
Verantwoording keuzes en voldoen aan Competenties LA2 
 
In onderstaand overzicht zijn de competenties en indicatoren opgenomen waaraan na het afronden 
van LA2 moet zijn voldaan.  
In deze verantwoording zal per competentie/indicator worden aangegeven op welke manier hier ik aan 
denk te gaan voldoen en aan het eind of dit doel is gehaald. Verwijzing naar stukken in mijn blog of in 
de bijlage is dan mijn opzet. Mijn ontwerp voor het inbedden van assessments in de deeltijdopelding 
zal ook deel uitmaken van mijn doel om de competenties/indicatoren te behalen. In sommige gevallen 
zal het thema dat genoemd wordt, niet gebruikt worden, maar zal op een andere manier blijken hoe ik 
dit invul. 

 
 
 Competenties leerarrangement 2  
1. Interpersoonlijke competentie  
De Master Leren & Innoveren heeft oog voor zijn eigen rol (en die van anderen) in de 
onderwijsinstelling en in veranderingsprocessen en kan zo nodig zijn handelingen variëren.  
1.4 brengt goed beargumenteerde en gemotiveerde visies, motieven, opvattingen en keuzes duidelijk 
en ondubbelzinnig over aan diverse betrokkenen (thema 5)  
 
Het is mijn streven om in constructief overleg mijn visie, motieven, opvattingen en keuzes ten aanzien 
van het inbedden van assessments in de deeltijd naar voren te brengen. In eerste instantie zal dit aan 
mijn opleidingsmanager zijn, maar ik hoop dat ik ook de kans krijg om dit aan de directie CMI te 
presenteren en de huidige coördinator Deeltijd er bij te betrekken. 
Uit mijn eerdere assessmentdossier en gesprek is al bewezen en bevestigd dat deze competenties bij 
mij in sterke mate is ontwikkeld. 
 
2. Pedagogische competentie  
De Master Leren & Innoveren is in staat op basis van zijn pedagogische kennis het leerproces van 
leerlingen te optimaliseren en de effectiviteit van veranderingen met betrekking tot het pedagogische 
klimaat binnen de onderwijsinstelling en de leerprestaties van leerlingen te beoordelen en te 
verbeteren.  
2.4 toont analytisch vermogen, combineert op beargumenteerde wijze inzichten uit verschillende 
theorieën, onderzoeken en de praktijk en vertaalt deze naar concrete mogelijkheden voor 
onderwijsontwikkeling binnen de eigen onderwijsinstelling. (thema 3)  
2.5 geeft binnen de door het management gestelde kaders- op professionele wijze vorm en richting  
aan onderwijsontwikkeling.(thema 2)  
 
Wat de competentie betreft: het doel van het ontwerp is om te bereiken de leerprestaties van de 
studenten beter te beoordelen en op waarde te schatten. 
Met behulp van 2.4 zal ik mijn keuzes onderbouwen en mijn analyse opstellen. De vertaling naar de 
eigen opleiding is een belangrijke voorwaarde voor dit ontwerp.  Dit geldt ook voor indicator 2.5, dat is 
al in mijn voorstel meegenomen. Met voorbeelden uit eerdere ontwerpen zal ik bewijzen wat mijn 
werkwijze tot nu toe is geweest en dat dit in grote lijnen overeenkomt met het gevraagd in competentie 
2. 
 
3. Didactische competentie:  
De Master Leren & Innoveren is in staat systematisch de effectiviteit en de kwaliteit van het bestaande 
onderwijs te beoordelen. Hij initieert nieuwe werkvormen, materiaalontwikkeling, begeleidingsmodellen 
en toetsvormen, behorend bij onderwijsontwikkelingen. Hij kan daarbij ook collega‘s begeleiden en 
scholen.  
3.1 stelt zich constructief kritisch op ten opzichte van de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande 
onderwijs en ten opzichte van onderwijsontwikkelingen (zowel nationaal als internationaal), overziet de 
didactische consequenties van ontwikkelingen en kan voor- en nadelen van verschillende 
benaderingen/werkwijzen benoemen en onderbouwen (thema 3)  
3.2 signaleert - op basis van recente kennis uit de onderwijsresearch en inzichten uit ‗good practices‘ 
- kansen en belemmeringen om de doelmatigheid en doelgerichtheid van het onderwijs binnen de 
eigen onderwijsinstelling te verbeteren (thema 2)  



3.3 ontwerpt op een systematisch verantwoorde wijze onderwijsarrangementen die leiden tot 
effectieve leerprocessen en is in staat om gemaakte ontwerpkeuzes expliciet te beargumenteren 
(thema 1) (thema 6)  
3.4 vervult een voortrekkersrol binnen het eigen team/vakgebied, initieert de ontwikkeling en het 
ontwerp van bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, materialen, toetsvormen etc. (thema 4)  
 
Door middel van het onderwijsontwerp en de verantwoording ervan komen alle aspecten van deze 
competentie aan de orde en kunnen worden bezwezen. Daarbij zullen ook voorbeelden uit de laatste 
twee schooljaren worden gebruikt, als het gaat om de voortrekkersrol, het ontwerpen binnen vooral de 
nationale context en aandacht en de daarbij behorende literatuur.  
 
5. Teamontwikkelingscompetentie:  
De Master Leren & Innoveren draagt bij aan het creëren en organiseren van leergemeenschappen 
binnen de eigen onderwijsinstelling, gericht op concrete gedeelde en gedragen resultaten en 
zelfsturing van het onderwijsteam.  
5.2 bewerkstelligt binnen de eigen onderwijsinstelling draagvlak voor onderwijsontwikkeling, licht 
ontwikkelingen toe en beargumenteert zijn visie op heldere wijze, toont daarbij 
overtuigingskracht.(thema 6)  
 
Omdat dit ontwerp onderdeel is van een grotere verandering die wel snel moet worden ingevoerd is 
een gedeelte van het draagvlak al bij voorbaat gecreëerd. In een verder stadium is ook belangrijk dat 
alle docenten die lesgeven aan deze groep meegaan in het totaal en hun theoretische lessen aan 
passen. Hiervoor zal een implementatieplan worden meegenomen.  
 
7. Reflectie- en onderzoekscompetentie:  
De Master Leren & Innoveren is zich bewust van zijn taken en bevoegdheden en zijn 
verantwoordelijkheid richting leerlingen, ouders/verzorgers en collega‘s en zijn kwetsbare positie 
daarin. Hij is in staat om het bestaande onderwijs en veranderingen adequaat te voorzien van 
onderzoek om ‗evidence‘ op te bouwen met betrekking tot de leereffecten van zijn onderwijs op korte 
en lange termijn.  
7.1 demonstreert continu een onderzoekende houding, stelt relevante, kritische vragen bij 

onderwijsontwikkelingen en de onderwijspraktijk, durft te experimenteren en weegt mogelijke voor- en 

nadelen van diverse werkwijzen systematisch tegen elkaar af.(thema 5) 

Door in de analysefase zowel relevante literatuur te lezen (op het gebied van onderwijs ontwerpen als 

het onderwerp assessment), als collega’s te spreken die met hetzelfde probleem te maken hebben 

(gehad) en het eigen curriculum te bekijken onderzoek ik eerst wat de voorwaarden zijn voor de 

uitwerking. Uit virtuele en fysieke feedbackrondes neem ik informatie mee om mijn ontwerp goed op 

de onderwijspraktijk af te stemmen. Het experimentele deel zit vooral in mijn werkwijze en hoe ik tot 

een eindproduct denk te gaan komen. Dit kan ik bewijzen door transparant te zijn op mijn blog en ook 

anderen van feedback te voorzien. 


