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Informatie voor werkplekbegeleiders voor stage N3 2022-2023 
 
Beste werkplekbegeleider, 
 
Dit schooljaar ben jij de werkplekbegeleider van een Niveau 3 student van de lerarenopleiding van de 
Hogeschool Rotterdam.   
In dit document willen wij je informeren over de verantwoordelijkheden van de begeleiders met 
betrekking tot de invulling de stage Niveau 3. 
 
Stagedagen 
Dinsdag en woensdag op de werkplek. 

De stage start,  in overleg met de school, op maandag  22 augustus  en loopt tot het einde van het 
schooljaar. De Transfermomenten maken onderdeel uit van die dagen.  Voor data en tijdstippen zie 
programma boekje OSR.  
Studenten zijn aanwezig  tijdens (her)toets weken van de Hogeschool. Het kan zijn dat er toch een 
toets gepland staat op een stagedag. De student vraagt in zo’n geval verlof aan bij de schoolopleider. 
Afmelden bij ziekte gebeurt bij de schoolopleider en de werkplekbegeleider (indien aanwezig).  
 
Stagevorm 
De student wordt  geplaatst bij een werkplekbegeleider van het vak. Indien mogelijk heeft de student 
minimaal een eigen klas waar de lessen aan gegeven worden. 

Rollen 
Rol van de student: 
De student is eigenaar van het eigen leerproces maar is gebaat bij ondersteuning van dit proces.  
De student informeert de begeleider(s) over de inhoud van de handleidingen die relevant zijn voor 
het werkplekleren.   De student werkt aan de opdrachten didactiek, pedagogiek en professioneel 
handelen &werkplekleren. De student ontwikkelt zich richting zelfstandig voor de klas.  
De student is dinsdag en woensdag op de leerwerkplek.  
 
Rol van de werkplekbegeleider (WPB) :  
De WPB  heeft een belangrijke rol in de ondersteuning  van de student  bij het leren lesgeven en in de 
ontwikkeling tot professional.  Algemene taken zijn: observeren van lessen, feedback geven, 
kijkwijzers invullen en het begeleiden van de leercyclus ( handelen, terugblikken en eigen leerproces 
aansturen).  Bij een N3 student ligt de nadruk op de begeleiding in de ontwikkeling richting 
zelfstandig voor de klas en de ondersteuning bij visievorming en identiteitsontwikkeling.  
Zie verder inhoud van de stage blz. 3: hier wordt beschreven wat van de WPB verwacht wordt per 
onderwijsperiode. 
 
Rol van de schoolopleider (SO) :  
De schoolopleider heeft een rol in de beoordeling van de stage door o.a. deelname aan het 
afrondende CGI gesprek.  Daarnaast  kan de schoolopleider een rol hebben in de transfermomenten ( 
dit is afhankelijk van afspraken binnen de scholengroep)  en zal aanwezig zijn bij de CGI gesprekken.  
 
Rol van de instituutsopleider (IO) :  
Dit is de begeleider vanuit de lerarenopleiding van de Hogeschool. De IO  begeleidt de student bij 
invulling en het samenstellen van het  portfolio. De IO geeft feedback op het portfolio. De beoordeelt 
het werkplekleren door beoordeling van het portfolio en de afname van het CGI.  De schoolopleider 
is aanwezig bij hert CGI gesprek. De IO kan de werkplekbegeleider en/of schoolopleider om extra 
informatie vragen.  
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Rol van de schoolcoördinator (SCO) :  
De SCO is er voor de algemene zaken omtrent Samen Opleiden voor de scholengroep. Daarnaast 
verzorgt de schoolcoördinator, eventueel samen met de schoolopleider(s) de kick-off van de stage en 
de Transfermomenten.  
 
Doel van de stage N3 
In het werkplekleren van N3 staat het zelfstandig leren lesgeven aan hele groepen centraal. Via 
geven van delen van lessen en hele lessen,  werkt de student uiteindelijk toe naar het zelfstandig 
voorbereiden en uitvoeren van hele lessen aan hele groepen/klassen. In het werkplekleren  leert de 
student in de praktijk werken met differentiëren, activerende werkvormen en samenwerkend leren.  
Een ander belangrijk doel van het werkplekleren N3 is persoonsvorming en visievorming. 

Inhoud van de stage 
De inhoud van het werkplekleren in N3 heeft een direct verband met de lessen die de student 
gevolgd heeft of nu volgt op de Hogeschool bij vakken zoals didactiek en pedagogiek en bij de  
werkplaatsen. Zie verder Handleiding Professioneel Handelen en Werkplekleren N3 pagina 7: 
Handleiding Professioneel Handelen en Werkplekleren N3.  Met de verschillende begeleiders werkt 
de student  toe naar een portfolio en assessment aan het einde van het studiejaar. De student werkt 
hiernaartoe door middel van allerlei opdrachten en activiteiten die binnen de school uitgevoerd 
worden.  

 

 Taken WPB per onderwijsperiode 

Onderwijsperiode 1 (5 september 2022 t/m 13 november 2022) 
Observeren van lessen, feedback geven, ondersteunen in de ontwikkeling tot 
professional. 
Aandachtspunten didactiek: de WPB begeleidt de student in het werken met 
differentiëren, activerende werkvormen en samenwerkend leren.  
Kijkwijzer: Kijkwijzer differentiatie en ADSL 
Aandachtspunten professioneel handelen en werkplekleren: de WPB 
ondervraagt de student op zijn visie op onderwijs en kijkt of dit terug te zien is 
in het handelen voor de klas. Kijkwijzer: Feedbackformulier lesbezoek 
Studenten gebruiken een lesvoorbereidingsformulier: 
Lesvoorbereidingsformulier 
Onderwijsperiode 2 (14 november2022 t/m 5 februari 2023) 
Observeren van lessen, feedback geven, ondersteunen in de ontwikkeling tot 
professional. 
Aandachtspunten didactiek: de WPB begeleidt de student in het werken met 
differentiëren, activerende werkvormen en samenwerkend leren.  
Kijkwijzer: Kijkwijzer differentiatie en ADSL 
Aandachtspunten professioneel handelen en werkplekleren: de WPB 
ondervraagt de student op zijn visie op onderwijs en kijkt of dit terug te zien is 
in het handelen voor de klas. Kijkwijzer: Feedbackformulier lesbezoek 
Studenten gebruiken een lesvoorbereidingsformulier: 
Lesvoorbereidingsformulier 
Didactiek: feedback geven op de onderzoeksactiviteiten van de student 
Gesprek voeren met de student a.d.h.v. de door de WPB ingevulde kijkwijzers.  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/f5ec2bbb5f2a43f7ad3cf35e4f5ea805/22-23/220823_cursushandleiding-pedagogiek_n3_professioneel_handelen_en_werkplekleren_2022-2023.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/0e486f68e2ac478baec3d3c6dfadd51c/22-23/2022-2023-kijkwijzer-adsl.docx
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-3-feedbackformulier-lesbezoek.docx
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-2-lesvoorbereidingsformulier-n3.docx
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/0e486f68e2ac478baec3d3c6dfadd51c/22-23/2022-2023-kijkwijzer-adsl.docx
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-3-feedbackformulier-lesbezoek.docx
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-2-lesvoorbereidingsformulier-n3.docx
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Voor 1 december invullen tussentijdse Leer-as: Leer-as 
Onderwijsperiode 3 (6 februari 2023 t/m 21 april 2023) 
Aandachtspunten professioneel handelen en werkplekleren: de WPB 
ondervraagt de student op zijn visie op onderwijs en kijkt of dit terug te zien is 
in het handelen voor de klas. Kijkwijzer: Feedbackformulier lesbezoek 
Werkplaats taalgericht lesgeven; de WPB observeert de interventie van de 
student en geeft feedback: Kijkwijzer Taalgericht Lesgeven  
Voor 10 april invullen Leer-as: Leer-as 
Onderwijsperiode 4 (24 april 2023 t/m 7 juli 2023) 
Aandachtspunten professioneel handelen en werkplekleren: de WPB 
ondervraagt de student op zijn visie op onderwijs en kijkt of dit terug te zien is 
in het handelen voor de klas. Kijkwijzer: Feedbackformulier lesbezoek 
Werkplaats Taalgericht Lesgeven: de WPB evalueert met de student de 
interventie m.b.t. taalgericht lesgeven. 
Deadline laatste feedbackronde door de instituutsopleider op het portfolio: 8 
mei 2023. 
Deadline inleveren portfolio in Cum Laude: 6 juni 2023. 

 

 

 

Leerresultaten (LERS)  

De studenten  moeten in het kader van het werkplekken hun niveau van handelen kunnen aantonen. 
Het gewenste niveau is omschreven in de Leerresultaten (LERS): Leerresultaten 

Beoordeling van de stage  
Na het inleveren van alle opdrachten en portfolio zaken zal de student aan het einde van het 
schooljaar een CGI gesprek voeren met de instituutsopleider en de schoolopleider van de vestiging. 
Na dit gesprek krijgt de student te horen of niveau 3 behaald is.  

Meer informatie over de stage is te vinden op: www.hr.nl/samenopleiden. Bij vragen kan je in 
principe terecht bij de SO op jouw vestiging, maar schroom niet om je SCO direct te benaderen 
wanneer je daar behoefte aan hebt. 
 

Wat te doen bij onvoldoende voortgang?  
Het kan voorkomen dat een student onvoldoende voortgang toont in het werkplekleren.  Bij een 
student  die onvoldoende voortgang vertoont of niet goed functioneert binnen het werkplekleren,  
neemt  de SO contact op met de IO en SCO. Gezamenlijk met de WPB worden  vervolgacties 
besproken. Indien er na een verbetertraject toch nog sprake is van onvoldoende voortgang dan zal er 
overleg plaatsvinden met de regiocoördinator  OSR 
 
Voor de stage start: praktische zaken 
Voordat de stage start worden de studenten welkom geheten binnen de scholengroep door middel 
van een intakegesprek met de begeleider en de schoolopleider.  Zij worden door de schoolopleider 
ingeschreven bij de scholengemeenschap, waarna er allerlei spullen en inlogcodes worden 
aangevraagd.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hogeschoolrotterdam.nl%2Fcontentassets%2F3618412762bb4d5f90314368dab99e9c%2F20-21%2Fleeras-2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-3-feedbackformulier-lesbezoek.docx
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/0e486f68e2ac478baec3d3c6dfadd51c/22-23/2022-2023-kijkwijzer-taalgericht-lesgeven.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hogeschoolrotterdam.nl%2Fcontentassets%2F3618412762bb4d5f90314368dab99e9c%2F20-21%2Fleeras-2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://hint.hr.nl/contentassets/0141b00c7d3f45c29143b5a035e5b25b/n3/2022-2023-bijlage-3-feedbackformulier-lesbezoek.docx
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/3618412762bb4d5f90314368dab99e9c/20-21/leerresultatenkr2020_definitief_incl_inleiding_verbeterd-dec-2020.pdf
http://www.hr.nl/samenopleiden
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Schoolopleiders zullen verder een rondleiding door de school geven, sleutels uitdelen en de 
studenten wegwijs maken in de school. Er worden ook duidelijke afspraken gemaakt over eventueel 
verzuim bij de student en bij wie hij/zij zich moet melden.  

De student zal naar de eerste afspraak zowel de studiehandleiding als zijn/haar leervragen 
meenemen. Het is belangrijk voorafgaande aan het gesprek dit nogmaals aan te geven dat zij dit 
meenemen.  

Stage en betaalde aanstelling 
Studenten in N3 mogen onder specifieke voorwaarden een kleine betaalde aanstelling aanvaarden. 
Daar zijn de volgende afspraken over gemaakt: 
 
De school, het instituut en de student dragen zorg voor bewaking van de studeerbaarheid, door 
beperking van de inzet van de hbo voltijd student conform de binnen de OSR geldende afspraken:  
Niveau 3: Maximaal 6 á 7 klokuren met toenemende zelfstandigheid (max 0,3 fte, geen mentoraat). 
In vacature na advies SO/SCO + IO, op peildatum 1 mei voorafgaand aan jaar 3 propedeuse behaald 
en maximaal 1 vak niet behaald uit het eerste semester van jaar 2. Eventuele werkzaamheden in het 
kader van bijles of huiswerkbegeleiding binnen de schoolcontext zijn onderdeel van deze afspraken (er 
mag niet worden ‘gestapeld’, zie voor afspraken: Notitie inzet van studenten voor bijles of 
huiswerkbegeleiding). 
Bron: Addendum behorende bij de raamovereenkomst september 2022 
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