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Observatieopdracht stage 2   

 

 

OBSERVATIE-OPDRACHT   OPO DIDACTISCHE STAGE 1   STAGE 2 

 

De stagiair observeert per onderwijsvak 3 lesuren en voert per geobserveerde les drie verschillende 

opdrachten uit de hieronder volgende lijst uit. Elke stagiair voert met andere woorden minstens 9 

observatieopdrachten per onderwijsvak uit. Studenten LO-AV voeren de 9 opdrachten voor hun AV uit 

(1x9); studenten AV voor hun beide onderwijsvakken (2x9). 

De stagiair informeert zich ook over de beginsituatie op onderwijs- en ervaringsniveau, gaat in gesprek 

met de mentor (bij specifieke opdrachten) en kijkt vanuit de bril van de leerlingen: ‘Wat deden de 

leerlingen?’ ‘Wat dachten de leerlingen?’ ‘Wat voelden de leerlingen?’... 

Het verslag bestaat uit een duidelijke beschrijving van het geobserveerde, feedback van de mentor 

(staat aangeduid per opdracht), reflecties op het geobserveerde en eventueel het ontworpen 

materiaal.  Uiteraard noteert de stagiair per geobserveerd uur duidelijk het uur, klas, onderwerp en 

mentor en de uitgevoerde opdrachten. 

 

De stagiair zorgt dat de 9 verschillende opdrachten voor observatiestage 2 duidelijk herkenbaar 

teruggevonden kunnen worden in de map van het betreffend onderwijsvak bij stage 2 (bij 

opdrachten) in het digitaal portfolio. Stage2_opdrachten_vakx 

 

 

Observatieopdrachten stage 2  

 

1. Je beschrijft de inleiding die de mentor voor zijn/haar les voorzag. Waaruit bestond de 

inleiding? Welke materiaal zette de mentor in? Hoelang duurde de inleiding?… Reflecteer 

nadien op wat je zag.  

Was het een creatieve, zinvolle smaakmaker? Wat wou de mentor met de inleiding bereiken? 

Werd dit doel bereikt? Sloot de introductie aan bij de leefwereld en/of voorkennis van 

leerlingen? Hoe enthousiasmeerde de mentor de leerlingen? Hoe reageerden de leerlingen?  

 

2. Je schrijft één onderwijsleergesprek uit dat de mentor met de leerlingen voerde. Een 

onderwijsleergesprek kan als inleiding op de les, voorafgaand aan een tekst, na een 

demonstratie, tijdens de bespreking van een videofragment, bij het bespreken van 

opdrachten van leerlingen… (Tip: neem dit gesprek op) Reflecteer nadien op de interactie die 

je observeerde. Op welke antwoorden ging de mentor in? Wat liet de mentor links liggen? Hoe 

stuurde hij het onderwijsleergesprek? Waren de leerlingen voldoende zelf aan het woord? 

Welk type vragen domineerden het gesprek (denkvragen? Procesvragen? Kennisvragen? Wat 

vind je van de verhouding?)  
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3. Je observeert de mentor bij het leiden van een ervaringsopdracht/ waarnemingsopdracht 

(proefje uitvoeren, kunstbeschouwing,  ervaringsoefening met de leerlingen inleiden en 

uitvoeren). Beschrijf wat je zag en reflecteer nadien op je observatie.  

Wat heb je geleerd uit deze activiteit? (Bijvoorbeeld: Hoe is de activiteit gestructureerd? 

Georganiseerd? Hoe stimuleert de leraar de betrokkenheid van elke leerling? Hoe past deze 

opdracht binnen de gehele les? 

 

4. Je observeert de mentor bij het klassikaal begeleiden van een opdracht (opdracht inleiden, 

opdracht verbeteren, op bord brengen van resultaten, stappenplan opmaken en opvolgen, 

individueel werk en groepsopdracht begeleiden). 

Beschrijf duidelijk wat je de leerkracht zag doen om leerlingen te begeleiden bij het 

verwerken van de leerstof. Noteer ook wat je uit deze activiteit meeneemt naar je latere 

klaspraktijk.  

 

5.    Je maakt een gestructureerde weergave van een geobserveerde les dat bruikbaar is op een 

powerpoint of in een bordschema. Deze structuur moet gebruikt kunnen worden als 

herhalingsmoment op het einde van de les of bij het begin van een volgende les. 

Voeg je schematische weergave aan je verslag toe en reflecteer samen met de mentor over 

het schema. Is het bruikbaar voor deze les? Is het volledig? Ontbreekt er iets? Is het 

overzichtelijk genoeg?  

Noteer de feedback van de leerkracht en formuleer voor jezelf wat je leerde uit het gesprek.   

 

6. Je zoekt of maakt na een geobserveerde les zoveel mogelijk relevant aanschouwelijk 

didactisch materiaal. 

Voeg het materiaal aan je verslag toe (of een foto ervan) en reflecteer samen met de mentor 

over de bruikbaarheid en zinvolheid van jouw didactisch materiaal. Noteer de feedback van 

de mentor en formuleer ook deze keer wat je geleerd hebt uit deze feedback.  

 

7. Je denkt na over hoe je de actualiteit (nog meer) bij de geobserveerde les kan betrekken. Je 

voegt dat materiaal aan je verslag toe en reflecteert samen met de mentor over de relevantie 

en bruikbaarheid van het materiaal dat je verzamelde. Noteer niet alleen de feedback van de 

mentor, maar ook wat je leerde over het (belang van het) betrekken van de actualiteit in je 

les.  

 

8.    Je formuleert tijdens je observatie de doelstellingen van de les. Na afloop van de les leg je 

jouw doelen aan je mentor voor en vergelijkt ze met haar/zijn lesdoelen.  Welke aanvullingen, 

opmerkingen krijg je van de mentor? Noteer ze en formuleer voor jezelf wat je geleerd hebt 

over (het formuleren van) lesdoelen.  

 

9.    Je situeert de door jou geobserveerde les in een groter geheel: Op welke les bouwt jouw les 

verder? Op welke voorkennis deed de leerkracht een beroep?   

Na de les bespreek je jouw bevindingen met je mentor. Noteer haar/zijn feedback en 

expliciteer wat je uit het gesprek leerde.  
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Extra: Heb je de kans om een parallelles te observeren, dan beschrijf je wat je hebt geleerd 

over het verschil in aanpak, aanpassing aan leerlingengroep. 

 

 


