
Het stageportfolio Professioneel Handelen 
 

Wat is het doel van dit portfolio?  
In een stageportfolio toon je de leeruitkomsten van het professioneel handelen aan. 
Hierbij maak je duidelijk waarom je bepaalde dingen hebt gedaan, welke keuzes je daarvoor hebt 
gemaakt en dat je je de beschreven leeruitkomsten in voldoende mate hebt eigen gemaakt.  
Je toont je groei aan ten aanzien van de beschreven leeruitkomsten.  
 

Ontvankelijkheidseisen. 
Het portfolio voldoet aan de volgende eisen: 

- Het bevat een voorblad met: naam student, naam opleiding, cohort, naam 
werkplek/stageschool, naam studieloopbaanbegeleider, naam instituutsopleider, naam 
werkplekbegeleider en/of schoolopleider. 

- Het bevat een inhoudsopgave en paginanummering.  
- Schrijftaal en voertaal is Nederlands, tenzij een andere taal is goedgekeurd door de 

examencommissie. 
- Zelfbeoordeling met daarin beschreven kritische momenten (minimaal twee en maximaal 

vier) gekoppeld aan de leeruitkomsten en bewijzen, verwoord op maximaal drie A4 of 
maximaal 15 minuten aaneengesloten beeld en geluid waarbij de student in beeld is.   

- Feedback op basis van één of meerdere geobserveerde lessen van: min. twee 
medestudenten, min. twee groepen leerlingen en van min. twee begeleiders (de 
instituutsopleider en de werkplekbegeleider en/of schoolopleider) over het functioneren als 
leraar. 

- Verwijzing naar de literatuur en opzet literatuurlijst volgens APA-richtlijnen. 
- Bewijzen zijn authentiek, een representatie van daadwerkelijk door de student uitgevoerde 

activiteiten. 
- Bewijzen komen uit de recente beroepspraktijk. 
- Bewijzen zijn gevarieerd, behorende bij de kritische momenten opgedaan in verschillende 

situaties. 
- Formulier of verslag tussentijds evaluatieformulier (zie portal) 

 

Indeling stageportfolio 
Het portfolio kan de volgende indeling hebben.  
 

- Inhoudsopgave 
- Inleiding 
- Werkplan 
- Beschrijving van leeruitkomsten 
- Eindconclusie 
- Literatuurlijst 
- Bijlagen 

 

Beschrijving leeruitkomsten 
- De leeruitkomst (overnemen uit werkplan) 

- Wat waren mijn leervragen bij deze leeruitkomst? 

- Welke activiteiten hebben bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst? 

- Wat heb ik geleerd / aangetoond? 

- Wat neem ik mee naar de volgende fase? 


