
  
 

 
 

Handleiding digitale Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn voor studenten 

In deze handleiding vind je informatie over hoe jij de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn gaat gebruiken 
in jouw opleiding. Je vindt informatie over hoe je kunt inloggen en hoe je de Amsterdamse Leer-
Kracht-Lijn gaat gebruiken. Op de stagewebsite kun je ook een kennisclips bekijken wat de 
Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn is en hoe je deze kunt gebruiken.   
 
 

 
 
 
 
 

https://extranet.mijnhva.nl/nl/stage_werkplekleren/pabo/Paginas/default.aspx


  
 

 
 

Doel van de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer en waarvoor gebruik je de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn in de stage en opleiding? 
 
Stage  
 De Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn is onderdeel van je digitale stagemap.  
 Je deelt jouw Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn met je schoolopleider.  
 Je gebruikt de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn om leerdoelen voor jezelf op te stellen in het 

lesvoorbereidingsformulier.  
 Je schrijft gekregen feedback van mentor en schoolopleider op bij het desbetreffende 

onderdeel van de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn , bijvoorbeeld bij vakdidactische 
bekwaamheid of regels en afspraken.  

 Tijdens of na het gesprek met je schoolopleider pak je jouw Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn  
erbij en kun je meteen bij bepaalde onderdelen eigen niveau selecteren, bijvoorbeeld bij 
overzicht of activeren van kennis.  

 Je kunt de theorie die wordt gebruikt in de opleiding opzoeken in de Amsterdamse Leer-
Kracht-Lijn om bewust bekwaam te worden. 
N.B. Het toevoegen van theorie gebeurt in studiejaar 2021-2022 en zal nog niet voor alle onderdelen beschikbaar 
zijn.  

 
Opleiding  
 Je gebruikt de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn om jouw eigen niveau selecteren van bepaalde 

bekwaamheden en onderdelen tijdens de lessen PPO (Pabo HvA) of leerkrachtvaardigheden 
(UPvA), bijvoorbeeld bij regels en afspraken of eigen handelen analyseren.  

 Je gebruikt de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn als naslagwerk bij reflecteren, bekijken van 
videofragmenten en intervisie.  

 In reflecties verwijs je naar de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn.  
 Voorafgaand aan het gesprek n.a.v. PPO (Pabo HvA) of leerkrachtvaardigheden (UPvA) deel 

je jouw Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn met jouw kerndocent (Pabo HvA) of academische 
schoolopleider (UPvA). 

 Je verwijst in vakopdrachten en/of opdrachten vanuit de opleiding naar de bekwaamheden 
in de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn.  

 

 

De Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn helpt jou om jouw eigen ontwikkeling tot leerkracht in professionele 
termen te duiden, onderbouwen en verantwoorden. Het is een gespreks- en reflectie instrument. Je 

maakt jouw eigen ontwikkeling zichtbaar via de Leer-Kracht-Lijn voor jezelf en anderen. 

 

 

            
            
             

 



  
 

 

Antwoord op veelgestelde vragen  
Waar kan ik de digitale Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn vinden? ............................................................ 4 

Hoe kan ik inloggen? ............................................................................................................................... 4 

Ik heb geen bevestigingse-mail ontvangen, wat nu? .............................................................................. 4 

Hoe kan ik mijn ontwikkeling monitoren? .............................................................................................. 4 

Hoe weet ik nu wat mijn niveau is? ........................................................................................................ 5 

Hoe kan ik notities toevoegen in de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn? .................................................... 5 

Hoe kan ik een overzicht krijgen van al mijn notities? ........................................................................... 5 

Hoe kan ik mijn voortgang zichtbaar maken voor mijzelf en anderen? ................................................. 6 

Hoe kan ik mijn profiel delen met mijn schoolopleider of kerndocent/academische schoolopleider? . 7 

Ik wil een schoolopleider en/of kerndocent/academische schoolopleider verwijderen, hoe doe ik 
dat? ......................................................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Waar kan ik de digitale Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn vinden?  
 
www.amsterdamseleerkrachtlijn.nl of www.alkl.nl  

Hoe kan ik inloggen?  
Als je de eerste keer op de website komt, vul je je HvA of UvA e-mailadres in en klik je op 
wachtwoord vergeten. Je kunt zo zelf een wachtwoord instellen. Zorg dat je een sterk wachtwoord 
kiest met bijvoorbeeld cijfers en tekens.   

Let op deze bevestigingsmail komt van het email adres: @spininhetweb en komt soms in de spam folder 
terecht.  

Ik heb geen bevestigingse-mail ontvangen, wat nu?  
De bevestigingse-mail komt van het email adres: @spininhetweb en komt soms in de spamfolder 
terecht. Kijk dus eerst in de spam folder. Heb je geen e-mail van @spininhetweb gekregen in je spam 
folder, neem dan contact op met het stagebureau: stage-pabo@hva.nl.  

Hoe kan ik mijn ontwikkeling monitoren?  
Je kunt op ieder gewenst moment jouw eigen niveau selecteren in de digitale Amsterdamse Leer-
Kracht-Lijn . Je zoekt de bekwaamheid of onderdeel op waarbij je jouw niveau wil selecteren. Je kunt 
dit niveau aanklikken, zorg dat je je niveau opslaat.  

 

http://www.amsterdamseleerkrachtlijn.nl/
http://www.alkl.nl/
mailto:stage-pabo@hva.nl


  
 

 

Hoe weet ik nu wat mijn niveau is?  
Lees de beschrijvingen onder de verschillende niveaus van een bepaalde bekwaamheid of onderdeel 
in de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn . Denk na welke scenario bij jou van toepassing is.   

A. Ik kan dit onder begeleiding van mijn mentor in een enkelvoudige les toepassen en kan dit 
koppelen aan kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan in mijn stage en op de opleiding. 
 Beginnend 

B. Ik kan dit onder begeleiding van mijn mentor in meerdere lessen, lessenseries en 
dagdelen/hele dagen toepassen en kan dit koppelen aan kennis en vaardigheden die ik heb 
opgedaan in mijn stage en op de opleiding. 
 In ontwikkeling  

C. Ik kan dit zelfstandig toepassen terwijl mijn mentor niet aanwezig is in het klaslokaal en ben 
verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de klas 
voor meerdere dagen in de week. 
  startbekwaam 

 

Hoe kan ik notities toevoegen in de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn?  
Je kunt de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn zien als een soort logboek. Gedurende de opleiding gebruik 
je de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn om je ontwikkeling te monitoren. Bij verschillende categorieën, 
bijvoorbeeld A.1 Sociaal-emotionele ontwikkeling, kun je reflecties of feedback opschrijven. Je kunt 
ook bij de subcategorieën notities opschrijven. Bijvoorbeeld A2.1 regels en afspraken, je kunt hier 
bijvoorbeeld opschrijven wat je hebt gedaan met betrekking tot deze vaardigheid en/of waarom je 
dit niveau hebt geselecteerd.  

Hoe kan ik een overzicht krijgen van al mijn notities?  
Als je klikt op ‘voortgang’ zie je alle spinnenwebben. Als je op één van deze spinnenwebben klikt, 
dan zie je alle notities per bekwaamheid onder elkaar.  

 

 

 
 



  
 

 

Hoe kan ik mijn voortgang zichtbaar maken voor mijzelf en anderen?  
Per onderdeel zie je je eigen voortgang in een spinnenweb. Je hebt zo een direct overzicht waar je 
staat in je ontwikkeling.  

 

Bij het menuknopje ‘voortgang’ zie je alle spinnenwebben onder en naast elkaar. Aan de hand van 
een tijdlijn, zie je ook jouw eigen ontwikkeling over de semesters en jaren heen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

Hoe kan ik mijn profiel delen met mijn schoolopleider of 
kerndocent/academische schoolopleider?  
Bij het menuknopje ‘voortgang’ kun je jouw profiel delen. Zoek de desbetreffende schoolopleider, 
kerndocent en/of academische schoolopleider op.  

 

Ik wil een schoolopleider en/of kerndocent/academische 
schoolopleider verwijderen, hoe doe ik dat?  
Je zoekt de naam van de desbetreffende persoon en klikt op het rode knopje. De desbetreffende 
persoon kan jouw profiel niet meer bekijken.   
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