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VOORWOORD 

De wereld van nu verandert met de dag door globalisering en nieuwe technologieën. Dat vraagt 

nogal wat van de leerlingen en leerkrachten binnen de school. Onze organisatie, stichting Noventa, 

heeft de ambitie om op alle niveaus kennis en talentontwikkeling te stimuleren. Kennis, ambitie en 

talent zijn onlosmakelijk verbonden. Talenten worden aangesproken en ontwikkeld vanuit een 

uitdagende leer- en werkomgeving met oog voor eigenaarschap. Dit geldt ook voor de studenten van 

NHL-Stenden.  

Als Noventa willen we een bijdrage leveren aan het samen opleiden van een nieuwe generatie 
leraren basisonderwijs die klaar zijn om in te spelen op onze snel veranderende wereld en die flexibel 
omgaan met veranderingen. Leraren die een sterke pedagogische en didactische basis hebben en die 
toekomstige generaties helpen zich voor te bereiden op de (internationale) wereld van morgen.  
 
Hier sluiten we aan bij het partnerschap van NHL -Stenden: Samen opleiden in de school (SOIP).  
Samen dagen we de student uit om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om grenzen te 
verleggen.  
 
 
Miranda Renkema en Gradus Kootstra 
Schoolopleider en werkveldcoördinator 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALS JE 
EEN GROOT DOEL VOOR OGEN HEBT, 

IS HET BELANGRIJK OM DIT IN 
KLEINE DOELEN TE VERDELEN. 

STAPJE VOOR STAPJE OP WEG NAAR HET 
EINDDOEL. EN OOK DIE KLEINE DOELEN 

VIEREN! 
DE KUNST IS OM DE DOELEN ZO KLEIN 

MOGELIJK TE MAKEN. 
OOK ALS JE DENKT DAT HET NIET KLEINER 

KAN, KAN DAT VAAK TOCH WEL. 
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1. VERANTWOORDING 
 
Op de opleiding leraar basisonderwijs (Pabo) wordt gestructureerd het onderwijs voor Talen, 
Rekenen-wiskunde en didactiek vorm gegeven. Het geleerde wordt in praktijk gebracht door de 
student op de stageplek, tijdens de reguliere stagedagen.  
 
Tevens wordt per semester een bepaalde onderwijsinhoud centraal gesteld door de opleiding, we 
noemen dit een leergebied. Tijdens een leergebied werken de studenten aan een real-life vraagstuk 
vanuit de praktijk dat past bij het thema en de leeruitkomsten van het leergebied. In leergroepen, 
ateliers genaamd, gaan ze aan de slag op de opleiding. Op de werkplek van hun stageschool, 
kernschool of netwerkschool, werken ze alleen of samen met mede studenten aan het real-life 
vraagstuk. Hierbij krijgen de studenten ondersteuning van de instituutsbegeleider vanuit NHL-
Stenden en schoolopleider vanuit Noventa. Dit vindt plaats op de werkplek, de stageschool.  
 
Binnen het partnerschap worden de basisscholen dus verdeeld in twee type stagescholen; 
kernscholen en netwerkscholen. Een kernschool is een school waar meerdere Pabo studenten 
tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de stage. Deze school fungeert als een centraal verzamelpunt voor 
studenten en mentoren van netwerkscholen binnen Noventa.  Activiteiten die worden verzorgd 
kunnen zijn; voorlichting geven aan studenten, intervisie, voorzien in werkplekken, trainingen en 
presentaties geven aan betrokkenen.  Deze betrokkenen kunnen zijn; ouders, leerlingen, mentoren, 
leerkrachten, ICZO-ers en schoolleiders.  
 
1.1 locatie kernschool en netwerkschool 
In het schooljaar 2021-2022 start Noventa met 1 kernschool en een aantal netwerkscholen, dit 
betreft in totaal de helft van alle scholen binnen Noventa. Deze liggen allemaal ten noorden van het 
Prinses Magrietkanaal. 
 
Kernschool:  CBS de Lichtbron te Buitenpost 
 
Netwerkschool:  CBS de Oanrin te Twijzel 
   CBS de Reinbôge te Twijzelerheide 
   CBS de Claercamp te Gerkesklooster- Stroobos 
   CBS de Merlettes te Kootstertille 
 
In het volgende schooljaar start Noventa een tweede kernschool met de overige netwerkscholen, 
zodat alle scholen binnen het ’SOIP’ actief zijn. 
 
Kernschool:  CBS de Bernebrêge te Surhuisterveen 
 
Netwerkschool:  CBS de Hoekstien te Surhuisterveen 
   CBS de Wynroas te Harkema 
   Dorpsschool de Twa-ikker te Augustinusga 
   CBS JLS te Surhuizum 
   CBS de Tarissing te Drogeham 
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1.2 Personele bezetting en bekostiging 
Stichting Noventa investeert voor het schooljaar 2021-2022 eens per week een dagdeel (4 uren) de 
functie schoolopleider. Miranda Renkema vult deze functie in.  
 
Tijdens het schooljaar 2021-2022 wordt vanuit het partnerschap eens per week een dagdeel (4 uren) 
schoolopleider van Noventa bekostigd. Dit geldt ook voor de instituutsopleider vanuit NHL-Stenden. 
Gradus Kootstra vult dit deel van de schoolopleider in. Er is een vacature uitgezet voor de functie 
instituutsopleider binnen NHL-Stenden.  
 

Functie tijd Kosten Bekostiging 
door 

Schoolopleider Miranda Renkema Dagdeel per week € 7.500 Noventa 

Schoolopleider Gradus Kootstra Dagdeel per week € 7.500 NHL-Stenden 

Instituutsopleider 
(docent vanuit de NHL- Stenden ) 

Dagdeel per week € 7.500 NHL-Stenden 

 
In het schooljaar 2022-2023 wordt een hele dag per week een schoolopleider bekostigd vanuit het 
partnerschap en dagdeel door Noventa. 
 
1.3 Scholing 
Om de rolwisseling van leerkracht/mentor naar opleider van aanstaande leraren te ondersteunen is 
de scholing voor schoolopleiders ontwikkeld.  
 
De opleider van leraren is verantwoordelijk voor het begeleiden en het beoordelen van het 
leerproces van aanstaande leerkrachten. Naast de begeleiding van het individuele leerproces zorgt 
diegene er voor dat de studenten in de opleidingsschool van en met elkaar leren. De schoolopleider 
ondersteunt de collega’s op school en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding van de 
kernscholen en netwerkscholen.  
 
Het scholingstraject bestaat uit drie fasen; 

1. Volgen van de scholing schoolopleiders (8 bijeenkomsten) waarbij vanuit de thema’s wordt 
gewerkt aan eigen ontwikkelpunten. 

2. Doorontwikkeling van eigen werkcontext 
3. Twee jaar na de start van de scholing gaan de cursisten voor de registratie als 

lerarenopleider. 
De bekwaamheidseisen vanuit het Velon, vereniging lerarenopleiders Nederland, vormen de basis 
van de scholing. 
 

Functie tijd Kosten 
scholing* 

Bekostiging 
door 

Schoolopleider Miranda Renkema 140 uur € 5.000 NHL-Stenden 

Schoolopleider Gradus Kootstra 140 uur € 5.000 NHL-Stenden 

Instituutsopleider (docent NHL- Stenden ) 140 uur € 5.000 NHL-Stenden 
*dit zijn de kosten om de scholing te volgen, maar niet om te vervangen. De vervanging zou eventueel uit de 
professionaliseringsgelden per schoolleider gehaald kunnen worden. 
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2. FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
De begeleiding van de student tijdens de opleiding tot leraar vindt plaats op verschillende locaties en 
door verschillende personen met verschillende functies.  Naast de functieomschrijving van de 
schoolopleider worden hieronder ook de andere functies die betrekking hebben op samen opleiden 
verder uitgelegd: 
 

2.1 Schoolopleider en instituutsbegeleider  
2.2 Mentor/ leerkracht stageplek  
2.3 Programmaleiders Academie Primair Onderwijs 
2.4 Wat vragen we van de student  
2.5 Werkveldcoördinator en bureauwerkplekleren  

 
2.1 Schoolopleider en instituutsbegeleider  
De schoolopleider werkt nauw samen met de instituutsbegeleider die verbonden is aan de 
opleidingsschool. Naast de begeleiding van het individuele leerproces zorgen deze er ook voor dat de 
studenten in de opleidingsschool van en met elkaar leren.  
 
De schoolopleider en instituutsbegeleider zijn samen de verbinding tussen de Pabo NHL-Stenden en 
stichting Noventa. Het zwaartepunt van beide opleiders verschilt wel. De instituutsopleider zal vooral 
de verbinding zijn tussen de docenten en studenten met de schoolopleider van stichting Noventa.   
 
De schoolopleider bevordert een lerende cultuur op de opleidingsschool middels de drie pijlers 
(samen opleiden, professionaliseren en innoveren). De schoolopleider begeleidt samen met de 
instituutsbegeleider de leergemeenschap op de opleidingsschool. 
 
De schoolopleider stelt samen met de instituutsbegeleider en student het POP van de student op en 
evalueert deze. Gaat op lesbezoek in de klas en overlegt aan de hand van dit bezoek met de mentor 
over de ontwikkeling van de student.  
 
De schoolopleider en instituutsbegeleider geven feedback, feed-up en feed forward via de  
‘assessment for learning’. De schoolopleider is als beoordelaar vanuit het werkveld betrokken bij de 
‘assessments of learning’ die aan het eind van iedere opleidingsfase worden afgenomen.  
 
Naast het begeleiden van het POP en de leergemeenschap is de schoolopleider vanuit de 
opleidingsschool betrokken bij het opstellen, vaststellen, begeleiden en beoordelen van het real-life 
vraagstuk.   
 
Samen met de studenten en betrokken docenten van de NHL-Stenden stelt de schoolopleider de 
definitieve beschrijving van het real-life vraagstuk vast.  
 
De schoolopleider evalueert het DBE-proces en product samen met de instituutsopleider richting de 
betrokkene partijen zoals; mentor, ICZO-er en/of de schooldirecteur. 
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2.2 Mentor/ leerkracht stageplek 
Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) staat in de begeleiding van de student centraal. De mentor 
bespreekt het POP van de student inhoudelijk met de student en geeft daar feedback of feed forward 
op. Ook is het de taak om te faciliteren in het praktisch maken van het POP.  
 
De mentor stelt de student in de gelegenheid om zoveel mogelijk te werken aan de 
bekwaamheidseisen. Hij of zij biedt de student de ruimte om te werken aan de opgestelde doelen en 
de leeruitkomsten van de leergebieden en flankerende lijnen.  
 
De activiteiten die de student uitvoert, worden gezamenlijk besproken voor- en achteraf via een 
reflectiegesprek. Deze activiteiten worden vooraf voorzien van feed forward.  
 
Samen wordt er door de mentor en student besloten op welke leerdoelen en bekwaamheidseisen 
gereflecteerd wordt nadat een activiteit is uitgevoerd. In de feedback van de mentor wordt er een 
relatie gelegd tussen theorie en praktijk en met de indicatoren waaraan de student werkt.  
 
De mentor geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, tips en feedback.  Ook motiveert en stimuleert 
hij of zij de student om zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen op de leerwerkplek.  
 
De ontwikkeling van de student wordt gedurende de opleiding gevolgd via ontwikkelingsgerichte 
assessments. Dit noemen we Assessments for learning. Een begeleider van de opleiding bezoekt de 
student, tijdens dit bezoek wordt er feedback en feed forward gegeven op de ontwikkeldoelen van 
de student. Ook heeft deze begeleider een gesprek met jou als mentor over de ontwikkeling van de 
student.  
 
Aan het eind van iedere fase van de opleiding vindt er een authentiek assessment op de leerwerkplek 
plaats. Dit noemen we een Assessment of Learning. In dit assessment beoordelen een collega uit het 
werkveld en van de opleiding de student. Deze assessoren zijn niet bij de begeleiding van de student 
betrokken geweest.  
 
2.3 Programmaleiders Academie Primair Onderwijs   
De Programmaleiders hebben als doel om het werkplek leren vanuit de opleiding kwalitatief te 
blijven ontwikkelen. Zij coördineren de afstemming tussen de Pabo, Student en de werkplek 

(stageschool). Dit wordt gedaan in twee overlegstructuren; 
 
Kerngroep Samen Opleiden, De Kerngroep bestaat, naast de Programmaleiders, uit alle 
instituutsopleiders en (bijna) alle schoolopleiders. De kerngroep geeft handen en voeten aan de 
kaders die door de stuurgroep gesteld zijn en komen zes keer per jaar bijeen. De agenda voor de 
bijeenkomsten wordt een week van te voren opgestuurd. 
 
De stuurgroep,  bestaat uit een vertegenwoordiging van enerzijds de Academie Primair Onderwijs 
van NHL Stenden Hogeschool en anderzijds de verschillende deelnemende besturen binnen het 
primair onderwijs. De stuurgroep stelt de kaders vast voor uitvoering en monitort de voortgang.  
 
2.4 Wat vragen we van de student 
Na de inschrijving voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs ontvangt de student van ons een 
wegwijzer. Hierin leest de student hoe het werkt in het hbo. Bij aanvang van ieder studiejaar krijgt de 
student een studiegids. Er is een studiegids voor de Voltijd- en een studiegids voor de 
Deeltijdopleiding. In de studiegids staat alle informatie die de student nodig heeft tijdens de studie.  
Heeft jouw student vragen? Verwijs dan naar de instituutsbegeleider van de opleiding.  
Voor een optimale ontwikkeling vragen we van de student het volgende:  
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De student staat open voor de wereld en de mensen om zich heen, staat in verbinding met de ander 
en laat een pedagogische grondhouding zien die begint met het in relatie staan. De student toont 
een nieuwsgierige en kritische houding, gaat op onderzoek en stelt vragen. De student heeft een 
actieve en zelfstandige leerhouding, is aanwezig, doet actief mee, neemt initiatief, reflecteert, maakt 
keuzes en kan die beargumenteren. De student is gericht op het beroep van leraar, wat het leraar 
zijn betekent, hoe hij of zij kinderen kan helpen om hun plaats in de wereld te vinden. De student is 
gericht op innovatie, denkt oplossingsgericht en vraagt zich af hoe het onderwijs vooruit kan worden 
geholpen. De student deelt met medestudenten en collega’s wat is geleerd en hoe. De student helpt 
medestudenten en neemt verantwoordelijkheid.  
 
2.5 Werkveldcoördinator en bureauwerkplekleren 
Coördineert het werkplekleren op de basisschool. Beide zijn ze aanspreekpunt voor de studenten op 
de school. 
 
De verdeling van de stagiaires op de diverse scholen wordt gecoördineerd door deze coördinatoren.  
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3. ACTIVITEITENPLANNING &  EVALUATIE OIDS FRYSLAN  2020-2021  Noventa 

Naam school/scholen:   CBS de Lichtbron 
 
Directeur:    Dictus Hoogsteen       
 
Instituutsopleider:   
 
Opleider in de school:  Gradus Kootstra en Miranda Renkema 

 

Gewenste ontwikkelingen 

1. Gezamenlijk opleiden & begeleiden 
Onderwerp Activiteiten Planning Verantwoorde

lijken 
EVALUATIE 
Opbrengsten/resu
ltaten 

Profielschets 
Noventa maken 
m.b.t. vacature 
Instituutsopleid
er 

- Film Noventa 
- Contacten Jolanda 

Verhoef/Jan Bosscha 

Sept./oktober Schoolopleider/ 
werkveldcontac
tpersoon 

 

Directieoverleg - Jaarplanning delen/ 
informeren scholing 
schoolopleiders/beleids
matig aspect 

Begin oktober 2021 Schoolopleider  

Gezamenlijke 
startactiviteit 
voor studenten. 

- Kennismaken student en 
schoolopleider/instituut
sbegeleider 

- Kennismaken met de 
organisatie 

- Planning van 
lesbezoeken en pop 
gesprekken 

Eind oktober/begin 
november 
2021 

Schoolopleider 
en 
instituutsopleid
er 

 

Flitsbezoeken Tijdens stagedagen doen de 
instituuts- en schoolopleider 
flitsbezoeken’ (+/- 10 minuten) 
bij de studenten die een 
activiteit/les verzorgen. 

2021-2022 

1e Halfjaar 
 

Instituutsopleid
er en 
schoolopleider.  

 

Intervisie Intervisiebijeenkomsten met 
inbreng van een casus of vraag 
van de studenten.( 3 groepen 
vormgeven) 

2021-2022  

18 januari 

1 februari 
15 februari 

Instituutsopleid
er en 
schoolopleider 

 

Lesbezoeken 
1e jaars, 2e jaars 

Ontwikkeling van student kunnen 
volgen en feedback kunnen 
geven op ontwikkeling. 

2021-2022 

2e halfjaar 

Instituutsopleid
er en 
schoolopleider 

 

Lesbezoek 
3e/ 4e jaars 

Ontwikkeling van de student 
kunnen volgend en feedback 
kunnen geven op ontwikkeling 
via de CT-meter. 

2e halfjaar Instituutsopleid
er en 
schoolopleider 
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Coachgesprek/ 
Afrondend 
gesprek 

2x per jaar, na afloop van een 
periode in een klas, is er een 
georganiseerd evaluatiegesprek 
tussen de student, mentor en 
instituuts- of schoolopleider. 

2021-2022 Instituutsopleid
er en 
schoolopleider.  

 

Opstart 
mentorentraini
ng 

Werven van nieuwe 
cursisten/opleidingsdagen 
plannen cursusjaar 2022-2023 

Januari 2022 Schoolopleider/
directies/ 
instituutsopleid
er 

 

Mentorenbijeen 
Komst 

• Beleidsmatig informeren 
van Samen opleiden in 
de school 

Maart 2022 Schoolopleider/
mentoren 

 

Intervisie • Intervisiebijeenkomsten 
voor de mentoren 

2021-2022 
Mei/juni 

Instituutsopleid
er en 
schoolopleider 
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2. Gezamenlijk professionaliseren  
 

Onderwerp Activiteiten Planning Verantwoordelijken EVALUATIE 
Opbrengsten/resu
ltaten 

Schoolopleider 
opleiding 

Gradus en Miranda volgend 
schooljaar 2021/2022 
Opleiding tot schoolopleider. 8 
bijeenkomsten in Groningen.  

2020-2021 Schoolopleider Start september 2021 

Bijeenkomst 
mentoren 

Beleidsmatig informeren van 
Samen opleiden in de school 

Maart 2022 Schoolopleider/ 
instituutsopleider 

April 2022 

Intervisie 
mentoren 

Intervisiebijeenkomsten voor de 
mentoren 

Mei/juni 2022 Schoolopleider/ 
instituutsopleider 

Juni 2022 

Mentoren 
training 

Binnen de school de mentoren 
trainen om het begeleiden van de 
stagiaires op een hoger niveau te 
krijgen.  

2020-2021 

 

Instituutsopleider en 
schoolopleider 

Start september 2022 
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3 Schoolontwikkeling en onderzoek 
 

Onderwerp Activiteiten Planning Verantwoordelijken EVALUATIE 
Opbrengsten/resulta
ten 

Doen van 
onderzoek 
( pilot) 

Studenten doen onderzoek naar 
ontwikkelingsvragen uit de school 

2022   
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Bijlage 1 Overzicht  geplaatste 
studenten + opleidingsfase 

School 1e jaars 2e jaars 3e jaars 4e jaars 
LIO 

Aantal de plaatsen 
stagiaires 

      

CBS de Lichtbron     1 a 2 studenten 

CBS de Wynroas     2 á 3 studenten 

JLS     1 student 

De Hoekstien     2 studenten 

De Bernebrêge     2 á 3 studenten 

De Reinbôge     1 a 2 studenten 

De Twa ikker      

CBS de Oanrin     1 a 2 studenten 

KBS de Tarissing     1 stagiaire 

CBS de Merlettes     2 studenten 

CBS de Claercamp     2 studenten 
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Bijlage 2: Indeling rooster 
kennismakingsbezoeken 
 

Datum School Studenten Tijd lesbezoek 
Lesbezoek     Nagesprek 

Dinsdag 9 november CBS de Lichtbron  9.00 uur        10.00 uur 
 
 
 
 
10.30 uur      11.00 uur 
 
11.15 uur      12.00 uur     

Dinsdag 16 november CBS de Wynroas  
 
 
 
 
 
 
 

 9.00 uur        10.00 uur 
 
9.30 uur        10.15uur   
 
10.30 uur      11.00 uur 
 
 
    

Dinsdag 7 december CBS de Hoekstien 
 
 
 
 
CBS de Bernebrêge 
 

 9.00 uur        10.00 uur 
 
9.30 uur        10.15uur   
 
 
11.00uur      12.00 uur 
 
11.30 uur     12.15uur     
 
 

Donderdag 9 december CBS de Lichtbron  9.00 uur       9.30 uur 

Maandag 13 december CBS de Claercamp 
 
 
JLS 

 9.00 uur        9.30 uur 
 
 
10.30 uur      11.00 uur 

Dinsdag 14 december CBS de Reinbôge 
 
 
CBS de Oanrin 

 8.45 uur       9.15 uur 
 
9.30 uur      10.00 uur 
 
 
10.30 uur    12.00 uur 
 
11.00 uur    12.15 uur 
 

Woensdag 15 december CBS de Tarissing 
 
 

 8.45 uur     9.15 uur 
 
9.30 uur     10.00 uur 
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CBS de Merlettes 

 
 
10.30 uur    12.00 uur 
 
11.00 uur    12.15 uur 
 
11.30 uur    12.30 uur 
 

 

Dinsdag 22 maart CBS de Bernebrêge  9.00 uur         9.30 uur 
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Bijlage 3 Overzicht Intervisie groepen 

studenten 
Datum bijeenkomst Studenten Locatie /tijdstip 

Dinsdag 18 januari  CBS de Lichtbron 14.30 uur tot 16.00 
uur 

Dinsdag 1 februari  CBS de Lichtbron 14.30 uur tot 16.00 
uur 

Dinsdag 15 februari  CBS de Lichtbron 14.30 uur tot 16.00 
uur 
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Bijlage 4 Aanvraag & Evaluatie 
projectfinanciering ’20-‘21 
 

Toelichting: 

Bij de aanvraag van additionele middelen,  gebruik het onderstaande format voor beschrijving van de 

activiteiten.  

Declaraties in de vorm van facturen  en evaluaties zijn …….voor ( datum) ingediend bij Jolanda 

Verhoef/Jan Bosscha 

Na een inhoudelijke en een financiële  check zal NHL/Stenden zo spoedig mogelijk overgaan tot 

uitbetaling. 

Ondertekening: 

Opleidingsschool :                            Directeur:    Instituutsopleider: 

________________  _________________   ____________________ 

 

Geef aan voor welke speerpunten de activiteiten worden aangevraagd: 

1. Gezamenlijk opleiden & begeleiding  
2. Gezamenlijk professionaliseren  
3. Schoolontwikkeling en onderzoek 

 
Speerpunt Activiteiten Planning Verantwoordelijk Uren /geld EVALUATIE 

Opbrengsten/resultaten 
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Bijlage 4 

 

 

 

 

 

(Verkorte)Werkveldhandreiking student 

Opleiding Leraar Basis Onderwijs 

Academie Primair Onderwijs 
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1. OPBOUW OPLEIDING  
 
 
1.1 Opbouw van de opleiding 
De Voltijd Opleiding Leraar Basisonderwijs van NHL-Stenden is een hbo-bacheloropleiding van 4 jaar 
en de Deeltijd Opleiding Leraar Basisonderwijs is een hbo-bacheloropleiding van 2,5 tot 4 jaar. Een 
studiejaar bestaat uit twee semesters, waarin per semester een bepaalde onderwijsinhoud centraal 
staat. We noemen deze inhoud een leergebied. Een leergebied bevat de onderwijsinhoud die 
studenten moeten kennen en beheersen om een start bekwame leraar basisonderwijs te worden. 
Door het werken met leergebieden werken we vakoverstijgend aan de bekwaamheidseisen van de 
leraar basisonderwijs, de kerndoelen van het basisonderwijs en de landelijke kennisbasis van de 
lerarenopleiding basisonderwijs.  
 
1.1.1 Opleidingsfasen  
De Opleiding Leraar Basisonderwijs bestaat uit drie fasen:  
1. Propedeuse  

2. Hoofdfase  

3. Afstudeerfase.  
 
Tijdens de propedeutische fase legt de student de basis voor de pedagogische en didactische 

vaardigheden. Daarop volgt de hoofdfase waarin de student het pedagogisch en didactisch handelen 

binnen de leergebieden en flankerende lijnen verder ontwikkelt. Tijdens de hoofdfase volgt de 

student de leergebieden Mens, Maatschappij en Burgerschap (MMB), Kunst in Cultuur (KiC), Mens, 

Natuur en Technologie (MNT), Taal en Identiteit (T&I) en maakt de student de keuze voor een Minor. 

Dit kan bijvoorbeeld een verdieping van een bepaalde onderwijsinhoud zijn of studeren in het 

buitenland. Tot slot begint de student aan de afstudeerfase, waarin de eindstage plaatsvindt. Daarbij 

laat de student zien dat hij of zij een start bekwame, lerende, wendbare, vindingrijke, 

verantwoordelijke, zelfsturende, wereldwijze en professionele leraar basisonderwijs is. Talen, 

Rekenen-Wiskunde en Didactiek spelen een belangrijke rol in het basisonderwijs en in de 

ontwikkeling van de student tijdens de opleiding. Deze onderdelen zijn ondergebracht in flankerende 

lijnen. Op deze manier wordt tijdens de propedeuse en de hoofdfase gestructureerd het onderwijs 

voor Talen, Rekenen-Wiskunde en Didactiek vorm gegeven.  

1.1.2 Visuele weergave van de Opleiding Leraar Basisonderwijs  
In de afbeelding ziet u een weergave van de opbouw van de Opleiding Leraar Basisonderwijs. De gele 

bollen zijn de leergebieden per fase. De pijlen geven de flankerende lijnen aan. 
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1.1.3 Specialisaties  
Vanaf de hoofdfase kunnen studenten zich specialiseren. Bijvoorbeeld met een leeftijdsspecialisatie 
of een onderwijsspecialisatie: Speciaal Basis Onderwijs, het Speciaal Onderwijs of het Voorgezet 
Speciaal Onderwijs. Studenten kunnen zich daarnaast specialiseren in specifieke onderwijsconcepten 
zoals Jenaplan, Dalton en Montessori. Ook kunnen studenten voor een levensbeschouwelijk 
diplomatraject (DCBO, DOO, DKBO) gaan en extra curriculair de blokken 1 en 2 van de leergang 
bewegingsonderwijs volgen.  
 
1.2 Leren in een DBE-curriculum  
De studenten werken vanuit het onderwijsconcept Design Based Education (DBE). In deze paragraaf 
gaan we dieper in op dit onderwijsconcept.  
 
1.2.1 De kernpunten van DBE op een rij  
Het onderwijsconcept rust op de volgende vijf facetten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design Thinking Real-life vraagstukken vanuit de praktijk, doen praktijkgericht onderzoek en werken 
aan innovatie.  
 
2. Internationaal & intercultureel Studenten worden opgeleid tot wereldwijze burgers en voelen zich 
thuis in een internationale context.  
 
3. Multidisciplinair Co-creatie in ateliers en opleidingsoverstijgende samenwerking met docenten, 
het werkveld en onderzoekers.  
 
4. Duurzaam Studenten ontwikkelen leervaardigheden en een eigen professionele identiteit, 
waarmee ze betekenisvolle oplossingen aandragen voor de samenleving.  
 
5. Persoonlijk leiderschap De studenten zijn proactief en blijven zich ook na hun studie ontwikkelen 
en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden op basis van een sterk ontwikkelde 
professionele identiteit en een eigen (moreel) kompas.  
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1.2.2 Werken aan real-life vraagstukken  
Tijdens een leergebied werken de studenten aan een real-life vraagstuk vanuit de praktijk dat past bij 
het thema en de leeruitkomsten van het leergebied. Dat betekent dat ze, naast de vakoverstijgende 
inhoud die aan bod komt in de leergebieden en door te werken aan leeruitkomsten, in ateliers 
(leergroepen) aan de slag gaan met actuele vraagstukken uit het werkveld en zo een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling binnen de leerwerkplek.  
Daarbij werken onze studenten intensief samen met een expert van de leerwerkplek, docenten, 
onderzoekers, organisaties en bedrijven. Soms zelfs met studenten van andere opleidingen. Zo leren 
ze een vraagstuk van alle kanten te bekijken.  
 
Het mooie van dit onderwijsconcept is dat studenten experimenteren, innoveren en samenwerken. 
Wanneer ze samen een oplossing voor een actueel vraagstuk hebben bedacht, toetsen ze of dit ook 
echt werkt in de praktijk. Wat ze hiervan leren, verwerken ze in een volgende versie van het idee, het 
prototype. Het uiteindelijke resultaat wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.  
 
1.2.3 Opbrengst vanuit het werken met DBE  
Werken vanuit het onderwijsconcept Design Based Education betekent veel voor de dagelijkse 
vormgeving van ons onderwijs. De praktijkcontext staat meer centraal en de student leert op een 
betekenisvolle manier vanuit vraagstukken uit de praktijk. Hij/zij leert vanuit een onderzoekende 
houding te werken en ontwikkelt zich zo tot een vindingrijke professional.  
 
Het werken in een atelier levert beroepsproducten op. Een beroepsproduct is bijvoorbeeld een 
onderwijskundig ontwerp zoals een lessenserie maar kan ook het pedagogisch en didactisch handelen 
van de leraar in de praktijk zijn of een grondige analyse van een (probleem)situatie. Studenten 
kunnen vervolgens een advies opstellen en helpen bij de implementatie of uitvoering.  
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2 LEREN OP DE WERKPLEK  
 
De stage wordt omschreven binnen de Opleiding Leraar Basisonderwijs als werk-plekleren of leren op 
de werkplek. De stageschool noemen we leerwerkplek. 
  
2.1 Bekwaamheidseisen  
Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij of zij het werk als leraar kan 
verrichten op een professionele, doelmatige en verantwoorde wijze. Ook als deelnemer aan de 
professionele onderwijsgemeenschap die hij of zij samen met collega’s vormt.  
 
De bekwaamheidseisen van een Leraar Primair Onderwijs beschrijven wat een leraar basisonderwijs 
minimaal moeten weten en kunnen. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in het onderwijs (de 
wet BIO). Deze eisen zijn opgesteld door de onderwijscoöperatie.  
 
De opleiding werkt met een document waarin aangegeven wordt in welke fase van de opleiding de 
student aan bepaalde bekwaamheidseisen werkt en op welk niveau hij of zij een bekwaamheidseis 
moet beheersen in een bepaalde opleidingsfase. Dit document vind je op de ingerichte 
teamsomgeving via deze link.  
 
2.2 Leeruitkomsten  
In het DBE-curriculum werken we met leeruitkomsten. In deze leeruitkomsten staat de kern van wat 

de student per semester geleerd moet hebben. De student kan zelf mede bepalen hoe hij of zij dat 

wil leren. De leeruitkomsten vormen de basis van de toetsing.  

2.3 Werkplekleren per fase van de opleiding  
Tijdens iedere fase van de opleiding werkt de student aan de bekwaamheidseisen die in die fase 
centraal staan. Via deze link lees je meer over de bekwaamheidseisen.  
 
2.3.1 Werkplekleren in de propedeuse – Opleidingsbekwaam  
Aan het einde van de propedeuse wordt gekeken of een student opleidings-bekwaam is. 
Opleidingsbekwaam betekent dat de student aan het einde van de propedeuse voldoende beeld 
heeft van de beroepspraktijk om gemotiveerd te kunnen kiezen voor het beroep en weet of hij/zij 
het niveau van de opleiding aan kan. En dat de student eenvoudige onderwijsactiviteiten kan 
verzorgen en oriënterend, observerend, assisterend en actief kan meewerken.  Vanuit de 
bovenstaande uitgangspunten komen we tot de onderstaande accenten voor het werkplekleren in 
het eerste jaar:  
 
- Rolwisseling van student naar leraar  
Tijdens de stage zal de student een rolwisseling doormaken van leerling / assistent naar de rol van 
leraar basisonderwijs. De student is in zijn/haar nieuwe rol geen onderdeel van de groep, maar heeft 
de taak leiding te geven aan de groep. Leiderschap tonen is hierin het centrale begrip.  
 
- Contact met kinderen centraal  
Om onderwijs te kunnen verzorgen, moet de student contact met kinderen maken. Om goed contact 
te maken, zal de student zich moeten verdiepen in de leef- en belevingswereld van kinderen. Hij/zij 
zal, vanwege de afwisseling van het werkplekleren in de onderbouw en een bovenbouw, merken dat 
het communiceren met kinderen in de onderbouw iets anders vraagt dan communiceren met 
kinderen in de bovenbouw.  
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- Van lesgeven aan kleine groepen naar lesgeven aan de gehele groep  
De beginsituatie van studenten is erg verschillend. Als de student nog geen ervaring heeft in het 
onderwijs, is het vaak goed om met het aanbieden van onderwijsactiviteiten aan kleine groepjes 
kinderen te starten.  
 
- Van korte onderwijsactiviteiten naar een gehele les en meerdere activiteiten achter elkaar  
Studenten met weinig ervaring starten na het onderdeel ‘microteaching’ met het geven van korte 
onderwijsactiviteiten, bijvoorbeeld een afsluiting of een inleiding op een les die de mentor geeft, een 
enkel spel of voorlezen.  
 
De student maakt daarbij gebruik van het Directe instructiemodel. Wij stimuleren de student om een 
pakkende inleiding en activerende werkvormen in te zetten.  
 
Lukt het geven van één gehele onderwijsactiviteit goed, dan is het organiseren van de overgang van 
de ene naar de andere activiteit de volgende stap. Je kunt hierbij denken aan de dagopening naar de 
rekenles, van het fruit eten naar de taalles, van de geschiedenisles naar de muziekles. Studenten die 
met meer ervaring zijn gestart zullen aan het eind van de propedeuse wellicht al meerdere 
onderwijsactiviteiten achter elkaar kunnen verzorgen  
 
De student voert activiteiten en lessen uit vanuit de verschillende vakgebieden. Tijdens het leren op 
de werkplek staat altijd het werken aan de bekwaamheidseisen op het niveau van de propedeuse 
centraal. Uiteraard kunnen studenten die al meer in huis hebben uitgedaagd worden om aan de 
bekwaamheidseisen op het niveau van de hoofdfase te werken.  
 
2.3.2 Werkplekleren in de hoofdfase – Werkplekbekwaam  
Tijdens de propedeuse heeft de student veelal losse onderwijsactiviteiten verzorgd. In de hoofdfase 
bouwt de student verder op deze basis. In het eerste semester van de hoofdfase gaat de student de 
vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis en vaardigheden die in de propedeuse zijn 
opgedaan verdiepen en uitbreiden. De student gaat nog dieper in op de beginsituatie van de 
kinderen en de context van de groep. De student formuleert specifiekere doelen en ontwerpt lessen 
met activerende werkvormen die uitgaan van de verschillende niveaus in de groep.  
 
In het tweede semester van de hoofdfase gaat de student langere tijd achter elkaar lesgeven en 
meerdere onderwijsactiviteiten achter elkaar verzorgen zodat de student ook de lesovergangen leert 
organiseren. De student gaat inhoudelijk steeds meer vanuit leer- en ontwikkelingslijnen 
onderwijsactiviteiten verzorgen. Je kunt hierbij denken aan het verzorgen van alle rekenlessen 
gedurende de week dat de student op de leerwerkplek aanwezig is. Op deze wijze kan de student het 
eigen onderwijs evalueren en de beginsituatie voor de volgende les goed vaststellen en vandaaruit 
onderwijs op maat ontwerpen voor de groep.  
 
In het derde semester van de hoofdfase gaat de student zich verdiepen in het werken vanuit 
groepsoverzichten en -plannen in de volgsystemen die er worden gebruikt om de ontwikkeling van 
kinderen te registreren.  
 
In het vierde semester van de hoofdfase gaat de student zelf voor de groep een plan schrijven en 
onderwijs op maat bieden. Voor kinderen die het nodig hebben, biedt de student extra 
ondersteuning. De student verdiept zich in oudercontacten en woont ouderavonden, 
oudergesprekken en waar mogelijk ook een aantal scholingsmomenten en teamvergaderingen bij. 
Aan het eind van de hoofdfase verzorgt de student gedurende een hele week het onderwijs aan de 
groep.  
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Werkplekbekwaam betekent dat de student zelfstandig een aantal aaneengesloten dagen les kan 
geven aan de groep. De student kan hierbij de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving 
bieden en daarbij afstemmen op de verschillende niveaus.  
 
De student heeft zicht op het functioneren van de school, heeft geparticipeerd in teamoverleggen en 
oudergesprekken. De student heeft laten zien dat hij of zij constructief en professioneel kan 
samenwerken.  
 
Ook kijkt de student kritisch naar het eigen handelen met als doel het onderwijs te verbeteren, 
daarbij maakt hij of zij gebruik van een onderzoekende houding 



VERANTWOORDING SCHOOLOPLEIDER 
(SAMEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL) 

 
 

2.3.3 Werkplekleren in de eindstage - Startbekwaam  
In de eindstage functioneert de student zelfstandig in een groep. De student werkt in een 
praktijksituatie welke een reële afspiegeling is van het toekomstige beroep als leraar basisonderwijs. 
Dit doet de student onder de supervisie van jou als mentor. Je begeleidt de student op afstand en je 
leert de student diepgaander te reflecteren op het eigen functioneren om uit te groeien tot een 
startbekwame leraar basisonderwijs.  
 
De student voert tijdens de eindstage alle activiteiten uit. Daarnaast participeert de student in het 
schoolteam, legt en onderhoudt contacten met ouders en externen. De student zal zich bewust 
worden van de (niet-) lesgebonden taken die horen bij het beroep van een leraar basisonderwijs.  
Ook ontdekt de student valkuilen en leerwinsten. Het streven is dat de student uiteindelijk de 
eindstage afsluit met een reëel beeld van zichzelf als toekomstig leraar basisonderwijs.  
 
De aangeboden onderwijsinhoud uit de propedeuse en hoofdfase vormen de basis voor de 
ontwikkeling naar startbekwame leraar basisonderwijs. Startbekwaam betekent dat de student in 
staat is om een langere periode aaneengesloten de verantwoordelijkheid voor de groep te dragen. 
De student biedt kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving en stemt af op de verschillende 
niveaus van de kinderen in de groep. De student volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch 
met behulp van het leerlingvolgsysteem. De student maakt deel uit van het team, werkt constructief 
en professioneel samen met collega’s. Ook onderhoudt de student contacten met ouders en/of 
verzorgers die bij de kinderen uit de groep betrokken zijn. De student zorgt ervoor dat het 
professionele handelen en dat van anderen buiten de leerwerkplek goed op elkaar zijn afgestemd. 
Ook kijkt de student kritisch naar het eigen handelen met het doel het eigen onderwijs te verbeteren 
en maakt daarbij gebruik van het onderzoekend vermogen.  
 
2.4 Leeromgevingen werkplekleren  
Binnen het curriculum omvat het leren op de werkplek meer dan het bezig zijn met kinderen in een 
groep. We onderscheiden er drie leeromgevingen:  
 
1. Leren in de groep  
 
Studenten leren in de basisschoolgroep door veel onderwijsactiviteiten voor hun groep te verzorgen. 
Dit doen ze gedurende enkele dagdelen per week. Ze nemen hun leerroute in eigen hand met een 
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin leggen ze vast wat hun specifieke ontwikkeldoelen zijn voor 
een bepaalde periode.  
2. Leren in de leergemeenschap van de school  
 
In de leergemeenschap van jullie school leert en werkt de student vanuit jullie visie, profilering en 
leermogelijkheden. De student le-vert hier een bijdrage aan vanuit zijn of haar eigen ontwikkeling. 
Naast het leren in een specifieke groep kan de student ook af en toe in andere groepen willen kijken 
of onderwijs verzorgen, om zo breder aan de eigen ontwikkeling te werken.  
De student is onderdeel van jullie leergemeenschap.  
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Op de opleidingsschool worden regelmatig leerteambijeenkomsten georganiseerd met alle 
studenten onder begeleiding van de schoolopleider en de instituutsopleider.  
Onder begeleiding van de schoolopleider en de instituutsopleider die zijn gekoppeld is aan de 
opleidingsschool, werkt de student aan zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.  
3. Leren in het atelier  
 
Levert jouw school een real-life vraagstuk aan? Dan wordt waar mogelijk een atelier ingericht op 
jullie locatie. In het atelier werkt jouw student met medestudenten, onder leiding van een 
atelierbegeleider en expert van de school aan het real-life vraagstuk.  
 
2.5 Werkplekleren, wanneer is dat?  
Op de leerwerkplek, voert de student onderwijsactiviteiten uit in een basisschoolgroep. Om ook het 
weekritme van een basisschoolgroep mee te maken is de Voltijdstudent per semester twee volledige 
weken aanwezig. Op de kalender werkplekleren is aangegeven welke weken dit zijn. Je vindt de 
kalender via deze link.  
 
2.6 Hoe ziet het leren op de werkplek eruit?  
Alle activiteiten en de uitvoering daarvan plant de student in nauw overleg met jou. Hierbij vormen 
de ontwikkeling en de mogelijkheden van de student en de mogelijkheden op de leerwerkplek het 
uitgangspunt.  
 
Tijdens het werkplekleren verzamelt de student bewijzen van ontwikkeling voor het portfolio. Een 
belangrijk onderdeel van deze bewijzen is jouw feedback op de gegeven lessen.  
 
2.7 Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)  
Het is belangrijk dat de student zelf de regie neemt over het eigen leerproces, een onderzoekende 
houding toont, leermogelijkheden ziet en deze benut. Door te oriënteren, observeren, participeren, 
uitproberen, bestuderen en reflecteren, verwerft de student kennis en vaardigheden die 
daadwerkelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling als leraar basisonderwijs.  
 
De student krijgt van ons géén kant en klaar stageboek mee. Hij of zij maakt zelf, afhankelijk van het 
studietempo, per periode (vanaf periode twee van de propedeuse) of per semester een Persoonlijk 
Ontwikkel Plan (POP). Hierin omschrijft de student persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen zijn 
gekoppeld aan de bekwaamheidseisen en leeruitkomsten die in een leergebied centraal staan. De 
student geeft hiermee vorm aan zijn of haar eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Eén 
keer per 10 weken evalueert de student het POP en wordt het bijgesteld.  
 


