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Inleiding 
 
 
De organisatie van een geïntegreerde proef (GIP) is reglementair verplicht in alle eindjaren 
van de onderwijsvormen BSO en TSO waardoor dit een belangrijk onderdeel is van het 
leerproces. Een GIP biedt uitgelezen mogelijkheden om op verschillende wijzen de 
leerplandoelstellingen vakoverschrijdend te bereiken en te toetsen. 
 
Onze school werkte een eigen GIP-visie uit die gebaseerd is op de algemene GIP-
reglementering en onderrichtingen zoals deze door de overheid zijn opgelegd. 
In het voorliggende GIP-reglement beschrijven we deze visie, de werkmethode en de 
specifieke GIP-afspraken.  
 
De doelstelling van een geïntegreerde proef op het einde van een BSO/TSO leertraject is het 
toetsen of de leerling klaar is om deel te nemen aan het beroepsleven en of zij/hij kan 
functioneren in de maatschappij. De geïntegreerde proef geeft een meerwaarde aan de 
studierichting en heeft een grote impact op onze leerlingen.  
 
Een geïntegreerde proef kan alleen succesvol zijn als alle betrokkenen samenwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Proesmans  B. Pelgrims-Rens F. Janssens  
Directeur  Technisch adviseur Coördinator GIP 
 Coördinator GIP   
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Deel 1: Algemeenheden  
 
 
1.1 Visie 
 
De doelstelling van een geïntegreerde proef op het einde van een BSO/TSO leertraject is het 
toetsen of de leerling de beoogde vormingscomponenten van een studierichting heeft 
verworven, m.a.w. of de leerling klaar is om deel te nemen aan het beroepsleven en of zij/hij 
kan functioneren in de maatschappij. 
 
De leerling past in de geïntegreerde proef zijn kennis, vaardigheden en attitudes in een 
beroeps- en sectornabije situatie toe. Leraren moeten hierbij rekening houden met het 
nagestreefde studie- en opleidingsprofiel, m.a.w. met de einddoelstellingen van de derde 
graad. De geïntegreerde proef zal op deze manier bijdragen tot een studierichtingsgebonden 
invulling van het leergebeuren en de vakgebonden evaluatie. 
 
Door de belangrijke inbreng van het bedrijfs- of instellingsleven moet ernaar gestreefd 
worden dat de geïntegreerde proef nauw aansluit bij de arbeidsmarkt. Hiervoor moet er wel 
degelijk overleg zijn tussen de school en het bedrijf of de instelling. 
 
Het begrip geïntegreerd verwijst naar verschillende elementen: 
 

- Het vakoverschrijdend karakter van de proef; 
- De inbreng van de externe juryleden; 
- Het samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes. 

 
Het begrip proef verwijst naar productevaluatie, maar omdat de geïntegreerde proef over een 
schooljaar loopt is de procesevaluatie even belangrijk.  
 
Bij de inhoudelijke uitwerking ligt, afhankelijk van de studierichting, de nadruk op een 
praktische realisatie, een project of een eindwerk. 
 
In een goede geïntegreerde proef zullen de leerlingen ervaren dat niet alleen parate kennis 
maar ook het gericht raadplegen van documentatie en andere bronnen kan helpen bij het 
oplossen van problemen. Leerlingen leren schriftelijk en mondeling rapporteren en moeten 
hun project of werkstuk mondeling kunnen toelichten en verdedigen. De leraren begeleiden 
de leerlingen om dit leerproces zoveel mogelijk zelf in handen te nemen, kunnen organiseren 
en hun denk- en doeactiviteiten plannen. Leerlingen denken op deze manier na over hun 
sterke en minder sterke punten. 
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1.2 Reglementaire bepalingen 
 
In de omzendbrief SO64 van 25 juni 1999 “structuur en organisatie van het voltijds secundair 
onderwijs” staan o.a. de volgende onderrichtingen: 
 

8.1.1. De concipiëring van de evaluatiecriteria, zoals de eventuele organisatie van 
examens of proeven tijdens en/of op het einde van het schooljaar, vormt een 
aangelegenheid waarvoor niet de overheid doch wel de inrichtende machten van het 
onderwijs bevoegd zijn. 
 
Eén uitzondering in het voltijds secundair onderwijs : in een aantal leerjaren en 
onderwijsvormen moet een geïntegreerde proef worden georganiseerd waaraan 
deelname, uit hoofde van de definitie van de regelmatige leerling, verplichtend wordt 
gesteld. 
 
Deze leerjaren zijn : 
- het derde leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, 
ingericht onder de vorm van een vervolmakingsjaar; 
- het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch, het kunst- en het 
beroepssecundair onderwijs; 
- het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht 
onder de vorm van een specialisatiejaar; 
- het tweede leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs. 
 
Bedoelde proef, slaande op vakken en specialiteiten van het specifiek gedeelte (= de 
studierichting), kan diverse vormen aannemen, b.v. een eindwerk. 
 
Het resultaat van de geïntegreerde proef zal echter onverminderd een belangrijk 
element betekenen in de beslissing van de delibererende klassenraad over de leerling 
in kwestie. 
 
De geïntegreerde proef wordt beoordeeld door de leraren die de betrokken vakken 
onderwijzen, evenals door deskundigen op het terrein van de te beoordelen 
kwalificatie. Deze buitenstaanders die dus niet tot de desbetreffende onderwijsinstelling 
behoren, mogen numeriek het aantal leraren niet overschrijden en worden in de loop 
van het schooljaar aangeduid door de inrichtende macht of haar afgevaardigde. 
 
Vermits de geïntegreerde proef meestal niet slechts een momentopname is, doch een 
proces dat zich over een langere periode tijdens het schooljaar uitstrekt, zal de 
inrichtende macht of haar afgevaardigde autonoom bepalen op welke wijze de 
betrokkenheid van de deskundigen bij dit proces wordt geconcretiseerd. 
 
De geïntegreerde proef is totaal inherent aan het toetsingsmechanisme rond het al dan 
niet voldaan hebben voor "het geheel van de vorming", daar niet leidend tot een apart 
studiebewijs; vermits deze proef daarenboven een vakoverschrijdend karakter draagt, 
wordt ze getypeerd als zijnde "geïntegreerd". 

 
Verder baseren wij ons op een nota die de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! 
publiceerde waarin de algemene richtlijnen van SO64 meer in detail uitgewerkt werden. 
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Deel 2: Geïntegreerde proef 
 
 
2.1 Algemeen 
 
Zoals iedere onderwijsorganisatie is ook het Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven 
reglementair verplicht om een geïntegreerde proef te organiseren voor leerlingen van: 
 

- het tweede leerjaar van de derde graad BSO Houtbewerking, Auto, Carrosserie, 
Elektrische Installatie, Werktuigmachines, Haarzorg, Verzorging, Kantoor en 
Publiciteitsgrafiek 

- het tweede leerjaar van de derde graad TSO Handel, Mechanische 
Vormgevingstechnieken, Boekhouden - Informatica, Elektriciteit - Elektronica, 
Informaticabeheer, LO Sport, Sociale en Technische Wetenschappen, Toerisme 
en Topsport 

- het derde leerjaar van de derde graad BSO specialisatiejaar Kinderzorg, 
Publiciteit en Illustratie en Thuis- en Bejaardenzorg   

 
 
De geïntegreerde proef is een fundamenteel onderdeel van de eindbeoordeling van de 
leerling waardoor een goede organisatie van deze proef uitermate belangrijk is. Het GIP-
draaiboek (formulier 3.1) zal de verschillende stappen van de geïntegreerde proef oplijsten. 
Dit draaiboek vermeldt o.a. welk onderdeel wanneer moet gerealiseerd zijn en wie hiervoor 
verantwoordelijk is. Het moet voor de betrokkenen de leidraad zijn tijdens het schooljaar. 
 
Het is tevens belangrijk dat we over deze proef regelmatig en duidelijk communiceren met de 
leerlingen en hun ouders. In het begin van het schooljaar krijgen zij een brief met algemene 
informatie over de geïntegreerde proef. Heeft de geïntegreerde proef een definitieve vorm 
bereikt, wordende ouders hierover opnieuw op de hoogte gebracht. De juryleden, 
opdrachten, evaluatiecriteria, deadlines, datums, …, worden op voorhand meegedeeld. 
 
 
 
2.2 Inhoudelijke uitwerking van de GIP 
 
De hoofddoelstelling van de geïntegreerde proef is dat de leerling moet kunnen aantonen dat 
zij/hij bekwaam is voor het beroepsleven en dat zij/hij kan functioneren in de maatschappij. 
 
Bij de opdracht en organisatie van de geïntegreerde proef worden vooral de vakken van het 
specifiek gedeelte van de studierichting betrokken. De opdrachten mogen enkel bestemd zijn 
voor derden en in geen geval worden uitgevoerd voor het personeel, daar dit niet 
deontologisch verantwoord is. 
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Dit betekent voor de studierichting: 
 

- Auto: TV en PV Autotechniek, TV en PV Elektriciteit/Autotechniek 
- Carrosserie: TV en PV Autotechniek, TV en PV Elektriciteit/Autotechniek, TV en 

PV Carrosserie 
- Elektrische Installatie: TV en PV Elektriciteit 
- Haarzorg: PV Bio-Esthetiek, TV en PV Dameskappen, PV Herenkappen 
- Houtbewerking: TV en PV Hout 
- Kantoor: AV Engels, AV Frans, AV Nederlands, TV en PV Kantoortechnieken, 

TV Boekhouding, TV Dactylografie/Toegepaste informatica, TV Toegepaste 
economie, TV Toegepaste Informatica 

- Publiciteitsgrafiek: KV Waarnemingstekenen, TV en PV Publiciteitstekenen 
- Verzorging: AV Expressie, TV en PV Huishoudkunde, TV en PV Verzorging, TV 

Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde 
- Werktuigmachines: TV en PV Mechanica 

 
 

- Boekhouden Informatica: AV Economie, AV Wiskunde, TV Boekhouding, TV 
Toegepaste Economie, TV Toegepaste Informatica 

- Elektriciteit - Elektronica: AV Wiskunde, TV Elektriciteit, TV Elektronica, TV 
Toegepaste Info/Elektro/Elektri/Elektromech/Mech (Industriële ICT) 

- Handel: AV Economie, AV Engels, AV Frans, TV Boekhouding, TV 
Dactylografie/Toegepaste Informatica, TV Toegepaste Economie, TV Toegepaste 
Informatica 

- Informaticabeheer: AV Wiskunde, TV Toegepaste Economie, TV Toegepaste 
Informatica 

- LO Sport: AV Sport, TV Toegepaste Economie 
- Sociale en Technische Wetenschappen: AV Plastische Opvoeding, TV en PV 

Huishoudkunde, TV Opvoedkunde/Huishoudkunde, TV Toegepaste Biologie, TV 
Toegepaste Chemie, TV Toegepaste Fysica, TV Toegepaste Economie 

- Toerisme: AV Aardrijkskunde, AV Duits, AV Engels, AV Frans, AV Geschiedenis, 
AV Spaans, TV Dactylografie/Toegepaste Informatica, TV Public Relations, TV 
Toerisme 

- Topsport: AV Sport, TV Toegepaste Economie 
 
 

- Kinderzorg: AV Expressie, TV en PV  Opvoedkunde, TV en PV Verzorging 
- Publiciteit en Illustratie: TV en PV Publiciteitstekenen 
- Thuis- en Bejaardenzorg: TV en PV Huishoudkunde, TV en PV  Opvoedkunde, 

TV en PV Verzorging 
 
 

De leraren specifieke vakken ontwerpen een proef die het vakoverschrijdende karakter van 
de proef in zijn geheel beklemtoont. De deelopdrachten moeten inhoudelijk passen binnen 
de totaliteit van het concept. 
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2.2.1  Inhoud 
 
De geïntegreerde proef kan opgebouwd worden rond: 
 

- een praktische realisatie, 
- een project, 
- een eindwerk, 
- een groepswerk, 
- of een combinatie hiervan. 

 
 
De opgave kan gegeven worden voor individuele leerlingen, voor een groep leerlingen of 
voor een klas. Bij een groepsopdracht moeten de deelopdrachten duidelijk afgebakend 
worden zodat de inbreng van elke leerling individueel kan geëvalueerd worden. 
 
Een geïntegreerde proef mag geen standaardproduct zijn waardoor niet ieder schooljaar 
dezelfde opdracht kan gegeven worden. Wel kan ieder jaar eenzelfde patroon gevolgd 
worden, maar inhoudelijke variatie is absoluut noodzakelijk om de motivatie van de 
leerlingen en de juryleden zo hoog mogelijk te houden. 
 
Bij de invulling van de GIP-opdracht wordt rekening gehouden met: 
 

- het profiel van de studierichting en de overeenstemmende 
beroepsopleidingprofielen; 

- de einddoelstellingen van de studierichting; 
- de integratie van de verschillende vakken; 
- het samengaan van kennis, vaardigheden en vakgerichte attitudes. 

 
 
 
2.2.2  Worden de vakken uit de basisvorming betrokken bij de GIP? 
 
Om een geïntegreerde proef te realiseren zullen de leerlingen de kennis en de vaardigheden 
uit de vakken van de basisvorming nodig hebben. Of de vakken uit de basisvorming en hoe 
deze betrokken worden, bepaalt het lerarenteam voor iedere proef afzonderlijk. Een proef 
mag niet nodeloos verzwaard worden door een opdracht te bedenken om zoveel mogelijke 
vakken te willen betrekken. Een specifieke opdracht moet een meerwaarde zijn voor de 
proef. Een deelopdracht uit de basisvorming wordt automatisch opgenomen in de evaluatie. 
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2.2.3  Hoe gaan we te werk? 
 
Jaarlijks maakt het lerarenteam het GIP-dossier. (zie formulier 3.4 Dossier/Concept) 
 
Dit dossier bevat: 
 

- een duidelijk concept, omschrijving van de proef  
- een duidelijke omschrijving van alle vakopdrachten (zie ook formulier 3.8.1) vanuit 

de betrokken vakken met de te bereiken doelstellingen, evaluatiecriteria en timing.  
Hieruit blijkt het geïntegreerde en vakoverschrijdende karakter van de proef. 

- GIP-kalender: aanvullen met data waarop de opdrachten moeten ingeleverd 
worden 

- inhoud van het GIP-dossier en PowerPoint presentatie 
- algemeen evaluatieoverzicht: tussentijdse en eindevaluatie 
- samenstelling van de jury: internen en externen 
 

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de GIP-coördinator vóór de datum die in het 
draaiboek aangegeven staat. De doelstelling van deze fiche is dat de GIP-coördinator de 
directeur zeer compact op de hoogte zijn van de verschillende GIPS die op 
schoolplaatsvinden. Dit voorontwerp moet op dit moment door de GIP-coördinator 
goedgekeurd worden vooraleer dit aan de voltallige jury wordt voorgelegd. 
 
De GIP-opdracht wordt na bespreking en goedkeuring door de interne en externe juryleden 
aan de leerlingen meegedeeld. 
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2.3 De juryleden 
 
2.3.1  Samenstelling van de jury 
 
Per studierichting moet een jury aangesteld worden die als volgt is samengesteld: 
 

- de voorzitter: de directeur of zijn afgevaardigde 
- drie leraren, liefst van een vak dat deel uitmaakt van de geïntegreerde proef 
- drie externe deskundigen die gekozen worden op basis van hun deskundigheid 

en zijn het liefst vakmensen uit het regionale beroepsleven 
 
Opmerking: het aantal externen mag het aantal interne juryleden niet overschrijden en de 
jury bestaat uit maximaal 6 personen! 
 
 
2.3.2  Aanduiding van de jury 
 
De GIP-leraar maakt formulier 3.3 “Samenstelling van de jury” op en bezorgt dit aan de GIP-
coördinator. 
 
De jury moet samengesteld worden voor de datum die in het draaiboek vermeld staat. (zie 
formulier 3.1 Draaiboek) 
 
 
2.3.3  Taak van de jury 
 
Voorbereidende fase:  

- goedkeuring van het concept en de opdrachten  
- evaluatiecriteria en evaluatiemethode voor de proces- en productevaluatie 

bepalen 
- bepalen de gewichten van de proces- en productevaluatie voor de eindevaluatie 

(zie formulier 3.12 Gewichten evaluatie) 
 
Tijdens het schooljaar: 
 

- opvolgen en begeleiden van de leerling 
- opstellen van remediëringsvoorstellen ter voorbereiding van de begeleidende 

klassenraad 
- tussentijdse evaluaties invullen en meegeven aan de leerlingen op de data zoals 

bepaald in de GIP-kalender 
 
Einde schooljaar: 
 

- afnemen van de mondelinge proef 
- eindevaluatie van de leerling opmaken ter advies voor de deliberende 

klassenraad 
- evalueren van de GIP-werking zoals opdracht, opvolging, samenstelling van de 

jury, … 
 
De voltallige jury vergadert minstens driemaal per jaar op de datum die in het draaiboek 
vermeld staat. Een verslag moet hiervan opgemaakt worden (zie formulier 3.5 Verslag 
vergadering examencommissie) en wordt maximaal 5 werkdagen nadien via smartschool 
naar de GIP-coördinator verzonden. Dit verslag omvat een korte weergave van de algemene 
feedback, alsook de vermelding van de leerlingen die onvoldoende scoren of uitzonderlijke 
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omstandigheden die zich hebben voorgedaan. De voorgestelde remediëring wordt hier ook 
in opgenomen. 
 
2.4 Begeleiding en opvolging 
 
2.4.1  Betrokken leraar 
 
Elke leraar die bij de geïntegreerde proef betrokken is, zorgt binnen zijn vakgebied voor de 
nodige en voldoende begeleiding van de leerlingen en remedieert indien nodig. Elke leraar 
moet op geregelde tijdstippen samenzitten met de GIP-leraar om de opvolging en 
remediëring te overlopen. Na de evaluatie van haar/zijn opdracht bespreken zij samen de 
motivering.  
 
2.4.2  De GIP-leraar 
 
De GIP-leraar zorgt, naast de begeleiding binnen het eigen vakgebied, tijdens zijn contact 
GIP-uren, voor voldoende algemene begeleiding en zal de volgende taken op zich nemen: 
 

- de gehele proef toelichten na de goedkeuring van het concept door de jury 
- de evaluatiecriteria van de deelnemende vakken bundelen en uitleggen 
- de invloed van de GIP op de eindevaluatie toelichten 
- samen met de leerling naar een oplossing zoeken bij eventuele problemen 
- het logboek bespreken en opvolgen 
- instaan voor de tussentijdse beoordelingen en rapporteringen 
- de tussentijdse beoordelingen met de leerling bespreken 
- de verschillende beoordelingen bijhouden 
- contacten tussen de jury en de leerling onderhouden 
- contacten tussen de jury en de begeleidende klassenraad onderhouden 
- verslag uitbrengen aan de begeleidende klassenraad en eventuele 

remediëringsvoorstellen  formuleren en opvolgen 
- de mondelinge proef voorbereiden 
- de eindevaluatie en het advies van de jury aan de delibererende klassenraad 

toelichten. 
 
 

2.4.3  Het logboek 
 
Nadat de GIP-opdracht zijn definitieve vorm heeft en de leerlingen kunnen aan hun 
opdrachten werken, moeten zij een logboek bijhouden. (zie formulier 3.6.1 Logboek 
leerlingen) 
 
 
2.4.4  Begeleidingsoverzicht 
 
Dit overzicht (zie formulier 3.6.2 Begeleidingsoverzicht) wordt in september door de GIP-
leraar achteraan in de agenda gekleefd.  Alle betrokken leraren noteren ten gepaste tijde een 
korte feedback, alsook de aangeboden remediëring. 
 
De notities en de richtlijnen in het begeleidingsoverzicht moeten aantonen dat het proces 
voldoende begeleid en bijgestuurd werd. De gegeven feedback moet ook in de tussentijdse 
evaluatie worden opgenomen en het is aangeraden om op maandelijkse basis een kopie te 
nemen van het begeleidingsoverzicht per leerling. 
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2.5 Evaluatie 
 
Een beoordeling moet vanuit duidelijke en operationele doelstellingen vertrekken. Het proces 
en het product moeten op een zo objectief mogelijke manier kunnen beoordeeld worden en 
kan volgende aspecten bevatten: 
 

- denkactiviteiten; 
- motorische handelingen; 
- praktijkattitudes; 
- eindresultaat. 

 
De geïntegreerde proef wordt beoordeeld door de juryleden. 
 
 
 
2.5.1  Evaluatiecriteria opstellen 
 
Bij het opstellen van de evaluatiecriteria moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
de eerder objectief waarneembare en eerder subjectief waarneembare criteria. 
 
Een objectief meetbare doelstelling kan door middel van een tweepuntenschaal aangeduid 
worden in welke mate deze bereikt werd: 
 

- doelstelling bereikt 
- doelstelling niet bereikt 

 
Voor subjectieve doelstellingen werken we met een vierpuntenschaal: 
 

- doelstelling meer dan bereikt (zeer goed) 
- doelstelling degelijk bereikt (goed) 
- doelstelling nipt bereikt (matig) 
- doelstelling helemaal niet bereikt (onvoldoende) 

 
Voor het uitwerken van de evaluatiecriteria voor de meting van Attitudes en Vaardigheden, 
maken we gebruik van de SAM-schaal, raadpleegbaar op smartschool - Intradesk. 
 
Om een totaalbeeld van de leerling te krijgen worden de evaluaties van de deelopdrachten 
omgezet in een globale beoordeling.  
 
Bijvoorbeeld: 
Zeer goed 

- meer dan 80% van de subvaardigheden, subdoelstellingen zijn bereikt 
- (nagenoeg) foutloos, uitstekend, … 
- volledig zelfstandig uitgevoerd 
- vlotte uitvoering, met overtuiging, belangstelling, spontaan en zonder aarzelen, … 

 
Goed 

- tussen de 60 en 80% van de vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 
- aanvaardbare kwaliteitsverschillen, behoorlijk, zinvol 
- aanvaardbaar aantal lichte detailfouten of fouten in het leerproces 
- geen ernstige fouten, kleine tekorten, voor verbetering vatbaar, … 
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Matig 
- 50 à 60% van de onmisbare vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 
- zonder overtuiging, zeer wisselvallig 
- een deel van de subdoelen zijn bereikt 
- veel onaanvaardbare leerfouten 
- soms zware fouten, … 

 
Onvoldoende 

- minder dan 50% van de onmisbare vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 
- onaanvaardbaar niveau, onvergeeflijke fouten, zware inbreuken 
- veel onaanvaardbare fouten, onlogische handelingen 
- kan het niet, doet het niet of nooit, afwijzend en met tegenzin, … 

 
De vakleraar bepaalt het eindresultaat van zijn vakopdracht en deelt dit mee aan de GIP-
leraar zodat hij dit in de eindevaluatie kan opnemen. 
 
 
 
2.5.2 Vakopdrachten 
 
De vakopdrachten (formulier 3.8.1) bevatten een duidelijke omschrijving van de opdracht, de 
te bereiken doelstellingen, evaluatiecriteria en timing.  Hieruit moet het geïntegreerde en 
vakoverschrijdende karakter van de proef duidelijk worden. 
 
 
2.5.3 Tussentijdse rapportering 
 
De leerlingen en de ouders moeten permanent feedback krijgen over de vorderingen van de 
geïntegreerde proef. Hiervoor gebruiken we het formulier 3.8.2 “Tussentijdse rapportering”. 
Dit formulier kan inhoudelijk aangevuld worden naargelang de studierichting. 
 
De tussentijdse rapportering geeft op dat ogenblik een stand van zaken weer in verband met 
attitudes en vaardigheden. Tevens bevat het formulier een analyse van de vorderingen en 
een voorstel voor remediëring per vak/opdracht, en een analyse van de zelfevaluatie. 
 
De GIP-leraar vult, tijdens een vergadering van de jury, de score in voor attitudes, 
vaardigheden en de analyse van de zelfevaluatie in vergelijking met de behaalde scores. 
Zij/hij verzamelt de commentaren van de collega‟s, alsook de feedback van de externe 
juryleden volgens formulier 3.11 en vervolledigt het formulier. 
 
Dit formulier wordt, zoals bepaald volgens de data van de GIP-kalender, aan de leerlingen 
meegegeven.  Dit wordt genoteerd in de agenda en het ondertekend exemplaar wordt door 
de GIP-leraar verzameld en bijgehouden in het evaluatiedossier van de leerlingen. (Zie 
formulier 3.8 Voorblad evaluatiedossier) 
 
De GIP-leraar geeft mondeling feedback tijdens de begeleidende klassenraad over de 
tussentijdse rapportering. Het rapport vermeldt de datum waarop de tussentijdse evaluatie is 
meegegeven of zal meegegeven worden, alsook de remediëring. Er wordt nooit een punt 
toegekend voor de GIP op het rapport. 
 
 
2.5.4 Zelfevaluatie 
 
Een belangrijke doelstelling van een geïntegreerde proef is “het zelfsturend vermogen” 
bevorderen. De leerlingen evalueren hun attitudes en vaardigheden eind mei aan de hand 
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van dezelfde evaluatiecriteria die door de juryleden werden vastgelegd. (formulier 3.8.3 
Zelfevaluatie) 
 
Dit zelfevaluatieformulier is hetzelfde document als de tussentijdse rapportering. Dit 
document wordt door de leerlingen ingevuld en afgegeven aan de GIP-leraar. De GIP-leraar 
beoordeelt of een leerling zichzelf al dan niet op een correcte manier kan evalueren. 
 
 
2.5.5 Eindevaluatie 
 
Per studierichting wordt formulier 3.8.4 “Eindevaluatie” opgesteld. Dit instrument bevat per 
vak of opdracht alle proces- en productevaluaties. De juryleden maken vooraf een duidelijk 
onderscheid tussen objectief meetbare aspecten en subjectief waarneembare aspecten 
zoals besproken in punt 2.5.1 “opstellen van de evaluatiecriteria”. Het eindevaluatie-
document houdt rekening met de goedgekeurde gewichten voor proces- en productevaluatie 
volgens formulier 3.12. 
 
Het formulier eindevaluatie kan dus ook per studiegebied verschillend zijn maar volgt wel 
een algemene structuur: 

- Proces 
 attitudes en vaardigheden: er worden niet enkel algemene attitudes en 

vaardigheden beoordeeld, maar ook beroepsspecifieke zoals inzet en 
doorzettingsvermogen, initiatief, planning en werkorganisatie, 
veiligheidsaspecten, … 

 logboek 
 zelfevaluatie 

 
 

- Product 
 deelopdrachten: de eindevaluatie bevat een globale eindbeoordeling van 

de vakopdrachten. Elke betrokken leraar heeft een evaluatiefiche per 
vakopdracht dat een gedetailleerd overzicht van de evaluatiecriteria bevat. 
De praktische realisatie van een werkopdracht zal uiteraard moeten 
voldoen aan de technische normen qua presentatie, kwaliteit en veiligheid. 

 einddossier: de evaluatiecriteria worden hierin bepaald. De basisvereisten 
zullen voor iedere studierichting dezelfde zijn. Toch kunnen er in functie 
van de studierichting aanvullende criteria uitgewerkt worden. 

 mondelinge proef: tijdens deze proef worden aan de hand van een 
PowerPoint een aantal presentatievaardigheden beoordeeld. De leerling 
krijgt een vijftal inhoudelijke vragen die betrekking hebben tot de proef. 

 
Opmerkingen: 
 
De eindbeslissing is geen optelsom van de verschillende tussentijdse rapporteringen en de 
behaalde resultaten op het product. De jury houdt rekening met de evolutie die een leerling 
vertoonde in de loop van het schooljaar, met de kwaliteit van het behaalde resultaat en met 
de bekwaamheden van de leerling. 
 
De juryleden interpreteren de behaalde resultaten en scoren de leerlingen in de 
evaluatiefiche. 
 
Elke leerling krijgt een besluit met inhoudelijke motivering en advies voor de delibererende 
klassenraad waarom zij/hij al dan niet geslaagd is voor de GIP. 
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2.5.6 Instructies bij het opstellen van de evaluatiefiches 
 
Stap 1: vakopdrachten (formulier 3.8.1) 
 
Elke vakleraar formuleert zijn opdracht. Per opdracht wordt zo‟n fiche uitgewerkt. Eén leraar 
kan meerdere opdrachten hebben en vult dan ook meerdere formulieren in. Op smartschool 
vind je een volledig lege fiche zoals deze ook is opgenomen in het concept van de GIP. Het 
voorgestelde document bevat alle elementen die minimaal verwacht worden. Afhankelijk van 
het studiegebied kunnen er elementen toegevoegd worden. 
 
Met deze ingevulde formulieren krijgen de leerlingen en de ouders een duidelijk zicht op de 
opdrachten en de evaluatiecriteria. 
 
 
 
Stap 2: eindevaluatie (formulier 3.8.4) 
 
Het basisdocument is ook terug te vinden op smartschool. Dit document is een 
basisdocument. Afhankelijk van het studiegebied kunnen er andere accenten gelegd worden.  
Belangrijk is dat de inhoud afgestemd is op de specifieke studierichting.   
 
Procesevaluatie: 
De juryleden beslissen in het begin van het schooljaar samen welke criteria opgenomen 
worden in de procesevaluatie. De procesevaluatie bestaat uit: 

 algemene attitudes (4 puntenschaal want subjectief waarneembaar) 
 vakgebonden attitudes (4 puntenschaal, want is subjectief waarneembaar) 
 vakgebonden vaardigheden (kan 2 of 3 puntenschaal zijn, afhankelijk van 

waarneembaarheid) 
 logboek (4 puntenschaal, want is subjectief waarneembaar) 
 zelfevaluatie (4 puntenschaal, want is subjectief waarneembaar) 
 

 
Productevaluatie: 
De GIP-leraar kan op basis van de verschillende vakopdrachten dit onderdeel vervolledigen. 
Het geeft de globale beoordeling per vakopdracht weer. 
 
 
Einddossier: 
De juryleden beslissen samen aan welke algemene criteria het einddossier moet voldoen. 
De basisvereisten zullen voor iedere studierichting dezelfde zijn. Toch kunnen er in functie 
van de studierichting aanvullende criteria uitgewerkt worden. 
 
 
Mondelinge proef: 
De criteria met betrekking tot de presentatie worden vooraf bepaald. Ook hier zullen de 
basisvereisten voor iedere studierichting dezelfde zijn. 
De jury bepaalt ook vooraf hoeveel vragen er gesteld zullen worden tijdens de mondelinge 
proef. Dit is belangrijk om het basisdocument voor te bereiden dat effectief gebruikt zal 
worden tijdens de mondelinge proef. 
 
Verder bepalen de juryleden welke bijkomende criteria, zoals attitudes, nog geëvalueerd 
zullen worden tijdens de mondelinge proef.  
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Stap 3: tussentijdse rapportering (formulier 3.8.2) 
 
Als de eindevaluatie gemaakt is, kan de GIP-leraar het document tussentijdse rapportering 
opmaken. Dit document is een afgeleide van de eindevaluatie en bevat het proces van de 
leerling.  
Het originele, getekende document is ook op smartschool beschikbaar en moet op de 
tijdstippen, zoals aangegeven in het draaiboek, afgegeven worden aan de archivaris. Een 
kopie van de tussentijdse rapportering geef je af, zoals aangegeven in het draaiboek, aan de 
GIP-coördinator. 
 
 
 
Stap 4: zelfevaluatie (formulier 3.8.3) 
 
De leerlingen evalueren ook zichzelf. Het is de bedoeling dat ze zichzelf op de juiste manier 
leren inschatten. Het zelfevaluatie document is dan ook hetzelfde document als de 
tussentijdse rapportering.    
Op smartschool kan je het basisdocument zelfevaluatie leeg terugvinden. 
 

De GIP-leraar bezorgt het dossier (het concept, de verschillende vakopdrachten, de GIP-
kalender en de namen van de juryleden) en  het eindevaluatiedocument aan de leerlingen 
uiterlijk voor de datum opgenomen in het draaiboek en na goedkeuring van de GIP-opdracht 
en evaluatiecriteria door de jury.  

 
 
 
Stap 5 mondelinge proef 
 
Ter voorbereiding van de mondelinge proef, bereiden de verschillende vakleraren een vraag 
voor met een modelantwoord of criteria waarmee rekening gehouden wordt bij de 
beoordeling.  
De GIP-leraar noteert, tijdens de mondelinge proef de nodige commentaar en/of bijvragen 
die gesteld worden aan de leerling. Dit door de vakleraar ingevulde exemplaar wordt 
toegevoegd aan het evaluatiedossier van de leerling. 
 
Tijdens de mondelinge proef zal de jury, op voorstel van de vakleraar, een beoordeling 
geven en deze beoordeling motiveren. De GIP-leraar noteert tijdens de proef de behaalde 
score en de motivatie op de eindevaluatie.  
 
 
 
Stap 6: evalueren 
 
Voor het leerlingendossier vult elke vakleraar het formulier vakopdracht zoals bepaald in het 
concept, in met de behaalde score en de totaalscore. De GIP-leraar verzamelt de 
verschillende ingevulde formulieren op het einde van het schooljaar. 
 
Een overzicht van de totaalscores met motivatie van de verschillende vakopdrachten wordt 
tijdig aan de GIP-leraar digitaal bezorgd en dit maximaal 2 weken na de deadline van de 
vakopdracht. De GIP-leraar verwerkt deze eindscores digitaal in de eindevaluatie voor de 
mondelinge proef.  
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Afhankelijk van de studierichting is er nog een tussenstap mogelijk.  
Leerlingen kunnen ook feedback krijgen op behaalde resultaten van een opdracht als de 
deadline voor deze bepaalde opdracht verstreken is. Zij krijgen geen eindscore maar wel een 
overzicht van de behaalde resultaten op de verschillende criteria. Het is de bedoeling dat de 
leerling voor alle opdrachten maximale inzet blijft tonen. Wanneer ze te snel een zicht krijgen 
op de behaalde eindscores zou dit een invloed kunnen hebben op de inzet. 
De vakleraar vult dus het formulier vakopdracht in, zonder de eindscore, en bespreekt dit 
met de leerling. Bij de opmaak van het einddossier kan de leerling dan rekening houden met 
deze opmerkingen. Bij de eindevaluatie wordt nagekeken of de leerling deze opmerkingen 
verwerkt heeft in het einddossier.  
 
De GIP-leraar bereidt de eindevaluatie digitaal voor:  
 

 proces: de verschillende tussentijdse rapporteringen worden naast elkaar gelegd 
en de GIP-leraar stelt de eindscore voor aan de juryleden. 

 product: de GIP-leraar vult de behaalde scores in op basis van de vakevaluaties. 
 
Tijdens de mondelinge proef wordt samen met de juryleden manueel de eindevaluatie 
vervolledigd. 

 einddossier: wordt beoordeeld tijdens de mondelinge proef en manueel ingevuld. 
 mondelinge proef: de vragen worden gesteld en beoordeeld. De bijkomende 

criteria worden door de jury beoordeeld en gescoord. 
 
Besluit:  
 
Op basis van het totaal document wordt een besluit genomen. De leerling krijgt voor zijn 
totale GIP een score: onvoldoende, matig, goed of zeer goed.  
Dit besluit wordt omstandig gemotiveerd en manueel ingevuld op het document. Deze 
motivatie is een belangrijke input voor de delibererende klassenraad.  
Tenslotte wordt het document door alle juryleden ondertekend. 
 
 
 
Stap 7: slot 
 
Wanneer alle leerlingen aan de beurt zijn geweest en de deliberatie van alle leerlingen werd 
afgerond moeten er nog enkele administratieve handelingen uitgevoerd worden. 
 

1. Het proces verbaal voor advies aan de delibererende klassenraad wordt opgemaakt 
en door alle juryleden ondertekend. 

2. De attesten van de leerlingen worden ingevuld en ondertekend door alle juryleden.  
3. De namen van de afwezige leerlingen worden aan de opvoeder doorgegeven. 
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2.5.7 Het einddossier 
 
Het einddossier van de leerlingen bevat zoals omschreven in het concept de volgende 
elementen: 

 voorblad: terug te vinden om smartschool 
 voorwoord/inleiding: wat een lezer kan verwachten 
 inhoudstafel: alle hoofd- en tussentitels (tot 1.1.1) 
 logboek: chronologische volgorde van de tijdstippen waarop je aan je GIP werkte, 

op school en thuis 
 inhoud: alle vakken achter elkaar op een logische volgorde 
 bibliografie: verzameling van alle gebruikte bronnen 
 dankwoord 
 eindblad 

 
De leerlingen houden zich aan de opgegeven BIN-normen die je op smartschool, Intradesk 
kan terugvinden. 
Het einddossier wordt voorgelegd in drie exemplaren aan de GIP-coördinator op de dag die 
in het draaiboek bepaald is.  Deze drie exemplaren worden afgestempeld door de GIP-
coördinator en moeten verdeeld worden onder de verschillende juryleden. Ieder jurylid moet 
voor de mondelinge proef de GIPS van alle leerlingen inkijken en beoordelen. Het is 
wenselijk dat een leerling tevens een digitale versie doorstuurt naar de GIP-leraar, zodat 
zij/hij dit digitaal kan doorsturen naar de externe juryleden. 
 
Na de eindevaluatie: 

 één exemplaar mag meegegeven worden met de leerling;  
 één exemplaar voor de GIP-leraar; 
 één exemplaar voor de school, bestemd voor het archief. Dit exemplaar kan 

opgevraagd worden door de inspectie. 
 
 
 
2.5.8 De mondelinge proef - Procedure 
 
De mondelinge proef bestaat uit twee delen: 
 

 de leerling geeft een korte presentatie van de GIP via een “PowerPoint” die zij/hij  
gemaakt heeft.  Deze presentatie bevat enkel het specifiek gedeelte. 

 de leerling krijgt enkele inhoudelijke vragen met betrekking tot de proef. 
 
 
Werkwijze: 
 

 de einddossiers worden verdeeld onder de verschillende juryleden (zie draaiboek) 
 de juryleden bereiden vooraf enkele vragen voor. Op de mondelinge proef wordt 

een selectie gemaakt van vijf vragen over de verschillende vakopdrachten.  
 de GIP-leraar waakt erover dat de vragen voor alle leerlingen van eenzelfde 

niveau zijn. 
 de GIP-leraar neemt notities tijdens de mondelinge proef ter voorbereiding van de 

eindevaluatie. 
 de voorzitter bewaakt het hele proces en beschermt de leerling in geval van een 

vuurpeloton aan vragen.  
 
Het mag geenszins de bedoeling zijn om een leerling op de rooster te leggen, maar om te 
pijlen naar zijn competenties betreffende de opleiding.  
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Verloop mondelinge proef 
 
8.20 Externe juryleden worden ontvangen door de GIP-coördinator 

 
8.30 Externe juryleden worden opgehaald door de GIP-leraren (plaats wordt 

nog medegedeeld) 
 

8.40 Begin afname GIP: PowerPoint, vraagstelling, evaluatie 20 min per leerling 
 

12.10 – 
13.45 
 

Lunch 

Na laatste 
evaluatie 

Externe juryleden worden terug meegebracht naar het ontvangst- lokaal: 
afsluiter wordt aangeboden 
 

GIP-leraar Alle documenten worden doorgenomen met de GIP-coördinator 
 

GIP-leraar Een GIP-dossier per leerling wordt ingeleverd 
 
Actie: de lijst waarop de volgorde van de leerlingen (formulier 3.9 leerlingenlijst volgorde 
mondelinge proef) staat moet digitaal afgegeven worden aan de GIP- coördinator op de 
datum zoals bepaald in het draaiboek. 
Na afloop van de eindevaluatie geeft de GIP-leraar mogelijke afwezige leerlingen door aan 
de betrokken opvoeder en de GIP-coördinator. 
 
 
2.5.9 Eindconclusie/Advies/Attest 
 
De eindconclusie (besluit) wordt door de juryleden op het einde van de mondelinge proef 
volledig ingevuld rekening houdende met de tussentijdse rapporteringen, eindevaluatie, 
productevaluatie en mondelinge proef. 
 
De jury zal het advies „geslaagd‟ of „niet geslaagd‟ op het proces verbaal dat advies geeft 
voor de delibererende klassenraad (formulier 3.10) invullen en ondertekenen. 
 
Dit advies mag niet aan de leerlingen meegedeeld worden. 
 
Het attest van de geïntegreerde proef wordt voor iedere leerling ondertekend, ongeacht of 
het advies geslaagd of niet geslaagd is. 
 
 
2.6 Delibererende klassenraad 
 
De GIP-leraar deelt het advies van de jury van de geïntegreerde proef mee aan de 
delibererende klassenraad. 
 
De delibererende klassenraad beslist of de leerling geslaagd is op basis van: 
 

- de resultaten van de GIP; 
- de resultaten van stages, proeven, toetsen en examens; 
- de beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad. 

 
De geslaagde leerlingen ontvangen hiervan een attest. 
Omwille van het geïntegreerd karakter van de GIP is een uitgestelde beslissing voor deze 
proef niet mogelijk. 
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Deel 3: Praktische uitwerking – Documenten – Formulieren 
 
 
3.1 Draaiboek 
3.2 GIP kalender 
3.3 Samenstelling van de jury 
3.4 Dossier/Concept  
3.5 Verslag vergadering examencommissie 
3.6 Logboek en begeleidingsoverzicht 

3.6.1 Logboek leerlingen 
3.6.2 Begeleidingsoverzicht 

3.7 Voorblad GIP dossiers 
3.8 Voorblad en evaluatiedocumenten 
  3.8.1 Vakopdracht 

3.8.2 Tussentijdse rapportering 
  3.8.3 Zelfevaluatie 
  3.8.4 Eindevaluatie 
3.9 Leerlingenlijst volgorde mondelinge proef 
3.10 Proces verbaal – Advies delibererende klassenraad 
3.11 Evaluatieblad externe juryleden 
3.12 Gewichten eindevaluatie 
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3.1 Draaiboek 

 
 

 

3.1 DRAAIBOEK GIP 2013-2014 

Wat Wie Wanneer 

Mail versturen met richtlijnen volgend schooljaar: bespreking 
concepten, juryleden zoeken, leraren aanspreken voor 
opdrachten, … 
 

Coördinator 30 augustus 2013 

Inleveren van naamlijst interne en externe juryleden 
(formulier 3.3)   
 

GIP-leraar 4 september 2013 

Brief algemene informatie ouders en leerlingen afhalen bij 
coördinator 
 

GIP-leraar 5 september 2013 

Verzenden brief externe juryleden Coördinator 6 september 2013 

Infoavond GIP/STAGE voor ouders Coördinator 10 september 2013 

Verzamelen van vakopdrachten (formulier 3.8.1) GIP-leraar 13 september 2013 

Verslag vergadering interne examencommissie afgeven aan 
GIP-coördinator (formulier 3.5) 

- Opmaken Gip-dossier concept (formulier 3.4) 
- Gewichten (formulier 3.12) 

 

GIP-leraar 18 september 2013 

Verzenden mail externe juryleden, reserveren drank en 
hapjes 
 

Coördinator 19 september 2013 

Alles klaarmaken voor vergadering: drank, hapjes, stoelen, 
documenten jury, … 
 

Coördinator  30 september 2013 

Vergadering GIP-leraar met externe juryleden: Gip-
dossier concept en gewichten goedkeuren, gevolgd door 
een receptie 
 

Dir KA, Coördinator,  
GIP-leraar 

1 oktober 2013 

GIP- opdrachten + evaluatiecriteria (formulier 3.4) en lege 
tussentijdse evaluatie (formulier 3.8.2) meedelen aan de 
leerlingen en ouders 
 

GIP-leraar 4 oktober 2013 

Verslag vergadering examencommissie afgeven aan GIP-
coördinator (formulier 3.5) 
 

GIP-leraar 5 oktober 2013 

Brief ouders: informatie GIP-opdrachten ontvangen (rapport) 
 

Coördinator  
GIP-leraar 

15 oktober 2013 

Namen interne juryleden doorgeven aan roosterteam voor 
examenregeling einde schooljaar 
 

Coördinator 18 oktober 2013 

Verzenden brief externe juryleden Coördinator 6 december 2013 
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Verzenden mail externe juryleden, reserveren drank en 
hapjes 
 

Coördinator 6 januari 2014 

Mail versturen naar de GIP-leraren i.v.m. bundels van de 
leerlingen, inclusief logboek (formulier 3.6.1), die moeten 
afgegeven worden ter inzage en zelfevaluatie door de 
leerlingen laten invullen (formulier 3.8.3) 
 

Coördinator 6 januari 2014 

Zelfevaluatie door leerlingen laten invullen (formulier 3.8.3) GIP-leraar 8 januari 2014 

Vergadering interne juryleden, tussentijdse evaluatie 
(formulier 3.8.3) opmaken en verslag vergadering 
examencommissie opstellen (formulier 3.5) 
 

GIP-leraar, 
betrokkenen 

Ten laatste 9 januari 2014 

Alles klaarmaken voor vergadering: drank, hapjes, stoelen, 
documenten jury, … 
 

Coördinator 9 januari 2014 

Vergadering externe juryleden, tussentijdse evaluatie 
(formulier 3.8.3) en verslag vergadering examencommissie 
bespreken, verslag afgeven aan GIP-coördinator (formulier 
3.5) 
 

Coördinator, GIP-
leraar 

10 januari 2014 

Tussentijdse evaluatie meegeven aan de leerlingen GIP-leraar 13 januari 2014 

Tussentijdse evaluatie getekend ontvangen van de 
leerlingen. Origineel en kopie afgeven aan GIP-coördinator. 
 

GIP-leraar 20 januari 2014 

Ontvangen van de getekende tussentijdse evaluatie. Archivaris 20 januari 2014 

Praktische voorbereiding GIP-einddag: catering, 
relatiegeschenk, lokalen met beamer opvragen aan 
roosterteam, … 

Coördinator 28 februari 2014 

Verzenden brief externe juryleden: Open Dag Directie, TA/ 
Coördinator 

31 maart 2014 

Doorgeven aan leraar verzorging/STW voor receptie GIP 
open campus 
 

Coördinator 31 maart 2014 

Verzenden mail externe juryleden 
Reserveren drank, hapjes en allerlei decoratie voor receptie 
 

Coördinator 22 april 2014 

Mail versturen naar de GIP-leraren i.v.m. bundels van de 
leerlingen, inclusief logboek (formulier 3.6.1), die moeten 
afgegeven worden ter inzage en zelfevaluatie door de 
leerlingen laten invullen (formulier 3.8.3)  
 

Coördinator 22 april 2014 

Zelfevaluatie door leerlingen laten invullen (formulier 3.8.3) GIP-leraar 24 april 2014 

Vergadering interne juryleden, tussentijdse evaluatie 
opmaken en verslag evaluatie examencommissie opstellen 
(formulier 3.5) 
 

GIP-leraar, 
betrokkenen 

Ten laatste 25 april 2014 

Open Campus: GIP ter inzage van externe juryleden, 
tussentijdse evaluatie(formulier 3.8.3)  en verslag 
vergadering examencommissie inkijken, verslag afgeven 
aan TA/Coördinator (formulier 3.5) 
 

Coördinator, GIP-
leraar 

26 april 2014 

Tussentijdse evaluatie meegeven aan de leerlingen GIP-leraar 29 april 2014 
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Tussentijdse evaluatie getekend ontvangen van de 
leerlingen. Origineel en kopie afgeven aan GIP-coördinator. 
 

GIP-leraar 5 mei 2014 

Ontvangen van de getekende tussentijdse evaluatie. Archivaris 5 mei 2014 

Verzenden brief externe juryleden: uitnodiging mondelinge 
proef  
 

Coördinator 16 mei 2014 

Afgeven GIP-dossier aan GIP-leraar Leerlingen 14 mei 2014 

Afgeven GIP-dossiers aan TA/Coördinator en 
Afstempelen 
 

GIP-leraar 14 mei 2014 

Alle GIP-dossiers ter inzage bezorgen aan alle juryleden GIP-leraar Vanaf 14 mei 2014 

Opmaken van de attesten Coördinator 3 juni 2014 

Binnen brengen van de lijst met volgorde van de leerlingen 
mondelinge proef 
 

GIP-leraar 4 juni 2014 

Attesten laten afprinten op dikker wit papier  Coördinator 6 juni 2014 

Mappen mondelinge proef voorbereiden: document met 
uitleg, proces verbaal (formulier 3.10), attesten, verslag 
examencommissie (formulier 3.5), volgorde leerlingen 
(formulier 3.9), aanwezigheidslijst leerlingen en gewichten 
per leerling (formulier 3.12) 
 

Coördinator 10 juni 2014 

Mail GIP-leraar: nodige documenten opmaken en 
meebrengen voor mondelinge proef: eindevaluatie per 
leerling (formulier 3.8.4) met 5 vooraf opgestelde vragen per 
leerling, verzamelde informatie door juryleden (bv 
verbeterde opdrachten) en gewichten per leerling 
opgemaakt en goedgekeurd door in- en externe jury 
september (formulier 3.12 per klas op ss). 
 

Coördinator 10 juni 2014 

Mondelinge Proef  GIP-leraar, interne 
en externe jury 

BSO: 16 juni 2014 
TSO: 20 juni 2014 
 

Evaluatiedocumenten, PV, Attest GIP, gewichten per 
leerling en Gip-dossier binnen brengen bij Coördinator, 
afwezige leerlingen melden bij opvoeder. Alle documenten 
overlopen met TA/ Coördinator. 
Invullen van gewichten en besluit - motivatie in score. 
 

GIP-leraar 
 

Dadelijk na mondelinge proef 

Delibererende klassenraad voorbereiden GIP-leraar 
 

20 juni 2014 

Attesten laten tekenen door de directeur Coördinator 20 juni 2014 

Attest GIP afgeven aan leerlingensecretariaat voor rapport Coördinator 24 juni 2014 

Mail versturen met richtlijnen volgend schooljaar: bespreking 
conepten, juryleden zoeken, leraren aanspreken voor 
opdrachten, … 
 

Coördinator 24 juni 2014 
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3. 2  GIP - kalender 
 

 
²  Dossier en zelfevaluatie afgeven aan GIP-leraar en dit wordt nagekeken door de jury 
³  Tussentijdse evaluatie ondertekend afgeven aan de GIP-leraar 

 
 
 
 

  september oktober november december januari februari maart april mei juni 

Z      1 1    

Z 1    1  2 2   1 

M 2    2 SkoreDW1  3  3 Krokus   2 

D 3 1 GIP 1  3  4  4 1   3 

W 
4 2  4  1 5  5 2   

4 Skore 
DW3 

D 5 3  5  2 6  6 3  1 5 

V 6 4 1 6  3 7  7 4  2 6  

Z 7 5 2 7 4 8 8 5 3 7 

Z 8 6 3 8 5 9 9 6 4 8 Pinksteren 

M 9 7 4 9  6 10 10  7 5 9 Pinksterm. 

D 
10 
Infoavond 

8 5 10  
7 dossier-
zelfev.² 

11 11 8 6 10  

W 11 9  6  11 8 12 12  9 7 11  

D 12 10 7 12  9 13 13  10 8 12  

V 13 11 8 13  10 GIP2 14 14  11 9 13  

Z 14 12 9 14 11 15 15 12 10 14 

Z 15 13 SkorePE1 10 15 12 16 16 13 11 15 

M 16 14 11 Wapenst. 16 SkorePE2 13 17 17  14 12 16 GIP BSO 

D 17 15  12 17  14 18 18  15 13 17  

W 
18 16  13 18  15 19 19  16 

14 indienen 
GIP 

18  

D 19 17 14 19  16 20 20  17 15 19  

V 20 18 15 20  17 21 21  18 16 20 GIP TSO 

Z 21 19 16 21 18 22 22 19 17 21 

Z 22 20 17 22 19 23 23 20 Pasen 18 22 

M 
23 21 18 23 

20 tuss.eval 
³ 

24 24 21 Paasm. 19 
23 Skore 
EX2 + PE4 

D 
24 22  19 24 21 25 25 

22 dossier-
zelfev.² 

20 24  

W 25  23  20 25 Kerstmis 22 26 26 23 21 25  

D 26  24 21 26 23 27 27 24  22 26  

V 
27  25 22 27 24  28 

28 Skore 
DW2+PE3 

25 23 27  

Z 
28 26 23 28 25  29 

26 OD/      
GIP 3 

24 28 

Z 29 27 24 29 26  30 27 25 29 

M 30 28 Herfst 25 30 27   31  28 26 30  

D  29 26 31 28    29 27  

W  30 27  29    30 28  

D 
 31 28  30     

29 
Hemelvaart 

 

V   29  31     30  

Z   30      31  

Z           



Reglement GIP KA Redingenhof Leuven – schooljaar 2013-2014  26 

 

3.3 Samenstelling van de jury 

 
 

 

GIP 2013-2014 
Samenstelling van de jury 

 

 
Klas: 
 
GIP-leraar: 
 
Interne juryleden:  

Naam Voornaam Leervak / interne 
betrokkenheid 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Externe juryleden: 

Naam Voornaam Firma / instelling / 
organisatie / 
externe 
betrokkenheid 

Adres  

Telefoon  

Email 
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3.4 Dossier/Concept  
 
 

 

 

 

GIP – DOSSIER  
 

Studierichting: ………………….……… 
 
 
 
De geïntegreerde proef is een fundamenteel onderdeel van de eindbeoordeling van de 
leerling en heeft als hoofddoelstelling dat de leerling moet kunnen aantonen dat zij/hij 
bekwaam is voor het beroepsleven en dat zij/hij kan functioneren in de maatschappij. 

 
Een goede organisatie van deze proef is uitermate belangrijk. In deze bundel vindt u 
het algemene concept terug, alsook de opdrachten met de bijhorende 
evaluatiecriteria, een kalender en verdere informatie om een goed verloop te 
garanderen. 
 
  

 
 
Concept:  
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A  Alle opdrachten, doelstellingen en evaluatiecriteria.  

 

Vakopdracht GIP 2013-2014 

Vak:  

Leraar:  

Inleveren op:  

Opdracht:  

 

 

Leerplandoelstellingen:  

 

 

 

 

Evaluatiecriteria vakgebonden vaardigheden: 

 Bereikt Niet bereikt  

   

   

   

   

   

   

   

   

Resultaat opdracht:  onvoldoende – matig – goed - zeer goed 

Motivatie: 
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  GIP – kalender  
 
 

 
 
 
²  Dossier en zelfevaluatie afgeven aan GIP-leraar en dit wordt nagekeken door de jury 
³  Tussentijdse evaluatie ondertekend afgeven aan de GIP-leraar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  september oktober november december januari februari maart april mei juni 

Z      1 1    

Z 1    1  2 2   1 

M 2    2 SkoreDW1  3  3 Krokus   2 

D 3 1 GIP 1  3  4  4 1   3 

W 
4 2  4  1 5  5 2   

4 Skore 
DW3 

D 5 3  5  2 6  6 3  1 5 

V 6 4 1 6  3 7  7 4  2 6  

Z 7 5 2 7 4 8 8 5 3 7 

Z 8 6 3 8 5 9 9 6 4 8 Pinksteren 

M 9 7 4 9  6 10 10  7 5 9 Pinksterm. 

D 
10 
Infoavond 

8 5 10  
7 dossier-
zelfev.² 

11 11 8 6 10  

W 11 9  6  11 8 12 12  9 7 11  

D 12 10 7 12  9 13 13  10 8 12  

V 13 11 8 13  10 GIP2 14 14  11 9 13  

Z 14 12 9 14 11 15 15 12 10 14 

Z 15 13 SkorePE1 10 15 12 16 16 13 11 15 

M 16 14 11 Wapenst. 16 SkorePE2 13 17 17  14 12 16 GIP BSO 

D 17 15  12 17  14 18 18  15 13 17  

W 
18 16  13 18  15 19 19  16 

14 indienen 
GIP 

18  

D 19 17 14 19  16 20 20  17 15 19  

V 20 18 15 20  17 21 21  18 16 20 GIP TSO 

Z 21 19 16 21 18 22 22 19 17 21 

Z 22 20 17 22 19 23 23 20 Pasen 18 22 

M 
23 21 18 23 

20 tuss.eval 
³ 

24 24 21 Paasm. 19 
23 Skore 
EX2 + PE4 

D 
24 22  19 24 21 25 25 

22 dossier-
zelfev.² 

20 24  

W 25  23  20 25 Kerstmis 22 26 26 23 21 25  

D 26  24 21 26 23 27 27 24  22 26  

V 
27  25 22 27 24  28 

28 Skore 
DW2+PE3 

25 23 27  

Z 
28 26 23 28 25  29 

26 OD/      
GIP 3 

24 28 

Z 29 27 24 29 26  30 27 25 29 

M 30 28 Herfst 25 30 27   31  28 26 30  

D  29 26 31 28    29 27  

W  30 27  29    30 28  

D 
 31 28  30     

29 
Hemelvaart 

 

V   29  31     30  

Z   30      31  

Z           
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C  GIP – dossier en PowerPoint presentatie   
De leerling maakt een einddossier en een PowerPoint presentatie. 
Het einddossier wordt voorgelegd in drie exemplaren aan de GIP-leraar op de dag die in het 
draaiboek bepaald is.  Het is wenselijk dat de leerling tevens een digitale versie doorstuurt 
naar de GIP-leraar. 
 
Het einddossier van de leerlingen bevat volgende elementen: 

 Voorblad: terug te vinden om smartschool 
 Voorwoord/inleiding: wat een lezer kan verwachten 
 Inhoudstafel: alle hoofd- en tussentitels (tot 1.1.1) 
 Logboek: chronologische volgorde van de tijdstippen waarop je aan je GIP 

werkte, op school en thuis 
 Inhoud: alle vakken achter elkaar op een logische volgorde 
 Bibliografie: verzameling van alle gebruikte bronnen 
 Dankwoord 
 Eindblad 

 
De leerlingen houden zich aan de opgegeven BIN-normen die je op smartschool, Intradesk 
kan terugvinden. 
 
De mondelinge proef bestaat uit twee delen. Ten eerste geeft de leerling een korte 
presentatie van de GIP via een “PowerPoint” die zij/hij  gemaakt heeft.  Deze presentatie 
bevat enkel het specifiek gedeelte en duurt 5 minuten. Nadien krijgt de leerling enkele 
inhoudelijke vragen met betrekking tot de proef. 
 
 
D  Algemene evaluatie 
In oktober worden alle GIP- opdrachten met de daarbij horende evaluatiecriteria meegedeeld 
aan de leerlingen en ouders, alsook wordt er een voorbeeld van de tussentijdse evaluatie 
meegegeven. Op deze manier weten leerlingen en ouders welke doelstellingen vereist 
worden en kennen ze de evaluatiecriteria.  
 
De data waarop tussentijdse evaluaties worden meegegeven staan vermeld in de GIP-
kalender en het begeleidingsoverzicht dat terug te vinden is in de agenda en waarop in grote 
lijnen de evolutie van de geleverde prestaties terug te vinden zijn, kan steeds ingekeken 
worden. 
 
In juni vindt de eindevaluatie plaats. De juryleden formuleren een eindconclusie (besluit) 
rekening houdende met de tussentijdse evaluaties, de beoordelingen per vak, het 
einddossier, de PowerPoint presentatie en de mondelinge proef.  
 
 
E  Juryleden 
Intern *      Extern * 

 *       * 

 *       * 

   

F   Kosten 
Kosten verbonden aan de GIP        
 
Voor:  

 €  
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3.5 Verslag vergadering examencommissie 
 

 
 

 

GIP 2013-2014 
Verslag vergadering examencommissie 

 

 
Klas: 
 
GIP-leraar: 
 
Vergadering dd:  
 

Naam Aanwezig Afwezig Verontsch. 

    

    

    

    

    

    

    

 
Verslag: 

 

 
 
 
 
 
                 
 

Leerlingen die onvoldoende scoren Voorgestelde remediëring 

  

  

  

  

  

 
Handtekening GIP-leraar 
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3.6 Logboek en Begeleidingsoverzicht 
 

3.6.1 Logboek leerlingen 

 
 

LOGBOEK GIP Naam: …………………………………..  

    Klas: ……………………………………. 

Schooljaar 2013-2014 Datum: …………………………………. 

      

   DATUM VAK OMSCHRIJVING ACTIVITEIT 
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3.6.2 Begeleidingsoverzicht GIP 2013-2014 

 
 
 

Maand Vak Opmerking Remediëring 

Oktober 
 
 
 
 

   

November 
 
 
 
 

   

December 
 
 
 
 

   

Januari 
 
 
 
 

   

Februari 
 
 
 
 

   

Maart 
 
 
 
 

   

April 
 
 
 
 

   

Mei 
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3.7 Voorblad GIP dossiers 

 
 

 

 

 

 

GIP 
 

<Titel> 
 

 

 
 
 

 

Naam:  

Klas: 

Schooljaar:  2013-2014 

GIP-leraar: 

 

 



Reglement GIP KA Redingenhof Leuven – schooljaar 2013-2014  35 

 

3.8 Voorblad en evaluatiedocumenten  

 
 
 
 
 

GIP   
EVALUATIEDOSSIER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal leerlingen:   
 
Studierichting:  
 

Schooljaar: 2013-2014 
 
GIP-leraar:  
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3.8.1 Vakopdracht 
 

Vakopdracht GIP 2013-2014 

Vak:  

Leraar:  

Inleveren op:  

Opdracht:  

 

 

Leerplandoelstellingen:  

 

 

 

 

Evaluatiecriteria vakgebonden vaardigheden: 

 Bereikt Niet bereikt  

   

   

   

   

   

   

   

   

Resultaat opdracht:  onvoldoende – matig – goed - zeer goed 

Motivatie: 
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3.8.2. Tussentijdse rapportering 

 
 

 

 

TUSSENTIJDSE 
RAPPORTERING 

Naam: ………………………… 

Klas: ………………………… 

Schooljaar   2013 - 2014 

Datum: ………………………………. 

 

1 Proces 
1.1 Algemene attitude 
Initiatief 

Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is alleen gericht op 
die zaken, 
opdrachten die zij/hij 
graag doet. 
 
 

  
Voert soms 
opdrachten uit die 
zij/hij niet graag 
doet. 
 

  
Voert alle 
opdrachten op 
aanwijzing 
kwaliteitsvol uit, 
toont meestal inzet.   
 

  
Voert spontaan 
kwaliteitsvol 
opdrachten uit, ook 
al liggen ze hem niet 
goed. 
 

 

 
Wacht af tot anderen 
actie ondernemen 
en doet zelf niets. 
 

  
Onderneemt enkel 
actie wanneer er 
gezegd wordt wat 
zij/hij moet doen of 
als de 
verantwoordelijke in 
de buurt is. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
toewijzing van taken 
die bij het 
omschreven 
takenpakket horen. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
taken, ook al horen 
ze niet strikt 
genomen bij het 
omschreven 
takenpakket. 
 

 

Discipline & stiptheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Aanvaardt moeilijk 
regels en procedures. 
Werkt ze tegen of 
voert ze gewoon niet 
uit. Doet nogal eens 
waar zij/hij zin in 
heeft. 
 

  
Past regels en 
procedures enkel 
op aanwijzing toe.  
 

 

  
Heeft oor voor 
regels en 
procedures.  
 

  
Kan regels en 
afspraken correct 
interpreteren 
volgens de situatie 
en past ze spontaan 
toe.  
 

 

Flexibiliteit 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Weigert om een taak 
uit te voeren die 
normaal niet tot het 
takenpakket behoort. 
 

  
Voert, na 
nadrukkelijk 
verzoek, een taak 
uit die normaal niet 
tot het takenpakket 

  
Voert op vraag een 
taak uit die normaal 
niet tot het 
takenpakket 
behoort. 

  
Neemt, na het 
afwerken van de 
basistaken, zelf 
gepast initiatief tot 
uitvoering van taken 
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behoort. 
 
 

 die normaal niet tot 
het takenpakket 
behoren. 
 

 
Blijft halsstarrig 
vasthouden aan eigen 
principes, methoden 
en werkwijzen. Kan 
op geen enkele wijze 
„in beweging‟ gebracht 
worden. 
 
 

  
Luister naar 
suggesties voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen, maar 
past ze niet toe. 
 
 

  
Staat op aanwijzing 
open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 

  
Staat open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 
 
 

 

Persoonlijke planning en werkorganisatie 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft zelden agenda, 
werkschema’s of 
werkplanning bij. 
 
 
 
 
 

  
Heeft agenda of 
werkschema 
steeds bij, maar 
gebruikt het niet om 
te plannen. Maakt 
al eens gebruik van 
checklists, to-do-
lijstjes…  

  
Gebruikt agenda, 
planning en 
werkschema‟s. 
Maakt goed gebruik 
van checklists, to-
do-lijstjes… Werkt 
af en toe een 
stappenplan uit i.f.v. 
het behalen van 
bepaalde resultaten. 
 

  
Gebruikt spontaan 
agenda om taken te 
plannen. Maakt zelf 
werkschema‟s en 
planning op langere 
termijn. 
 

 

Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk.  
 

  
Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar 
blijkt (geen 
uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe 
het nodige 
resultaat. 
 
 

 
Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen 
en oplossingen; 
wanneer ze niet 
voldoen aan de 
gestelde criteria, 
dan zoekt zij/hij 
meestal verder. 
 

  
Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten.  
 
 

 

 
Controleert zijn werk 
niet, anderen moeten 
het op essentiële 
zaken bijsturen. 
 

  
Is van goede wil, 
maar doet geen 
proef op de som, 
controleert zijn 
werk enkel op 
aanwijzing. 
 

  
Controleert zijn 
werk zelf, kijkt zelf 
na. 
 
 

  
Controle is een 
onderdeel van 
kwaliteitsvol werken. 
Dit wordt spontaan 
gedaan. 
 

 

Werkmethodiek 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Werkt impulsief, 
zonder werkwijze, 
zonder planning, 
wordt door de 
omstandigheden 
gedomineerd. 
 
 

  
Is zich bewust van 
alternatieve 
werkwijzen, maar 
weegt ze meestal 
niet af tegen elkaar. 
 

  
Kiest een 
doordachte 
werkwijze in functie 
van het gevraagde 
resultaat. Leert bij; 
past zijn 
toekomstige 
werkwijze aan. 

  
Kiest de meest 
geschikte werkwijze 
in functie van het 
gevraagde resultaat. 
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Sociale houding 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is onbeleefd of zelfs 
onbeschoft. 

  
Doet weinig moeite 
om vriendelijk of 
beleefd te zijn. 

  

Volgt de essentiële 

regels van 

vriendelijkheid en 

beleefdheid. 

 

  

Is op een natuurlijke 

manier vriendelijk 

en beleefd. 

 

 

 
Bedriegt, is oneerlijk. 
Beseft niet welke 
reacties zijn gedrag 
uitlokt. Roddelt over 
persoonlijke zaken. 
Pest collega‟s, valt 
anderen lastig. Heeft 
een laag empathisch 
vermogen. 

  
Vertelt geen 
persoonlijke zaken 
verder. Blijft van 
andermans spullen 
af. Respecteert de 
mening van 
anderen. 

  

Toont dat hij zich 

inleeft in anderen, 

houdt rekening met 

verscheidenheid en 

met iemands (privé-

)achtergrond. Geeft 

anderen kansen, 

behandelt hen niet 

stereotiep. 

 

 

  

Anderen kunnen 

spontaan bij hem 

terecht. Is integer en 

heeft een hoog 

empathisch 

vermogen. Luistert 

met belangstelling 

naar wat andere 

leerlingen 

bezighoudt. 

 

 

Leergierigheid en interesse 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft absoluut geen 
interesse voor het 
werk dat hij doet. 
Stelt nooit vragen. 

  
Het werk 
interesseert hem 
matig. Stelt af en 
toe een vraag. 

  
Is geïnteresseerd 
in het werk.  

Stelt regelmatig 

vragen. 

  

Is gepassioneerd 

door het werk. Wil 

allerlei dingen 

weten, zoekt naar 

achtergronden. Stelt 

veel vragen. 

 

 

Synthese 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Kan moeilijk bij elkaar 
horende informatie 
interpreteren en 
hieromtrent een 
algemeen standpunt 
innemen. 
 

  
Kan een algemeen 
standpunt innemen 
op basis van de 
gegeven 
informatie, doch 
zal hierbij meestal 
hulp nodig hebben. 
 

  
Verzamelt bij elkaar 
horende informatie 
in en neemt 
hierover een 
algemeen standpunt 
in. 

  
Verzamelt spontaan 
bij elkaar horende 
informatie in en 
neemt hierover  
veelzijdige 
standpunten in. 
 

 

 
Commentaar: 
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1.2 Vakgebonden attitude 
 

Vak:  
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

        

        

        

        

        

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Commentaar: 
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1.3 Logboek 
Samenstelling 

Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek werd niet 
samengesteld 
volgens de gemaakte 
afspraken. Het 
document is niet 
logisch 
samengesteld. 
Het is onverzorgd. 

  
Het logboek werd 
gedeeltelijk 
samengesteld 
volgens de 
afspraken. Er is een 
zekere logica terug 
te vinden in de 
samenstelling. 
Het document is 
eerder slordig 
samengesteld. 

  
Het logboek werd 
goed 
samengesteld 
volgens de 
gemaakte 
afspraken. Het 
logboek is op een 
logische wijze 
samengesteld. 
Het is een 
verzorgd 
document. 

  
Het logboek 
beantwoordt volledig 
aan de gestelde 
afspraken. Het 
logboek werd op een 
zeer logische manier 
samengesteld. Het 
logboek onderscheidt 
zich op alle vlakken 
van de andere 
logboeken. 
 

 

Volledigheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek is niet 
onvolledig. Er 
ontbreken 
verschillende 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is bijna 
volledig 
samengesteld. Er 
ontbreken enkele, 
eerder minder 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. Er 
werd naast de 
basisinformatie nog 
bijkomende 
informatie 
toegevoegd die een 
meerwaarde zijn. 
 

 

Timing 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
De leerling 
respecteerde de 
afgesproken timing 
niet. Het logboek 
werd geen enkele 
keer volgens de 
afspraak voorgelegd 
aan de leraar/GIP-
leraar. 

  
De leerling werd 
door de leraren en 
de GIP-leraar 
herhaaldelijk 
aangespoord het 
logboek voor te 
leggen om te 
bespreken. Enkel 
dan werd het 
logboek 
gepresenteerd.  

  
De leerling leefde 
de afspraken 
regelmatig na. 
Enkele keren was 
herhaling of een 
extra 
aanmoediging 
nodig.  

  
De leerling leefde 
stipt de afspraken 
na. Het logboek werd 
aangeboden aan de 
leraar zoals 
gevraagd. 
Maandelijks maakte 
de leerling spontaan 
de afspraak om het 
logboek met de GIP-
leraar te bespreken. 

 

 
 

Commentaar: 
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1.4 Zelfevaluatie 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
De leerling stelt zijn 
eigen handelen en 
functioneren niet in 
vraag. Zij/hij schat zich 
totaal verkeer in 
(overschatting/onder-
waardering). 

  
De leerling 
evalueert zijn eigen 
vaardigheden 
onvoldoende juist. 
Zijn inzicht in zijn 
eigen functioneren 
beperkt zich tot 
enkele 
vaardigheden.  

  
De leerling 
evalueert zijn 
eigen 
vaardigheden 
voldoende juist. In 
een gesprek blijkt 
echter dat hij 
slechts 
gedeeltelijk kan 
inhoud kan geven 
aan zijn 
beoordeling.  

  
De leerling is 
kritisch tov zijn 
eigen functioneren. 
Hij weet duidelijk 
zijn sterke en 
matigke punten te 
benoemen en kan 
er inhoud aan 
geven.  

 

 
Commentaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Handtekening + naam GIP-leraar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening + naam ouders Handtekening + naam leerling 
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3.8.3 Zelfevaluatie 

 
 
 

 

GIP 
ZELFEVALUATIE 

 
LEERLING 

 

Naam: ………………………… 

Klas: …………………… 

Schooljaar 2013-2014 
 
Datum: ……………………… 

 
 

1Proces 
 

1.1 Algemene attitude 

Initiatief 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is alleen gericht op 
die zaken, 
opdrachten die zij/hij 
graag doet. 
 
 

  
Voert soms 
opdrachten uit die 
zij/hij niet graag 
doet. 
 

  
Voert alle 
opdrachten op 
aanwijzing 
kwaliteitsvol uit, 
toont meestal inzet.   
 

  
Voert spontaan 
kwaliteitsvol 
opdrachten uit, ook 
al liggen ze hem niet 
goed. 
 

 

 
Wacht af tot anderen 
actie ondernemen 
en doet zelf niets. 
 

  
Onderneemt enkel 
actie wanneer er 
gezegd wordt wat 
zij/hij moet doen of 
als de 
verantwoordelijke in 
de buurt is. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
toewijzing van taken 
die bij het 
omschreven 
takenpakket horen. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
taken, ook al horen 
ze niet strikt 
genomen bij het 
omschreven 
takenpakket. 
 

 

Discipline & stiptheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Aanvaardt moeilijk 
regels en procedures. 
Werkt ze tegen of 
voert ze gewoon niet 
uit. Doet nogal eens 
waar zij/hij zin in 
heeft. 
 

  
Past regels en 
procedures enkel 
op aanwijzing toe.  
 

 

  
Heeft oor voor 
regels en 
procedures.  
 

  
Kan regels en 
afspraken correct 
interpreteren 
volgens de situatie 
en past ze spontaan 
toe.  
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Flexibiliteit 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Weigert om een taak 
uit te voeren die 
normaal niet tot het 
takenpakket behoort. 
 

  
Voert, na 
nadrukkelijk 
verzoek, een taak 
uit die normaal niet 
tot het takenpakket 
behoort. 
 
 

  
Voert op vraag een 
taak uit die normaal 
niet tot het 
takenpakket 
behoort. 
 

  
Neemt, na het 
afwerken van de 
basistaken, zelf 
gepast initiatief tot 
uitvoering van taken 
die normaal niet tot 
het takenpakket 
behoren. 
 

 

 
Blijft halsstarrig 
vasthouden aan eigen 
principes, methoden 
en werkwijzen. Kan 
op geen enkele wijze 
„in beweging‟ gebracht 
worden. 
 
 

  
Luister naar 
suggesties voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen, maar 
past ze niet toe. 
 
 

  
Staat op aanwijzing 
open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 

  
Staat open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 
 
 

 

Persoonlijke planning en werkorganisatie 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft zelden agenda, 
werkschema’s of 
werkplanning bij. 
 
 
 
 
 

  
Heeft agenda of 
werkschema 
steeds bij, maar 
gebruikt het niet om 
te plannen. Maakt 
al eens gebruik van 
checklists, to-do-
lijstjes…  

  
Gebruikt agenda, 
planning en 
werkschema‟s. 
Maakt goed gebruik 
van checklists, to-
do-lijstjes… Werkt 
af en toe een 
stappenplan uit i.f.v. 
het behalen van 
bepaalde resultaten. 
 

  
Gebruikt spontaan 
agenda om taken te 
plannen. Maakt zelf 
werkschema‟s en 
planning op langere 
termijn. 
 

 

Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk.  
 

  
Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar 
blijkt (geen 
uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe 
het nodige 
resultaat. 
 
 

 
Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen 
en oplossingen; 
wanneer ze niet 
voldoen aan de 
gestelde criteria, 
dan zoekt zij/hij 
meestal verder. 
 

  
Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten.  
 
 

 

 
Controleert zijn werk 
niet, anderen moeten 
het op essentiële 
zaken bijsturen. 
 

  
Is van goede wil, 
maar doet geen 
proef op de som, 
controleert zijn 
werk enkel op 
aanwijzing. 
 

  
Controleert zijn 
werk zelf, kijkt zelf 
na. 
 
 

  
Controle is een 
onderdeel van 
kwaliteitsvol werken. 
Dit wordt spontaan 
gedaan. 
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Werkmethodiek 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Werkt impulsief, 
zonder werkwijze, 
zonder planning, 
wordt door de 
omstandigheden 
gedomineerd. 
 
 

  
Is zich bewust van 
alternatieve 
werkwijzen, maar 
weegt ze meestal 
niet af tegen elkaar. 
 

  
Kiest een 
doordachte 
werkwijze in functie 
van het gevraagde 
resultaat. Leert bij; 
past zijn 
toekomstige 
werkwijze aan. 

  
Kiest de meest 
geschikte werkwijze 
in functie van het 
gevraagde resultaat. 
 

 

Sociale houding 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is onbeleefd of zelfs 
onbeschoft. 

  
Doet weinig moeite 
om vriendelijk of 
beleefd te zijn. 

  

Volgt de essentiële 

regels van 

vriendelijkheid en 

beleefdheid. 

  

Is op een natuurlijke 

manier vriendelijk 

en beleefd. 

 

 

 
Bedriegt, is oneerlijk. 
Beseft niet welke 
reacties zijn gedrag 
uitlokt. Roddelt over 
persoonlijke zaken. 
Pest collega‟s, valt 
anderen lastig. Heeft 
een laag empathisch 
vermogen. 

  
Vertelt geen 
persoonlijke zaken 
verder. Blijft van 
andermans spullen 
af. Respecteert de 
mening van 
anderen. 

  

Toont dat hij zich 

inleeft in anderen, 

houdt rekening met 

verscheidenheid en 

met iemands (privé-

)achtergrond. Geeft 

anderen kansen, 

behandelt hen niet 

stereotiep. 

 

 

  

Anderen kunnen 

spontaan bij hem 

terecht. Is integer en 

heeft een hoog 

empathisch 

vermogen. Luistert 

met belangstelling 

naar wat andere 

leerlingen 

bezighoudt. 

 

Leergierigheid en interesse 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft absoluut geen 
interesse voor het 
werk dat hij doet. 
Stelt nooit vragen. 

  
Het werk 
interesseert hem 
matig. Stelt af en 
toe een vraag. 

  
Is geïnteresseerd 
in het werk.  

Stelt regelmatig 

vragen. 

  

Is gepassioneerd 

door het werk. Wil 

allerlei dingen 

weten, zoekt naar 

achtergronden. Stelt 

veel vragen. 

 

Synthese 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Kan moeilijk bij elkaar 
horende informatie 
interpreteren en 
hieromtrent een 
algemeen standpunt 
innemen. 
 

  
Kan een algemeen 
standpunt innemen 
op basis van de 
gegeven 
informatie, doch 
zal hierbij meestal 
hulp nodig hebben. 

  
Verzamelt bij elkaar 
horende informatie 
in en neemt 
hierover een 
algemeen standpunt 
in. 

  
Verzamelt spontaan 
bij elkaar horende 
informatie in en 
neemt hierover  
veelzijdige 
standpunten in. 
 

 

 
Commentaar: 
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1.2 Vakgebonden attitude 
 

Vak:  
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

        

        

        

        

        

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Commentaar: 
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1.3 Logboek 
Samenstelling 

Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek werd niet 
samengesteld 
volgens de gemaakte 
afspraken. Het 
document is niet 
logisch 
samengesteld. 
Het is onverzorgd. 

  
Het logboek werd 
gedeeltelijk 
samengesteld 
volgens de 
afspraken. Er is een 
zekere logica terug 
te vinden in de 
samenstelling. 
Het document is 
eerder slordig 
samengesteld. 

  
Het logboek werd 
goed 
samengesteld 
volgens de 
gemaakte 
afspraken. Het 
logboek is op een 
logische wijze 
samengesteld. 
Het is een 
verzorgd 
document. 

  
Het logboek 
beantwoordt volledig 
aan de gestelde 
afspraken. Het 
logboek werd op een 
zeer logische manier 
samengesteld. Het 
logboek onderscheidt 
zich op alle vlakken 
van de andere 
logboeken. 
 

 

Volledigheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek is niet 
onvolledig. Er 
ontbreken 
verschillende 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is bijna 
volledig 
samengesteld. Er 
ontbreken enkele, 
eerder minder 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. Er 
werd naast de 
basisinformatie nog 
bijkomende 
informatie 
toegevoegd die een 
meerwaarde zijn. 
 

 

Timing 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
De leerling 
respecteerde de 
afgesproken timing 
niet. Het logboek 
werd geen enkele 
keer volgens de 
afspraak voorgelegd 
aan de leraar/GIP-
leraar. 

  
De leerling werd 
door de leraren en 
de GIP-leraar 
herhaaldelijk 
aangespoord het 
logboek voor te 
leggen om te 
bespreken. Enkel 
dan werd het 
logboek 
gepresenteerd.  

  
De leerling leefde 
de afspraken 
regelmatig na. 
Enkele keren was 
herhaling of een 
extra 
aanmoediging 
nodig.  

  
De leerling leefde 
stipt de afspraken 
na. Het logboek werd 
aangeboden aan de 
leraar zoals 
gevraagd. 
Maandelijks maakte 
de leerling spontaan 
de afspraak om het 
logboek met de GIP-
leraar te bespreken. 

 

 
 

Commentaar: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Handtekening + naam leerling 
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3.8.4 Eindevaluatie 
 

 
 
 

 

GIP- 
EINDEVALUATIE 

Naam: …………………………….  

Klas: ……………………………… 

Schooljaar 2013-2014 

 
 
 

1 Proces 

 

 

 

1.1 Algemene attitude 

Initiatief 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is alleen gericht op 
die zaken, 
opdrachten die zij/hij 
graag doet. 
 
 

  
Voert soms 
opdrachten uit die 
zij/hij niet graag 
doet. 
 

  
Voert alle 
opdrachten op 
aanwijzing 
kwaliteitsvol uit, 
toont meestal inzet.   
 

  
Voert spontaan 
kwaliteitsvol 
opdrachten uit, ook 
al liggen ze hem niet 
goed. 
 

 

 
Wacht af tot anderen 
actie ondernemen 
en doet zelf niets. 
 

  
Onderneemt enkel 
actie wanneer er 
gezegd wordt wat 
zij/hij moet doen of 
als de 
verantwoordelijke in 
de buurt is. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
toewijzing van taken 
die bij het 
omschreven 
takenpakket horen. 
 

  
Onderneemt 
spontaan actie bij 
taken, ook al horen 
ze niet strikt 
genomen bij het 
omschreven 
takenpakket. 
 

 

Discipline & stiptheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Aanvaardt moeilijk 
regels en procedures. 
Werkt ze tegen of 
voert ze gewoon niet 
uit. Doet nogal eens 
waar zij/hij zin in 
heeft. 

  
Past regels en 
procedures enkel 
op aanwijzing toe.  
 

 

  
Heeft oor voor 
regels en 
procedures.  
 

  
Kan regels en 
afspraken correct 
interpreteren 
volgens de situatie 
en past ze spontaan 
toe.  
 

 



Reglement GIP KA Redingenhof Leuven – schooljaar 2013-2014  49 

 

Flexibiliteit 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Weigert om een taak 
uit te voeren die 
normaal niet tot het 
takenpakket behoort. 
 

  
Voert, na 
nadrukkelijk 
verzoek, een taak 
uit die normaal niet 
tot het takenpakket 
behoort. 
 
 

  
Voert op vraag een 
taak uit die normaal 
niet tot het 
takenpakket 
behoort. 
 

  
Neemt, na het 
afwerken van de 
basistaken, zelf 
gepast initiatief tot 
uitvoering van taken 
die normaal niet tot 
het takenpakket 
behoren. 
 

 

 
Blijft halsstarrig 
vasthouden aan eigen 
principes, methoden 
en werkwijzen. Kan 
op geen enkele wijze 
„in beweging‟ gebracht 
worden. 
 
 

  
Luister naar 
suggesties voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen, maar 
past ze niet toe. 
 
 

  
Staat op aanwijzing 
open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 

  
Staat open voor 
alternatieve 
methoden en 
werkwijzen. 
 
 

 

Persoonlijke planning en werkorganisatie 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft zelden agenda, 
werkschema’s of 
werkplanning bij. 
 
 
 
 
 

  
Heeft agenda of 
werkschema 
steeds bij, maar 
gebruikt het niet om 
te plannen. Maakt 
al eens gebruik van 
checklists, to-do-
lijstjes…  

  
Gebruikt agenda, 
planning en 
werkschema‟s. 
Maakt goed gebruik 
van checklists, to-
do-lijstjes… Werkt 
af en toe een 
stappenplan uit i.f.v. 
het behalen van 
bepaalde resultaten. 
 

  
Gebruikt spontaan 
agenda om taken te 
plannen. Maakt zelf 
werkschema‟s en 
planning op langere 
termijn. 
 

 

Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk.  
 

  
Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar 
blijkt (geen 
uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe 
het nodige 
resultaat. 
 
 

 
Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen 
en oplossingen; 
wanneer ze niet 
voldoen aan de 
gestelde criteria, 
dan zoekt zij/hij 
meestal verder. 
 

  
Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten.  
 
 

 

 
Controleert zijn werk 
niet, anderen moeten 
het op essentiële 
zaken bijsturen. 
 

  
Is van goede wil, 
maar doet geen 
proef op de som, 
controleert zijn 
werk enkel op 
aanwijzing. 
 

  
Controleert zijn 
werk zelf, kijkt zelf 
na. 
 
 

  
Controle is een 
onderdeel van 
kwaliteitsvol werken. 
Dit wordt spontaan 
gedaan. 
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Werkmethodiek 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Werkt impulsief, 
zonder werkwijze, 
zonder planning, 
wordt door de 
omstandigheden 
gedomineerd. 
 
 

  
Is zich bewust van 
alternatieve 
werkwijzen, maar 
weegt ze meestal 
niet af tegen elkaar. 
 

  
Kiest een 
doordachte 
werkwijze in functie 
van het gevraagde 
resultaat. Leert bij; 
past zijn 
toekomstige 
werkwijze aan. 

  
Kiest de meest 
geschikte werkwijze 
in functie van het 
gevraagde resultaat. 
 

 

Sociale houding 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Is onbeleefd of zelfs 
onbeschoft. 

  
Doet weinig moeite 
om vriendelijk of 
beleefd te zijn. 

  

Volgt de essentiële 

regels van 

vriendelijkheid en 

beleefdheid. 

  

Is op een natuurlijke 

manier vriendelijk 

en beleefd. 

 

 

 
Bedriegt, is oneerlijk. 
Beseft niet welke 
reacties zijn gedrag 
uitlokt. Roddelt over 
persoonlijke zaken. 
Pest collega‟s, valt 
anderen lastig. Heeft 
een laag empathisch 
vermogen. 

  
Vertelt geen 
persoonlijke zaken 
verder. Blijft van 
andermans spullen 
af. Respecteert de 
mening van 
anderen. 

  

Toont dat hij zich 

inleeft in anderen, 

houdt rekening met 

verscheidenheid en 

met iemands (privé-

)achtergrond. Geeft 

anderen kansen, 

behandelt hen niet 

stereotiep. 

 

 

  

Anderen kunnen 

spontaan bij hem 

terecht. Is integer en 

heeft een hoog 

empathisch 

vermogen. Luistert 

met belangstelling 

naar wat andere 

leerlingen 

bezighoudt. 

 

Leergierigheid en interesse 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Heeft absoluut geen 
interesse voor het 
werk dat hij doet. 
Stelt nooit vragen. 

  
Het werk 
interesseert hem 
matig. Stelt af en 
toe een vraag. 

  
Is geïnteresseerd 
in het werk.  

Stelt regelmatig 

vragen. 

  

Is gepassioneerd 

door het werk. Wil 

allerlei dingen 

weten, zoekt naar 

achtergronden. Stelt 

veel vragen. 

 

Synthese 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Kan moeilijk bij elkaar 
horende informatie 
interpreteren en 
hieromtrent een 
algemeen standpunt 
innemen. 
 

  
Kan een algemeen 
standpunt innemen 
op basis van de 
gegeven 
informatie, doch 
zal hierbij meestal 
hulp nodig hebben. 

  
Verzamelt bij elkaar 
horende informatie 
in en neemt 
hierover een 
algemeen standpunt 
in. 

  
Verzamelt spontaan 
bij elkaar horende 
informatie in en 
neemt hierover  
veelzijdige 
standpunten in. 
 

 

 
Commentaar: 
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1.2 Vakgebonden attitude 

 

Vak:  
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

        

        

        

        

        

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vak: 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Commentaar: 
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1.3 Logboek 
Samenstelling 

Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek werd niet 
samengesteld 
volgens de gemaakte 
afspraken. Het 
document is niet 
logisch 
samengesteld. 
Het is onverzorgd. 

  
Het logboek werd 
gedeeltelijk 
samengesteld 
volgens de 
afspraken. Er is een 
zekere logica terug 
te vinden in de 
samenstelling. 
Het document is 
eerder slordig 
samengesteld. 

  
Het logboek werd 
goed 
samengesteld 
volgens de 
gemaakte 
afspraken. Het 
logboek is op een 
logische wijze 
samengesteld. 
Het is een 
verzorgd 
document. 

  
Het logboek 
beantwoordt volledig 
aan de gestelde 
afspraken. Het 
logboek werd op een 
zeer logische manier 
samengesteld. Het 
logboek 
onderscheidt zich op 
alle vlakken van de 
andere logboeken. 
 

 

Volledigheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
Het logboek is niet 
onvolledig. Er 
ontbreken 
verschillende 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is bijna 
volledig 
samengesteld. Er 
ontbreken enkele, 
eerder minder 
belangrijke 
onderdelen. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. 

  
Het logboek is 
volledig 
samengesteld. Er 
werd naast de 
basisinformatie nog 
bijkomende 
informatie 
toegevoegd die een 
meerwaarde zijn. 
 

 

Timing 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
De leerling 
respecteerde de 
afgesproken timing 
niet. Het logboek 
werd geen enkele 
keer volgens de 
afspraak voorgelegd 
aan de leraar/GIP-
leraar. 

  
De leerling werd 
door de leraren en 
de GIP-leraar 
herhaaldelijk 
aangespoord het 
logboek voor te 
leggen om te 
bespreken. Enkel 
dan werd het 
logboek 
gepresenteerd.  

  
De leerling leefde 
de afspraken 
regelmatig na. 
Enkele keren was 
herhaling of een 
extra 
aanmoediging 
nodig. 

  
De leerling leefde 
stipt de afspraken 
na. Het logboek werd 
aangeboden aan de 
leraar zoals 
gevraagd. 
Maandelijks maakte 
de leerling spontaan 
de afspraak om het 
logboek met de GIP-
leraar te bespreken. 

 

 
 

Commentaar: 
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1.4 Zelfevaluatie 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

 
De leerling stelt zijn 
eigen handelen en 
functioneren niet in 
vraag. Zij/hij schat zich 
totaal verkeer in 
(overschatting/onder-
waardering). 

  
De leerling 
evalueert zijn eigen 
vaardigheden 
onvoldoende juist. 
Zijn inzicht in zijn 
eigen functioneren 
beperkt zich tot 
enkele 
vaardigheden.  

  
De leerling 
evalueert zijn 
eigen 
vaardigheden 
voldoende juist. In 
een gesprek blijkt 
echter dat hij 
slechts 
gedeeltelijk kan 
inhoud kan geven 
aan zijn 
beoordeling.  

  
De leerling is 
kritisch tov zijn 
eigen functioneren. 
Hij weet duidelijk 
zijn sterke en 
matigke punten te 
benoemen en kan 
er inhoud aan 
geven.  

 

 
Commentaar: 
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2 Product 
 

2.1 Vak: 

Opdracht Resultaat Motivering 

   

   

2.2 Vak: 

Opdracht Resultaat Motivering 

   

   

   

2.3 Vak: 

Opdracht Resultaat Motivering 

   

2.4 Vak: 

Opdracht Resultaat Motivering 

   

   

2.5 Vak: 

Opdracht Resultaat Motivering 
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3 GIP dossier 
 
 

3.1 Inhoud 
Opbouw en structuur 

onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Opbouw en structuur 
van het dossier leiden 
tot onduidelijkheden. 

 Opbouw en 
structuur van het 
dossier geven geen 
meerwaarde aan 
het werk. 

 Sobere opbouw en 
structuur van het 
dossier maken de 
boodschap duidelijk. 

 Rijkelijke opbouw 
en visueel 
duidelijke structuur 
van het dossier 
maken de 
boodschap 
duidelijk. 

 

Resultaatgerichtheid - volledigheid 
Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk.  

 Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar blijkt 
(geen uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe het 
nodige resultaat. 

 
 

 Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen en 
oplossingen; wanneer 
ze niet voldoen aan de 
gestelde criteria, dan 
zoekt zij/hij meestal 
verder. 
 

 Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten (b.v. bij 

een project, een 
presentatie). 

 

Niveau en diepgang 
Kan vanuit diverse 
componenten, 
elementen, 
samenstellende delen 
geen geheel, geen 
synthese, geen 
einddoel bepalen.   
 

 Kan vanuit 
geanalyseerde 
informatie tot een 
oordeel of synthese 
komen, doch niet 
systematisch. 
 

 Kan op basis van 
verzamelde 
informatie 
systematisch tot 
een eenvoudige 
synthese komen. 
 

 Formuleert een 
stevig 
onderbouwde 
synthese, op basis 
van veelzijdige 
informatie. 
 

 

 
 

3.2 Feedback 
onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

De leerling heeft 
geen rekening 
gehouden met de 
feedback van de 
leraren bij de 
verwerking van de 
opdrachten/teksten in 
het einddossier. 

 De leerling heeft 
met een aantal 
opmerkingen van 
de leraren rekening 
gehouden bij de 
verwerking van de 
opdrachten/teksten 
in het einddossier. 

 De leerling heeft 
met de meeste 
opmerkingen van de 
leraren rekening 
gehouden bij de 
verwerking van de 
opdrachten/teksten 
in het einddossier. 

 De leerling heeft 
met alle 
opmerkingen van 
de leraren rekening 
gehouden bij de 
verwerking van de 
opdrachten/teksten 
in het einddossier. 
De opmerkingen 
werden met inzicht 
verwerkt. 
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3.3 Presentatie dossier 
Zorg 

onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Verliest materiaal en 
uitrusting. Zijn dossier 
is onverzorgd. 
 

 Draagt onder 
toezicht zorg voor 
materiaal en 
uitrusting. Vindt 
eigen dingen 
meestal terug. Zijn 
dossier is matig 
verzorgd. 
 

 Draagt zorg voor 
materiaal en 
uitrusting. Vindt 
eigen dingen altijd 
terug. 
Zijn dossier is goed 
verzorgd. 
 

 Materiaal is 
verzorgd.  
Onderhoudt 
spontaan materiaal 
en uitrusting 
volgens de 
voorschriften. 
Zijn dossier is zeer 
goed verzorgd. 
 

 

Spelling 
Dossier met zowel 
spellingsfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 
 

 Tekst met hier en 
daar 
spellingsfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 

 Maakt weinig of 
geen 
spellingsfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 
 

 Maakt geen 
spellingsfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 

 

BIN-normen 

Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk. 
 

 Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar 
blijkt (geen 
uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe 
het nodige 
resultaat. 
 

 Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen 
en oplossingen; 
wanneer ze niet 
voldoen aan de 
gestelde criteria, 
dan zoekt zij/hij 
meestal verder. 
 

 Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten. 

 

 
 

Commentaar: 
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4 Presentatie 
 

4.1 Inhoud 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Opbouw en structuur 
van de presentatie 
leiden tot 
onduidelijkheden. 

 Opbouw en 
structuur van de 
presentatie geven 
geen meerwaarde 
aan het werk. 

 Sobere opbouw en 
structuur van de 
presentatie maken 
de boodschap 
duidelijk. 

 Rijkelijke opbouw 
en visueel 
duidelijke structuur 
van de presentatie 
maken de 
boodschap 
duidelijk. 
 

 

 

4.2 Presenteren van de GIP 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Kan gedachten niet 
duidelijk onder 
woorden brengen. 

 Heeft moeite met 
gedachten duidelijk 
onder woorden te 
brengen. 
 

 Kan gedachten 
onder woorden 
brengen. 

 Brengt makkelijk 
gedachten onder 
woorden. 

 

Verwarde 
lichaamstaal. 

 Heeft het moeilijk 
met lichaamstaal. 

 Lichaamstaal is in 
overeenstemming 
met het verbale. 

 Heeft een 
uitgesproken 
lichaamstaal, met 
een duidelijke 
parallellisme tussen 
lichaamstaal en het 
verbale. 

 

 

4.3 Taalgebruik 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Taalgebruik is 
doorspekt met 
dialect. 

 Een taalgebruik 
met hier en daar 
fouten tegen het 
AN. 

 Correct taalgebruik, 
geen fouten tegen 
het AN. 

 Goed gebruik AN, 
gebruikt ook niet 
courante woorden: 
uitdrukkingen, 
duidelijk taalgevoel. 
 

 

Spreekt onduidelijk, 
praat binnensmonds, 
onzeker. 
 

 Spreekt niet zo 
duidelijk, hapert af 
en toe. 

 Spreekt duidelijk.  Spreekt duidelijk 
met een natuurlijke 
intonatie. 

 

 
 
 

Commentaar: 
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5 Mondelinge proef 
 

5.1 Inhoud 
Vraag 1:  

onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 
Motivatie 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 2:  
onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 

Motivatie 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 3:  
onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 

Motivatie 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 4:  
onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 

Motivatie 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 5:  
onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 

Motivatie 
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5.2 Attitude 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Kledij en haartooi 
voldoen totaal niet 
aan de norm van de 
GIP-opdracht. 
 

 Kledij en haartooi 
voldoen matig aan 
de norm van de 
GIP-opdracht. 

 Gepaste en 
verzorgde kledij. 

 Weet zich op eigen 
initiatief gepast te 
kleden. 

 

Kan gedachten niet 
duidelijk onder 
woorden brengen. 

 Heeft moeite met 
gedachten duidelijk 
onder woorden te 
brengen. 
 

 Kan gedachten 
onder woorden 
brengen. 

 Brengt makkelijk 
gedachten onder 
woorden. 

 

Straalt geen 
zelfvertrouwen uit. 

 Twijfelt aan eigen 
antwoorden. 

 Straalt het nodige 
zelfvertrouwen uit. 

 Kan de jury voor 
zijn/haar 
(tegengesteld) idee 
winnen. 
 

 

 
 

Besluit:                                                   onvoldoende - matig -  goed - zeer goed 

 

Motivatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handtekening + naam GIP-leraar   Handtekening + naam Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Handtekening + naam juryleden 
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3.9  Leerlingenlijst volgorde mondelinge proef 

 
 

 

GIP 2013-2014 
Volgorde van de leerlingen 

 

 
Klas: 
 
GIP-leraar: 
 

Beginuur Leerling Aanwezig Afwezig 

8.40 
 

  

9.00      

9.20      

9.40      

10.00     

10.20     

10.40     

11.00     

11.20     

11.40     

12.10 – 13.45 LUNCH   

14.00     

14.20     

14.40     

15.00     

15.20     

15.40     

16.00     

16.20     

16.40     

17.00     

17.20     

17.40     

18.00     
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3.10 Proces verbaal – Advies delibererende klassenraad 

 
 

 

PROCES – VERBAAL GEINTEGREERDE PROEF 
 

 

SCHOOLJAAR 2013 – 2014 
 
DATUM:  …… juni 2014 
 
GRAAD: derde   LEERJAAR: tweede / derde 
 
STUDIERICHTING:  ………………. 
 
De jury van de Geïntegreerde Proef geeft aan de delibererende klassenraad het volgende 
advies: 

 
NAAM 

 
VOORNAAM 

 
GESLAAGD 

 
NIET GESLAAGD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
De Voorzitter  De GIP-leraar  De Juryleden 
 

 
T. Proesmans 
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 3.11 Evaluatieblad externe juryleden 
 

 
 

 

EVALUATIE  GEINTEGREERDE PROEF DOOR EXTERNE JURY 
 
 Naam Leerling: ………………………….. 

 

Logboek 
Samenstelling 

Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Het logboek is niet 
logisch 
samengesteld. 
Het is onverzorgd. 

 Er is een zekere 
logica terug te 
vinden in de 
samenstelling, maar 
is slordig opgesteld. 
 

 Het logboek is op 
een logische wijze 
samengesteld en 
is verzorgd. 

 Het logboek werd op 
een zeer logische 
manier 
samengesteld.  

 

Volledigheid 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Er ontbreken 
verschillende 
onderdelen. 

 Er ontbreken 
enkele, eerder 
minder belangrijke 
onderdelen. 

 Het logboek is 
volledig 
samengesteld. 

 Er werd bijkomende 
informatie 
toegevoegd aan het 
perfecte logboek. 

 

Timing 
Onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

De leerling 
respecteerde de 
afgesproken timing 
niet 

 De leerling moet 
aangespoord 
worden om zijn 
logboek te 
bewerken. 

 De leerling leefde 
de afspraken 
regelmatig na.  

 De leerling leefde 
stipt de afspraken 
na.  

 

 

Inhoud - opdrachten 
Opbouw en structuur 

onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Opbouw en structuur 
van het dossier leiden 
tot onduidelijkheden. 

 Opbouw en 
structuur van het 
dossier geven geen 
meerwaarde aan 
het werk. 

 Sobere opbouw en 
structuur van het 
dossier maken de 
boodschap duidelijk. 

 Rijkelijke opbouw 
en visueel 
duidelijke structuur 
van het dossier. 

 

Resultaatgerichtheid - volledigheid 
Is snel tevreden met 
wat zij/hij doet. 
Evalueert zijn taken, 
opdrachten, aanpak, 
enz. niet. Is vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen aan 
zijn/haar eigen werk.  
 

 Legt de lat zodanig 
dat ze haalbaar blijkt 
(geen uitdagende 
doelstellingen), 
behaalt af en toe het 
nodige resultaat. 

 
 

 Evalueert kwalitatief 
zijn eigen handelen en 
oplossingen; wanneer 
ze niet voldoen aan de 
gestelde criteria, dan 
zoekt zij/hij meestal 
verder. 
 

 Is zeer veeleisend 
inzake het behalen 
van kwaliteitsvolle 
resultaten (b.v. bij 

een project, een 
presentatie). 
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Niveau en diepgang 
Kan vanuit diverse 
componenten, 
elementen, 
samenstellende delen 
geen geheel, geen 
synthese, geen 
einddoel bepalen.  

 Kan vanuit 
geanalyseerde 
informatie tot een 
oordeel of synthese 
komen, doch niet 
systematisch. 
 

 Kan op basis van 
verzamelde 
informatie 
systematisch tot 
een eenvoudige 
synthese komen. 
 

 Formuleert een 
stevig 
onderbouwde 
synthese, op basis 
van veelzijdige 
informatie. 
 

 

 
 

Feedback 
onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

De leerling heeft 
geen rekening 
gehouden met de 
(vorige )feedback. 

 De leerling heeft 
met een aantal 
opmerkingen 
rekening gehouden 

 De leerling heeft 
met de meeste 
opmerkingen 
rekening gehouden. 

 De leerling heeft 
met alle 
opmerkingen van 
rekening gehouden 

 

 
 

Presentatie dossier 
Zorg 

onvoldoende  Matig  Goed  Zeer goed  

Zijn dossier is 
onverzorgd. 

 Zijn dossier is matig 
verzorgd. 

 Zijn dossier is goed 
verzorgd. 

 Zijn dossier is zeer 
goed verzorgd. 
 

 

Spelling 
Dossier met zowel 
spellingfouten, fouten 
tegen woordenschat 
en grammaticafouten. 
 

 Tekst met hier en 
daar spellingfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 

 Maakt weinig of 
geen spellingfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 
 

 Maakt geen 
spellingfouten, 
fouten tegen 
woordenschat en 
grammaticafouten. 

 

 
 
 

 

Feedback: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Naam jurylid: ………………………………… 
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3.12 Gewichten eindevaluatie 
 

 
 

 

GEWICHTEN EINDEVALUATIE  2013-2014 
 

 
 
 
 Klas:  
 
 GIP-leraar:  
 
 
 

1 Procesevaluatie 50%  Voorstel 

1.1 Algemene attitude   10 

1.2 Vakgebonden attitude   30 

1.3 Logboek   5 

1.4 Zelfevaluatie   5 

      

2 Produktevaluatie 50%   

Vakken 20 20 

GIP-dossier   10 

Presentatie   5 

Mondelinge proef   15 

 
 
 
 Handtekening GIP-leraar  Handtekening jury 
 
 
 
 
 

 


