEN REFLECTIE 
 

EEN OVERZICHT VAN UREN EN ACTIVITEITEN 

 

22 – 12 - 2011 KENNISMAKING 
29 – 12 – 2011 EN 1- 2- 2012 KERSTVAKANTIE 
8 – 2 1E

 LES, DOORNEMEN FORMULIEREN EN ASSISTEREN 
15 – 2 MEEDENKEN OPDRACHT BLOEMADVERTENTIES EN 

ASSISTEREN 
22 – 2 HELPEN PHOTOSHOP EN ASSISTEREN 
29 – 2 VAKANTIE 
7 – 3 RING BEWERKEN EN ASSISTEREN 
14 – 3 TEXEL 
21 – 3 LES ZWART-WIT HAND TEKENEN 
28 – 3 LES PERSPECTIEF 
4 – 4 PROJECTWEEK 
11 – 4 LES KUBISME 
18 – 4 LES POP-ART 
25 – 4 EXAMENS 
2 – 5 VAKANTIE 
9 – 5 LES MANGA 
16 – 5 LES ARCERING 
23 - 5 STAGEOVERLEG – LES AQUARELLEREN, INVAL LES 

 

DE STAGE 

 

Ik heb het idee dat mijn stage goed ging. De activiteiten, of het om assisteren of lesgeven ging, verliepen als 

gehoopt. Ik heb veel kunnen leren tijdens mijn stage, en de activiteiten waar ik in kon helpen waren gevarieerd.  

Ik heb veel verbeteringen en veel vooruitgang opgemerkt. Ik heb me een stuk verder ontwikkeld als docent en 

vooral een duidelijker beeld gekregen waar ik heen wil in mijn leerproces. Naar eigen idee heb ik redelijk 

gefunctioneerd. Naast het assisteren en geven van lessen heb ik ook geprobeerd mijn visie op (kunst)educatie 

te ontwikkelen en hiermee nieuwe inspiratie te geven aan mijn stageschool. Mijn stage vond ik niet moeilijk. 

De klassen waren wel druk, dit vereiste soms veel moeite. Het was echter wel moeilijk te wennen aan de 

beperkingen die het mavo niveau met zich meebrengt. Het was lastig in te schatten wat de leerlingen wel en 

wat niet begrepen. Bovenal was de stage uitzonderlijk leerzaam. Zenuwachtig was ik niet voor de lessen. De 

enkele keer dat ik gespannen was kwam dit omdat ik mijn les niet goed voorbereid had.  

 

 



De samenwerking met Raimond verliep uitstekend. Raimond heeft veel van de lessen die ik heb gegeven 

beoordeeld en bekeken. Na de eerste les die ik gaf stelde hij een aantal verbeterpunten op. Een paar A4’tjes in 

duidelijke taal geschreven. Precies alles wat ik nog goed kon verbeteren stond er op omschreven, maar ook 

veel sterke punten. Ik kon het blaadje zo goed als gelijk overnemen als het SWOT later in dit stageverslag. Dat 

heeft mij veel geholpen. Ook hebben discussies tussen ons over onderwijssystemen, nationaal, binnen de 

school of binnen het vak veel bijgedragen aan mijn visie op educatie.  

De samenwerking met Nanna van Heest is ook van belang geweest in mijn stage. Hoewel ze minder 

direct hielp met verbeterpunten of didactische technieken waren het haar lessen die ik mocht 

overnemen. Als ik haar lessen overnam was zij zelf ook in de klas om rond te lopen en leerlingen te 

helpen. De klassen die ik van haar mocht overnemen waren een tweetal tweede klassen. Deze 

tweede klassen waren lastig om aan te wennen. De eerste groep was vrij rustig maar behaalde iets 

mindere resultaten. De tweede groep was soms moeilijk te houden maar leverde wel prachtig werk af. 

In de tweede groep heb ik het meest geleerd van het lesgeven.  

 

BELANGRIJKE PUNTEN UIT HET URENOVERZICHT  

 

In de week van 22 februari, tijdens het assisteren bij een les waarin leerlingen gebruik moesten maken van 

photoshop, vond ik een antwoord op en leervraag. De leerlingen waren hard aan het werk, ze moesten een CD 

hoesje maken van een artiest. Voor, achter en zijkant moesten gemaakt worden. Bij elk mogelijk probleem was 

hun eerste reactie om te vragen hoe ze verder konden. De leerlingen die ik het meest negeerde en die het 

meest gedwongen werden alles zelf uit te zoeken werkte het hardst door en waren het snelst klaar. Dit vond ik 

een bijzonder fenomeen.  

In de les van 7 mei heb ik een aantal technieken geleerd waar ik nog niet bekend mee was. Onder andere zilver 

gieten, bewerken, maar ook mode. In deze stage heb ik een aantal handvaardigheid technieken die minder 

gebruikelijk zijn geleerd.  

In de week van 28 mei begon ik met te werken aan mijn verbeterpunten. Ook begon ik meer te 

experimenteren met de mogelijkheden. Tijdens de les over perspectief liet ik de kinderen op het smartboard 

het voorbeeld afmaken, terwijl de rest van de klas zei of ze het goed deden of niet. Ze hadden nog nooit op het 

smartboard mogen tekenen en met de betrekking van een klasgenoot was alle aandacht op de stof gericht. Ook 

waren ze onder de indruk van de in kleur gekopieerde opdracht bladen.  

De projectweek was een bijzondere week. De hele dag kwamen er leerlingen naar het beeldende vorming 

lokaal om zelf opdrachten voor de projectweek te maken. Twee keer was er in de aula de grote ‘Europaquiz’, 

waar alle 2eklassers (verdeeld over 2 groepen) bij aanwezig waren. Van elke groep werden twee 

vertegenwoordiger gekozen om het op te nemen tegen de andere klassen in de quiz. Met twee ‘quiz 

presentatoren’ en een puntenteller stonden er drie docenten op het podium –ik was de puntenteller-. Om voor 

zo’n groot publiek te staan was wel anders dan voor een klas, maar zeker nodig. Toch merkte ik dat ik veel 

mogelijkheden zag om alles vlot te laten verlopen. Toen halverwege de groep heel druk werd stelde ik voor de 

lichten uit te doen, en ook stelde ik voor het score board te vergelijken met die van de andere groep 2
e
 klassen. 

Later die dag in het lokaal vroegen een aantal leerlingen naar mijn leeftijd en muzieksmaak. Dit vond ik een 

lastig punt dat ik direct noteerde als leerpunt voor mijn volgende stage. 

 

 



In de les over Kubisme experimenteerde ik met het vragen hoe het ging met de klas. De klas was rumoerig en 

mij leek de beste oplossing te vragen wat het probleem was. De les ervoor was Nederland en dat was ‘veel 

saaier dan uw vak’. Na dit gevraagd te hebben waren ze iets rustiger. Ook vroeg ik uit elk groepje van 4 

leerlingen of er een naar het bord wou komen. Er ontstond een verwachting, een spanning. Ik verdween met 

de paar leerlingen naar de opslag en toen ik terug kwam hadden ze stillevenspullen bij zich. Hierdoor had de 

klas even een afleiding waardoor ze daarna harder konden doorwerken aan de opdracht.  

In de les over POP-art kwam Martijn op stagebezoek. De introductie van de les was een beetje chaotisch, maar 

al snel bleek dat de oorzaak was te vinden in de drang van de leerlingen om snel aan het werk te gaan. Deze les 

viel mij op hoe resultaatgericht de leerlingen zijn. Toen bleek dat ze met verf een tekening moesten uitwerken 

verdampte spontaan alle motivatie uit de klas. Verven konden ze immers nooit zo precies als tekenen. Ook als 

ze een techniek goed hadden werden ze alleen enthousiast als het eindresultaat herkenbaar en duidelijk mooi 

was. Ook experimenteerde ik in deze les met de mogelijkheden van eigen inbreng bij de studenten. Het 

onderwerp was hun mobieltje, mp3 speler of frisdrankblikje (originele idee). 

De laatste les (tot het punt van het schrijven van dit verslag) kon ik kijken hoe leerlingen zich gedragen als ze 

buiten mogen schilderen. Hier heb ik veel gerichte informatie uit kunnen halen. Ook experimenteerde ik hier 

met een idee van mij om het probleem van de eeuwige stapel vieze, niet uitgespoelde penselen in de wasbak. 

Mijn idee was om ze eerst te vertellen over het oude ambacht van het puntslaan. Een eervol beroep wat 

vroeger  werd beoefend door de schildersknecht. Ik zette een emmer bij de deur die naar buiten leid (aan de 

achterkant van het lokaal) en deed voor hoe je na het uitspoelen van de penseel met een soepele 

duimbeweging de penselen in het water kon dompelen en met een snelle zwaai een punt slaan. Het resultaat 

was verassend positief. De leerlingen leefde helemaal op van de directe resultatieve bevrediging die het 

puntslaan gaf, en kwamen ook een voor een naar mij toe lopen om trots hun mooi geslagen kwasten te laten 

zien. De penselen waren keurig uitgespoeld aan het eind van de les.  

 

 

 



EVALUATIE STAGEBEGELEIDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIES OVER STAGE 
 

Het vmbo leek mij een hele uitdaging. De uitdaging was echter op een ander punt te vinden dan ik had 

verwacht. Ik had mij voorgesteld dat de klassen mogelijk vrij druk konden  zijn, en haar leerlingen moeilijk te 

hanteren. De leerlingen luisterde echter redelijk goed. Achteraf was een groter probleem het aanpassen aan 

het niveau van de vmbo leerlingen. De duidelijkheid, gestructureerdheid en uitleg die ze nodig hebben en de 

lage tollerantie tegenover theorie (kunstgeschiedenis) had ik niet voorzien.  

Tijdens mijn stage verliep de communicatie goed. Na een les hebben we veel overlegd wat er goed ging en 

beter kon. Wat echter miste in de communicatie was een duidelijk leerplan. Bij deze stage focuste ik mij sterk 

op het ervaren zelf, en van de ervaringen leren. Daarom heb ik ook minder informatie bijgehouden in mijn 

stagedummy dan vorig jaar. De sfeer was wel heel goed. Door deze sfeer hadden de gesprekken over mijn 

functioneren meer invloed en betekenis dan ik had verwacht. Ik heb er veel aan gehad.  

Aan het begin van de stage kreeg ik een aantal verbeterpunten van Raimond. Al in de les erna die zelfde dag 

begon ik met het verbeteren van die punten. Ik vind dat dat redelijk gelukt is. Mijn lesplannen heb ik 

aangescherpt en de opdrachten formuleer ik nu duidelijker. Op het punt van schrijven ben ik nog niet klaar met 

mijn stage. Ik wens dit jaar af te maken in aantal weken. Elke week leer ik weer veel, en ik zou geen week willen 

mislopen.  

Mijn volgende stage probeer ik te regelen bij SG Spieringshoek. Het eerste stagegesprek op spieringshoek zal 

plaats vinden op donderdag 31 mei. Ik ben ooit van de havo gekomen, waar ik nouwlettend in de gate hield 

hoe mijn docenten lesgaven. Mijn idee van kunstonderwijs is op Spieringshoek gevormd. Dit lijkt me een 

prachtige aanzet voor de eerste langere stage. Ik kan kritisch terugkijken terwijl ik veel verantwoordelijkheid 

opeis. Met de lokalen en type leerling ben ik bekend dus dit zal mijn leerproces minder afleiden. 

Ik heb tijdens deze stage een beter beeld gekregen van het beroep leraar. Gesprekken over de politiek, 

maatschappelijke situatie van de leraar en schoolse verplichtingen heb ik meegemaakt. Ook heb ik meer inzicht 

gekregen in de rol die word verwacht van docenten buiten hun eigen lessen. In tussenuren, activiteitenweken 

en invaluren heb ik meegeholpen. 

Om een goede docent te worden heb ik nog twee jaar. Toch mist er nog een duidelijk element in mijn lesgeven. 

Levenservaring. Ik kan doorhebben wat er in de klas gaande is, een duidelijke didactiek hebben en een goed 

voorbereide les, ik ben nog vrij jong. En dat is te merken. Geheel in mjin eentje zou ik waarschijnlijk geen les 

kunnen hebben gegeven aan de drukkere klassen voor een jaar lang. Na mijn studie lijkt het mij een goed idee 

een jaartje te reizen. Levenservaring op te doen. Ik denk dat dat mijn docentschap later ten goede zou komen. 

 

 

 

 

 

 

 



EEN NIEUW SWOT 

 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 

 

Sterke punten Zwakke punten 

1. Veel inzichten vanwege een 
experimenterend karakter. 
 

1. Opdrachten formuleren. 

2. Digitale vaardigheden. 
 

2. Aandacht van de klas opeisen. 

3. Leert snel . 
 
 

3. Leerdoelen overleggen en concreet 
onderzoeken. 
 

 4. Vrij jong, en een jonge uitstraling. 

 

VERBETERINGEN EN DOELEN 

 

Verbeteringen Doelen voor sem 5 en daarna 

1. Vakdidactische kwaliteiten zijn 
toegenomen. 
 
 

1. Meer structuur in mijn manier van werken 
brengen, mappen bijhouden en duidelijk 
leerplannen formuleren. –vanaf de voorbereiding 
op mijn volgende stage. 

2. Veel nieuwe (onderwijskundige) 
inzichten verworven. 
 
 

2. Meer onderzoek doen naar hoe de aandacht 
van de klas op te eisen. –eerste helft van mijn 
volgende stage. 

3. Snapt de structuur van een school beter. 
 

3. Meer levenservaring opdoen. –na mijn studie. 

 

EIGENSCHAPPEN, OMSTANDIGHEDEN EN MOGELIJKHEDEN 

 

Eigenschappen en omstandigheden die me 
van mijn doel afhouden 

Mogelijkheden waardoor ik mijn doelen beter 
kan verwezenlijken 

1. Te veel in het ervaren van het lesgeven 
opgaan om tussendoor notities te maken. 
 

1. Alle documenten in een grote map bewaren 
die ik weekelijks bijhoud. 
 

2. Moeite hebben met daadwerkelijk straf 
geven.  
 

2. Meer verantwoordelijkheid nemen.  

 3. Straffen bedenken die makkelijk zijn te geven 
en kleine taakjes die straf kunnen vervangen. 
 

 



ACTIEPLAN  

 

Doelen Actie Deadline 
 

1. Meer structuur in mijn manier van 
werken brengen, mappen bijhouden en 
duidelijk leerplannen formuleren. 

Alle documenten in een grote map bewaren 
die ik weekelijks bijhoud. 
 

Vanaf de 
voorbereiding 
op mijn 
volgende 
stage. 

2. Meer onderzoek doen naar hoe de 
aandacht van de klas op te eisen.  

Meer verantwoordelijkheid nemen, meer 
lessen geven. Geen stagaire, maar een 
docent zijn. Ook door straffen te bedenken 
die makkelijk zijn te geven en kleine taakjes 
die straffen kunnen vervangen. 

Eerste helft 
van mijn 
volgende 
stage. 

3. Meer levenservaring opdoen.  Een lange rijs maken na mijn studie als het 
tegen die tijd nogsteeds nodig is. 

Na mijn 
studie, duurt 
hooguit één 
jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEUWE LEERVRAGEN 
 

- Hoe om te gaan met een situatie waarin een leerling oprecht vraagt naar triviale elementen uit je 

persoonlijke leven, of minder triviale elementen als leeftijd? 

 

- Wat voor effect hebben verschillende straffen op kinderen? 

 

- Hoe kan ik een opdracht duidelijk formuleren? 

 

- Hoe eis ik de aandacht van de klas op? 

 

- Hoever kan ik mijn lessen aanpassen binnen de normen van de school? 

 

- Hoe belangrijk is het kennen van de namen van de leerlingen in de klas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEVESTIGING STAGEBEGELEIDER 
 

Het ondertekenen van deze pagina houd in dat het verslag met al de daarin besproken punten zijn gelezen 

door de ondertekenende en dat de ondertekenende het eens zijn met de inhoud hiervan. 

 

Martijn van Dijk 

 

 

 

 

 

Raimond Kuckelkorn 

 

 

 

 

 

Nanna van Heest 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



BIJLAGEN 
 

 

  

- Motivatie en algemeen SWOT 

 

- Opdracht onderwijskundigen 20e eeuw, sem 3 vakdidaktiek 

 

- Opzet voor plan onderwijskundige hervorming 

 

 

 

- Lessen, lesbrieven, lesopzetten en beoordelingen van stagebegeleider 

 

- Bladzijdes uit stagedummie ter illustratie 

 

 

- Uitgeprinte powerpoints gebruikt tijdens mijn stage en voorbeelden van resultaten van mijn lessen. 

 

 

 

 

 

 



 


