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 1. zelfportret gemaakt door malou 
 
 
 

 Als je terugkijkt op de manier waarop het uitvoeren van 
opdrachten ging, gaat je dat dan meestal makkelijk af? Kun je dat 
goed plannen? Is het makkelijk of moeilijk om doelgericht te 
werken aan zo’n opdracht? 

 
Dat gaat altijd gemakkelijk af. Ik kan namelijk goed plannen. Ik houd mij 
ook altijd aan mijn planning. Het is voor mij daarom ook gemakkelijk om 
doelgericht te werk gaan. 
 
 
 Heb je de neiging om heel diep in één vak te duiken, zodat je 

alles weet wat er te weten valt, of vind je het leuker van veel 
vakken een beetje te weten en dat waar dat kan met elkaar te 
gebruiken? 

 
Ik heb soms wel eens de neiging om heel diep in één vak te duiken, 
zodat ik alles weet wat er te weten valt, want ik ben best wel een 
perfectionist, maar ik vind het ook leuk om van veel vakken een beetje te 
weten en dat waar dat kan met elkaar te gebruiken. Soms kan je daar 
inspiratie uithalen. Ik vind het daarom allebei heel erg leuk. 
 
 Bij je opgave heb je een vak van je voorkeur opgegeven. Waarom 

kies je juist voor dit vak? 
 
Ik heb voor Engels gekozen, omdat ik het een hele mooie taal vind. Het 
is een taal dat mij heel erg aanspreekt, omdat er verschillende varianten 
zijn. Het is ook een belangrijke taal. Het is een taal dat bijna overal wordt 
gesproken. Ik heb altijd die passie gehad om mij verder te ontplooien in 
deze taal. Ik was ook best goed in dit vak op school en ik had er heel 
veel plezier in. 
 
 Kun je aangeven waarom het nou leuk is juist in dat vak les te 

geven aan kinderen van 12 jaar of ouder? 
 
Het is een vak dat je op verschillende manieren kan geven. Een van de 
vaardigheden van dit vak is speaking. Je kan een hele leuke oefening 



doen om deze vaardigheid te oefenen. Bijvoorbeeld een spontaan 
gesprek voeren. Ze pakken bijvoorbeeld een briefje uit een bak en daar 
staat bijvoorbeeld een onderwerp op waar het gesprek over moet gaan. 
Ik heb deze methode zelf ook ondervonden toen ik nog op de middelbare 
school zat en ik vond het een hele leuke methode. 
 
 Wat doe je het liefste: zelf uitzoeken hoe iets in elkaar zit (dus 

wetenschap bedrijven) of dat ergens opzoeken en dan uit te 
vinden wat je er mee kunt doen (dus wetenschap toepassen)? 

 
Ik vind zelf uitzoeken hoe iets in elkaar zit het leukst, omdat je het dan 
eerst zelf onderzoekt hoe iets in elkaar zit en later het resultaat kan 
gebruiken. Je bent dat zelf heel effectief bezig en is het niet van te voren 
voor je onderzocht.  
 
 Kun je kennis en vaardigheden die je hebt verworven in situatie A, 

ook makkelijk toepassen in situatie B?  
 
Ja, ik denk het wel, want wat je geleerd hebt in situatie A kan je weer 
gebruiken in situatie B. Je leert daarvan. 
 
 Werk je liever met een vooraf door anderen vastgestelde planning? Of 

zoek je liever zelf uit hoe je moet plannen en waar je informatie 
vandaan moet halen?  

 
Het kan heel handig zijn dat het vooraf door anderen is vastgesteld, 
maar je leert daar niets van. Ik zoek het liever zelf uit hoe ik wat moet 
inplannen en zoek ook liever zelf uit waar ik bepaalde informatie 
vandaan kan halen, want daar leer je van. Je moet jezelf ontplooien en 
dat doe je door iets zelf te ondervinden. 
 
 

 

 

 

 
 



2. samenvatting 
 
 
 

Dit is wat mij betreft positief Dit is wat mij betreft negatief 
 
Wat ik zo leuk vind aan het onderwijs is dat je 
als docent iets leert aan de leerlingen wat je 
zelf ook ooit heb moeten leren.  
 
 
 
 
 
 

 
Het is wel veel werk. Daar moet je wel tegen 
kunnen. Voor mij is dat geen probleem. Ik 
vind het vele werk wel leuk, omdat je dan 
continue bezig bent met iest wat je zelf 
ontzettend leuk vind om te doen. 

 
Mijn moeder had nooit verwacht dat ik deze 
studie zou kiezen. Ze vindt het wel heel erg 
bij me passen. Ik ben totaal niet verlegen. Ze 
zegt ook altijd tegen dat het ontzettend leuk 
vindt dat ik iets totaal anders heb gekozen 
dan dat zij in gedachten had. Mijn vader wist 
wel dat ik dit zou kiezen. Hij vond ook dat dit 
traject ( duaal ) heel erg bij me past. Ik ben 
een ondernemer. Echt een doener. Ook als ik 
presentaties moeten geven, vind ik dat heel 
erg leuk om te doen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ik heb ook een paar keer een les van mijn 
docent overgenomen. Hij zei toen aan het 
einde van de les dat die mij echt iemand 
vond die in het onderwijs moest. Hij vond mij 
heel erg overtuigend. Mijn docent was ook 
een van de personen die mij aan het denken 
had gezet over mijn studiekeuze. Op een dag 
klopte ik op de deur van zijn lokaal om te 
vertellen dat ik voor de lerarenopleiding had 
gekozen. Hij vond dat ontzettend leuk om te 
horen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik heb een aantal keer een les overgenomen 
van mijn docent. Een paar mensen waren 
aan het kletsen tijdens mijn uitleg. Natuurlijk 
vond ik dat niet leuk en ik moest ingrijpen. 
Soms vind ik dat nog wel eens moeilijk om te 
doen, maar je kan het altijd leren. Sommige 
docenten laten over zich heen lopen en dat is 
iets wat ik niet wil. Ik wil niet dat dat ook bij 
mij gebeurd.  

  

 
 
 
 
 
 



3. zelfportret door een docent 
 

Profiel 

Profiel opgesteld door : Dhr. Drs. R.P. van der Stoep 
Functie   : Docent geschiedenis 
Vestiging   : Penta College CSG Scala Rietvelden 
Leerling   : Malou van Putten  
 
(voor profiel: kies uit de vragen die in het vragenschema op de volgende pagina aangegeven zijn de 
kwalificaties die u het belangrijkste acht) 
 

Profiel-vragen Positief Negatief 

Hoe zelfstandig is de 
student bij het plannen, 
uitvoeren en afronden 
van opdrachten?  

 

Als mentorleerling heb ik Malou leren kennen als een 
buitengewoon zelfstandige leerlinge die relatief weinig 
sturing nodig had. Iemand die haar werk zodanig 
plande en uitvoerde dat het uiteindelijk altijd goed 
kwam. Ik bewonderde ook de ogenschijnlijk volwassen 
en verstandige aanpak van haar schoolwerk. 
Juist in de opleiding en het werk van docent is dit een 
onmisbare eigenschap, aangezien er veel 
zelfstandigheid wordt vereist in dit beroep. 

 

Heeft de student er 
plezier in anderen iets 
duidelijk te maken of iets 
aan te leren? 

Mijn inschatting is dat Malou iemand is die graag en 
geduldig dingen aan anderen uitlegt. Haar intelligentie 
gecombineerd met haar sociale vaardigheden zullen 
haar helpen in dit verband.  

 

Kan de student in het 
algemeen goed 
communiceren en 
samenwerken met: 
medestudenten (bv. in 
werkgroepjes) en in 
hiërarchische relaties. 

De student is bij mij bekend komen staan vanwege 
haar positieve sociale vaardigheden. Dit betekent goed 
verbaal communiceren, zowel met medeleerlingen als 
met docenten. Verder heb ik haar meegemaakt als 
uitermate opgewekt, ook als het met haar iets minder 
ging. Deze vrolijkheid werkte aanstekelijk op anderen. 
De combinatie van deze sociale vaardigheden maken 
haar geschikt voor het samenwerken en het vak van 
leraar waarbij hierop een groot beroep zal worden 
gedaan.  

 

Is de student in staat 
zich in meerdere 
standpunten t.a.v. een 
probleem te 
verplaatsen? 

Volgens mij is Malou een zeer intelligente leerlinge die 
zich goed in andere standpunten kan verplaatsen. Zij 
bezit een goed analytisch vermogen.  

 

 
 
 
 
 
 


