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Welkom 
 
                     
Beste student,  
 
 
Wij vinden het fijn dat je op de ZAOS komt als leraar in opleiding. We noemen je hier ook 
maar één keer student. Want vanaf vandaag ben je een leraar in opleiding. Je gaat in de 
praktijk je vak- en beroepsbekwaamheid verder oefenen om uiteindelijk startbekwaam te 
worden.  
 
Wij doen er alles aan om de tijd die je hier bent zo aangenaam en leerzaam mogelijk te ma-
ken. Of dat daadwerkelijk lukt, hangt natuurlijk ook af van je eigen inzet en instelling. Voor 
ons staan een aantal begrippen centraal: leertraject, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 
verantwoording. Jij wilt leraar worden, wij gaan je daarbij helpen… we hebben elkaar hierbij 
nodig! 
 
In deze map vind je veel zaken die je nodig hebt om dit jaar tot een succes te maken. 
 
Het team van ZAOS wenst je veel leerplezier en studiesucces. 
 
 
 

 
 
Contactgegevens: 
 
Zeeuwse Academische Opleidingsschool 
Groenmarkt 13 
4331 BH Middelburg 
 
Algemeen nummer: 0118 – 726150 
 
info@zaos.nl 
www.zaos.nl  
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Verklarende woordenlijst 
 
 
Opleidingsschool ZAOS Zeeuwse Academische Opleidingsschool 
Opleidingsinstituut  

HD 
HF 
HR 

De lerarenopleiding, dus… 
 Hogeschool Driestar (HD) 
 Hogeschool Fontys (HF) 
 Hogeschool Rotterdam (HR) 

Opleidingslocatie  De VO of MBO-school waar je in de praktijk 
leert, het zogenaamde: werkplekleren 

Opleiden in de School OidS Wordt ook wel genoemd: werkplekleren 
Leraar in Opleiding LIO Een student (jij) die een lerarenopleiding volgt 

in OidS heet officieel leraar of docent in oplei-
ding (LIO).  
De ZAOS kiest voor LIO 

Schoolopleider SO De persoon op de VO of MBO-school die jouw 
OidS-traject begeleidt op het gebied van peda-
gogische en didactische vaardigheden.  

Werkplekbegeleider WPB De persoon op de VO of MBO-school die jouw 
begeleidt in de klas op jouw vakgebied. 

Transferdag TFD 5 dagen tijdens het werkplekleren bij ZAOS 
waarop studenten, IO’s en SO’s bij elkaar ko-
men voor begeleiding en opleiding.   

 
 
 
 
 
 
Als we in deze gids schrijven ‘de opleiding’ bedoelen we zowel de Zeeuwse Academische Opleidings-
school als de HR Hogeschool Fontys Tilburg (HF) en Hogeschool De Driestar Gouda (HD). Dit omdat we 
Samen Opleiden in de School (OidS) 
 

Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de mannelijke aanspreekvorm. Voor 
hij of hem kan ook zij of haar gelezen worden.  
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Overzicht opleidingslocaties: 
 

  

  

Economie, ZEP Podium, Middelburg 
Caroline Houtepen - choutepen@scalda.nl 
 
Groen College, Stationspark 39 Goes 
Piet Voet - pvoet@scalda.nl  
 
HTV, ZEP Podium, Middelburg 
Wilbert Duijvelaar - wduijvelaar@scalda.nl  
 
Zorg en Welzijn, Bessenstraat, Goes  
Esmeralda Bostelaar - ebostelaar@scalda.nl  
 
Edu, Terneuzen 
 
CIOS, Goes 
Annemarie Rijvers - avanschaik@scalda.nl  
Stoffel Biesterbosch - sbiesterbosch@scalda.nl  
 
MIT (onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek). 
Vlissingen Boulevard e, Edisonweg, Terneuzen Vliet-
straat 
Emmy Hamerlinck - ehamerlinck@scalda.nl  
Martijn Broers - mbroers@scalda.nl  
Peter van Halteren - pvanhalteren@scalda.nl   

  

  

Calvijn college, Kerkpolder  
Bertus van der Helm - hlm@calvijncollege.nl  
 
Calvijn college, Tholen  
Ad de Mik  - Mik@calvijncollege.nl  
Lenneke Roggeveen - de Meijer - Rog@calvijncol-
lege.nl  
 
Calvijn college, Appelstraat  
C.M. van der Maas - msc@calvijncollege.nl    
M. Goudzwaard - gou@calvijncollege.nl  
 
Calvijn college, Middelburg  
Wouter Boogaard - bgw@calvijncollege.nl 
 
Calvijn college, Goes Klein Frankrijk  
Tonnie Bastiaanse -  bas@calvijncollege.nl  
Kees Bezemer - bez@calvijncollege.nl  
 
Calvijn college Goes Noordhoeklaan 
Jaap Nieuwenhuijse - nwj@calvijncollege.nl  
 
Goes Stationspark 
Marleen Bakker - bkg@calvijncollege.nl  

 

  

Nehalennia, Kruisweg, Middelburg 
Merel de Kam - m.dekam@mondia.nl  
 
Nehalennia, Breeweg, Middelburg   
Yvonne de Jong - y.dejong@mondia.nl  

 

  

Scheldemond College, Vlissingen, gebouw Wielingen 
Sara Baas - s.baas@mondia.nl  
Bianca de Blok - b.deblok@mondia.nl  
 
Scheldemond College, Vlissingen, gebouw Sardijn  
Yolande Koch  - y.koch@mondia.nl  
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Pontes, Goese Lyceum, Goes  
Merijn Maltha - m.malta@pontes.nl  
Talitha Francke – t.francke@pontes.nl   
 
Pontes Bergweg, Goes  
Eugène Jongenelen - e.jongenelen@pontes.nl  
 
Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee 
Ronald Haze – r.haze@pontes.nl 

 
  

Ostrea lyceum, Fruitlaan, Goes  
Ineke Hannewijk - han@ostrealyceum.nl  
 
Ostrea lyceum, 's-Heer Elsdorpweg, Goes 
Adjan Honkoop - hon@ostrealyceum.nl  
 
Ostrea lyceum, Bergweg, Goes  
Fokke Zwart zwr@ostrealyceum.nl  

 
 
   

CSW van de Perre, Middelburg 
Elfride Wentinck - wnt@cswalcheren.nl  
Sipko Koets - kos@cswalcheren.nl  
Bas Coenen – cnn@cswalcheren.nl 
Sophie Miljoen – mjn@cswalcheren.nl 
 

  
CSW Toorop, Middelburg 
Jacqueline Hoogstrate - hgs@cswalcheren.nl  

    
CSW Bestevaer, Vlissingen  
Marie-Thérèse Reichman - rch@cswalcheren.nl 
Marloes Waverijn – wvr@cswalcheren.nl 
 

 
 
 
 

  
Zwin College, Oostburg 
 

 
 
 

 
 

Lodewijk College, Oude Vaart,Terneuzen 
Evert-Jan vd Kerkhove - eke@derede.nl  
Vincent Martens - vma@derede.nl   
 
Lodewijk College, Zeldenrust, Terneuzen 
Marianne de Bruijne - m.de.bruijne@zsc.nl  
Truida Stam - tst@derede.nl 

 

 

 

Hoornbeeck College, Goes 
Wim Sturm - smw@hoornbeeck.nl  

 
  

Reynaert College, Hulst  
Hans Altenburg - alt@reynaert.nl  
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Wat verwachten wij van een LIO 
 

 
De leraar in opleiding (LIO):  
  

- volgt zijn 4-jarige opleiding bij de ZAOS. Het werkplekleren vindt plaats op ge-
accrediteerde Zeeuwse opleidingslocaties. 

- en de ZAOS  verbinden zich aan elkaar gedurende de gehele opleiding. 
 

- wordt geplaatst op een opleidingslocatie door ZAOS. Nieuwe kandidaten voor 
een LIO opleidingsplaats schrijven een motivatiebrief. Eenmaal geplaatst op een 
opleidingslocatie volgt een intakegesprek. 

 
- is twee volledige dagen op de opleidingslocatie aanwezig ongeacht het aantal 

lesuren van zijn werkplekbegeleider. 
 

- neemt 5x per jaar deel aan de Transferdag op de ZAOS; deze transferdagen 
worden op de stage georganiseerd. (Zie Programma Transferdagen. Op de 
transferdagen zijn er geen activiteiten op de opleidingsinstituten en op je eigen 
opleidingslocaties gepland (als dat wel het geval is, meteen contact opnemen 
met Arianne Witteveen. 
 

- neemt deel aan thema/intervisiebijeenkomsten op de opleidingslocatie. Deze 
bijeenkomsten worden georganiseerd door de SO en WPB. Ze verschillen per lo-
catie.  

 
- informeert zijn WPB en/of SO over de laatste onderwijsontwikkelingen en deelt 

zijn kennis en expertise in de thema-intervisie bijeenkomsten op de oplei-
dingslocatie. 

 
- voorziet zijn WPB van de meest actuele lesvoorbereidingsformulieren en voort-

gangsrapportages. 
 

- kan aan het einde van jaar 2 een ZAOS-assessment (de zogenaamde proeve 
van bekwaamheid) aanvragen waarbij hij betaalde uren kan krijgen op een op-
leidingslocatie. Voor jaar 3 geldt een maximum van 0.3 fte en voor jaar 4 een 
maximum van 0.4 fte. 

 
 
 

  



Programmaboekje Samen Opleiden – pag. 9 

 

Opleidingsovereenkomst*  
 

 
Samen opleiden in de School 
 
 
PARTIJEN: 
 
Naam    : Zeeuwse Academische Opleidingsschool 
Gevestigd te   : Groenmarkt 13, 4331 BH Middelburg 
Vertegenwoordigd door :  Dhr. W.P. Poppe MPM 
 
hierna de opleidingsschool genoemd en de leraar in opleiding (LIO) 
 
Naam:   ………………………………………………………………… 
Adres:   ………………………………………………………………… 
Plaats:   ……………………………………………………………………… 
Sofinummer:  ……………………………………………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………….. 
 
Leraar in Opleiding (LIO) van Hogeschool Driestar (HD)/ Hogeschool Fontys(HF) / Hogeschool Rotter-
dam (HR) / (doorhalen wat niet van toepassing is) en de opleidingslocatie. 
 
Opleidingslocatie:   ……………………………………………………………… 
Adres:     ……………………………………………………………… 
Plaats:     ……………………………………………………………… 
 
Vertegenwoordigd door: 
- Schoolopleider   ……………………………………………………………… 
 Emailadres    ……………………………………………………………… 
 
- Werkplekbegeleider  ………………………………………………………………  
 Emailadres    ………………………………………………………………  
 
- SLC     ………………………………………………………………  
 Emailadres    ………………………………………………………………  
 
 
 
KOMEN OVEREEN DAT 
 
VOOR WAT BETREFT DE ZAOS: 
 
De LIO zich als student heeft ingeschreven voor het studiejaar/niveau ……….voor de opleiding 
…………(vak) aan de Hogeschool HD/HF/HR 
De LIO de intentie heeft uitgesproken en ondertekend dat hij/zij voor zijn gehele studieperiode verbon-
den blijft aan de ZAOS. 
De LIO de mogelijkheid heeft om aan het einde van studiejaar/niveau 2 een proeve van bekwaamheid 
af te nemen wat hem/haar de mogelijkheid geeft om een dienstverband te krijgen op een Zeeuwse op-
leidingslocatie (zie bijlage……..) 
De schoolopleider van de desbetreffende LIO toestemming verleent voor het aanvragen van een 
Proeve van Bekwaamheid door de desbetreffende LIO. 
De LIO de 5 transferbijeenkomsten op de ZAOS, Groenmarkt13 in Middelburg dient te volgen, inclusief 
de intervisie, start- en afsluitingsbijeenkomsten. 
De LIO uiterlijk één week van tevoren zich heeft ingeschreven voor 3 verschillende thema’s per trans-
ferbijeenkomst en een leer-ontwikkelvraag heeft ingediend bij het desbetreffende intervisie team. 
De LIO deze leer-en ontwikkelvraag heeft besproken met zijn/haar werkplekbegeleider en/of schoolop-
leider. 
De ZAOS alles in het werk stelt om de Leraar in Opleiding een contextrijk leerproces te bieden.  
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VOOR WAT BETREFT DE OPLEIDINGSLOCATIE: 
 
De opleidingsschool bereid is de leraar in opleiding (LIO) voor bepaalde tijd een stagecontract aan te 
bieden of na het met goed resultaat afronden van jaar 2 in dienst te nemen, en dat de LIO bereid is 
voor bepaalde tijd bij de opleidingsschool in dienst te treden; 
De LIO 2 dagen per week op de opleidingsschool aanwezig is, ongeacht het aantal lesuren.  
De LIO deze twee dagen gebruikt om naast het lesgeven zijn/haar opdrachten/leerwerktaken te maken 
op de opleidingslocatie. Dit indien van toepassing met zijn/haar duo-partner en/of zijn/haar werkplek-
begeleider of schoolopleider. 
De LIO overhandigt voor iedere gegeven les een lesvoorbereiding aan zijn/haar werkplekbegeleider. 
De LIO levert de meest recente formulieren van het opleidingsinstituut aan zijn/haar werkplekbegelei-
der en schoolopleider. 
De LIO houdt zijn/haar schoolopleider op de hoogte van bezoek van zijn/haar instituutsopleider (IO-er) 
vanuit het opleidingsinstituut. 
De LIO houdt zijn/haar schoolopleider op de hoogte van assessments en/of criterium gerichte inter-
views (CGI). 
De LIO neemt deel aan kennis- en intervisiebijeenkomsten op de opleidingslocatie, behorende bij het 
inductieprogramma in het kader van kennis- en ervaringsdeling. 
De opleidingslocatie alles in het werk stelt om de Leraar in Opleiding zijn/haar ontwikkeling op de 
werkplek in praktijk te brengen.  
 
 
De Leraar in opleiding:……………………………………………. 

naam  
 
 
 
……………………………………………………………………   
handtekening      
 
 
 
Namens de Opleidingsschool W.P Poppe MPM (directeur) 
 
 
 
……………………………………………………………………   
handtekening      
 
 
 
 
Namens Opleidingsinstituut …………………………………..(instituutsopleider) 
 
 
……………………………………………………………………   
handtekening      
 
 
 
 
Namens de Opleidingslocatie………………………..(schoolopleider) 
 
 
……………………………………………………………………   
handtekening      
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Lesvoorbereidingsformulier* 

 
 

Lesvoorbereidingsformulier  
 

Naam student(e):  Vak:  
Datum:  Afdeling/ stream:  
Klas:  Aantal lln.:  
Persoonlijk leerdoel: Ik wil deze les:  

 
Dit doe ik door:  
 

 
Beschrijving 

Algemene lesdoelen: Beginsituatie:  
De leerlingen kunnen: 
 
 
 
 
De leerlingen weten: 
 
 
 
 

De leerlingen kunnen:  
 
 
 
 
De leerlingen weten:  
 

Evaluatie door de student:  
Positieve punten: Aandachtspunten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Waardering: Onvoldoende – Matig – Voldoende – Goed  
Persoonlijk leerdoel 
voor de volgende les 
(kort beschrijven): 

Ik wil de volgende les: 
 
 
 
Dit doe ik door:  
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Tijds-
ver-
loop 
van de 
les1: 

Concrete leer- 
Doelen +  
Beheersingsvorm: 

Leerstof die behan-
deld wordt: 

 
Didactische aanpak + organisatie 
- Wat doet de docent?  
- Wat doen de leerlingen? 
- welke leermiddelen gebruik je 
- welke werkvormen hanteer je 
 

Welke controlemomenten 
bouw je tijdens de les in, om 
te zien of je doel bereikt is. 

Tijd: 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
1 Let op: niet alle rijen behoeven hier gebruikt te worden. Indien nodig kun je zelf een rij toevoegen. 
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Feedbackformulier 
 

Naam student(e): Datum: Vak: 
 
 

  

Klas: Afdeling/ stream:   Aantal lln.: 
 
 

  

Evaluatie van schoolopleider/ vak coach/ medestudent/ anders2, nl. 
Naam: 

Positieve punten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten: 

Advies voor persoonlijk leerdoel voor de volgende les: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
2 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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AVG-beleid 
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot het inzetten van audio- 
en video-opnames.  
  
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht ge-
worden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Instellingen en dus ook de 
ZAOS met de desbetreffende VO-, MBO- en Hogescholen hebben verantwoordingsplicht 
over hoe zij de persoonsgegevens van hun studenten en leerlingen beschermen. Dit bete-
kent onder andere dat er zonder toestemming van de betrokkenen (of hun wettelijk ver-
tegenwoordigers) geen audio/video- opnamen mogen worden gemaakt. Toestemming krij-
gen om opnames te maken van grote groepen leerlingen is ingewikkeld en daarom zijn er 
scholen die kiezen voor een verbod op het maken van die opnamen, totdat er een struc-
turele oplossing is gevonden voor het veilig opslaan van de beelden binnen een intern 
systeem. ZAOS maakt voor het leerproces van studenten en docenten in de initiële fase 
regelmatig gebruik van audio- en video-opnamen als materiaal om van te leren en als 
bewijs voor het doorlopen van het leerproces. Om het leerproces van studenten van de 
ZAOS te stimuleren kiest de ZAOS ervoor de onderstaande werkwijze te volgen. 
  
Er worden audio- en video-opnames gemaakt, tenzij anders bepaald. We willen o.a. hier-
mee de kwaliteit van het begeleiden en beoordelen zoveel mogelijk handhaven. De ZAOS-
student toont, op het moment dat hij/zij geen audio- en video-opnames mag maken, met 
een e-mail van zijn werkplekbegeleider/schoolopleider of een gevalideerd afschrift van het 
beleid van de school hierover. Indien audio- en video-opnamen niet mogelijk is, pas dan 
kan er sprake zijn van een vervanging van het directe bewijs, namelijk door middel van 
een lesbezoek door een instituutsopleider, schoolopleider of werkplekbegeleider. Bij dit 
lesbezoek wordt een lesvoorbereiding en een rapportage door de IO, SO of WPB toege-
voegd op basis van het observatieformulier uit de stagehandleiding van het betreffende 
niveau. Andere varianten vinden we geen gelijkwaardige vervanger.  
  
NB; Wet Bescherming Persoonsgegevens:  
Er zijn zes grondslagen in de wet die rechtvaardigen dat de privacy geschonden wordt. Eén 
daarvan is expliciete toestemming. Een andere is ‘het gerechtvaardigd belang’ dat een 
organisatie heeft om bepaalde privacyregels te schenden. Onder die laatste noemer 
kan audio- en video-opnamen plaats vinden. ‘Het gerechtvaardigd belang’ van het onder-
wijs vraagt erom dat we regelmatig audio- en video-opnames maken. We geven in ons 
privacyreglement aan dat we dat doen, en hoe we dat doen en wie er inzage in hebben. 
Dat is voldoende voor de wet. Daarvoor hoeven ouders dus géén toestemming te geven 
omdat het om een andere grondslag gaat dan de eerste! Ouders daartegen kunnen in 
beroep gaan bij de rechter, maar kunnen in principe geen uitzonderingspositie claimen op 
basis van de wet. De toekomst zal nog moeten uitwijzen hoe de rechter de afweging tussen 
privacy en gerechtvaardigd belang zal maken. Verder bestaat er een wettelijk verschil tus-
sen min-16-jarigen en plus-16-jarigen (16 zelf ook). Ouders geven wel of geen toestem-
ming bij -16 jarigen en de 16 of ouder zijn moeten zelf toestemming geven.  
 
 
Opgesteld te Middelburg op 7 mei 2019  
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Toestemmingsformulier digitale opnames* 
  
Audio- en video-opnames/beeldcoaching  
Docenten zijn voortdurend in ontwikkeling. We willen o.a. hiermee de kwaliteit van het 
begeleiden en beoordelen zoveel mogelijk handhaven. Audio- en video-opnames/beeld-
coaching helpt hen daarbij. Bij beeldcoaching leren de studenten en docenten  van de op-
names van hun lessen.  Dit  door samen met de beeldcoach deze te bekijken en te analy-
seren. Direct bewijs is het meest krachtig. 
  
Toestemming  
Door dit formulier te ondertekenen geef jij als student of leerling toestemming aan je do-
cent en de beeldcoach om video-opnames van zijn lessen te gebruiken voor de beeldcoa-
ching. De opnames blijven bewaard tot en met de afronding van de studie of het coa-
chingstraject. Wanneer de beeldcoach nog in opleiding is, deelt deze de opnames met zijn 
opleider en intervisiegroep.   
  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
Naam docent:   
Naam student:   
Leeftijd:  
  
0 Ik geef toestemming om de video-opnames van mij gemaakt tijdens de lessen te ge-
bruiken gedurende het beeldcoachingstraject van mijn docent.   
  
0 Ik geef geen toestemming om video-opnames van mij gemaakt tijdens de lessen te ge-
bruiken gedurende het beeldcoachingstraject van mijn docent.   
  
  
Datum en plaats 
 
Handtekening  
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Programma transferdagen 
 
Samen Opleiden 
 
Via jouw instituut krijg je middels diverse cursussen een gedegen theoretische 
kennisbasis voor je vak en voor het beroep. Bij je opleidingsschool oefen je met 
de vaardigheden in lesgeven en word je door ervaren begeleiders – van de 
school en het instituut - geholpen om de praktijk te verbinden met de geleerde 
kennisbasis en andersom. Hiervoor is een zogenaamd transferprogramma ont-
wikkeld. Op deze manier leiden instituut en opleidingsschool gezamenlijk op.   
 

Het Programmaboekje 
Alle studenten hebben vanuit de Lerarenopleidingen een basishandleiding werk-
plekleren. De doelen, opdrachten en beoordeling zijn immers niet voor alle stu-
denten van alle lerarenopleidingen hetzelfde, en per opleidingsschool is de weg 
daar naar toe verschillend. Het ZAOS programma staat in dit programmaboekje 
beschreven.  
 
 
We gaan bij de ZAOS uit van het concept Opleiden in de School. Uit onderzoeken 
is gebleken dat het leren op en van de werkplek de meest effectieve manier van 
leren is. Het is wel heel belangrijk dat je in de praktijk op de werkplek ook ge-
bruik maakt van de theorie die je op het opleidingsinstituut tijdens de colleges 
hebt gehad. Als je dat niet doet, ontstaat er een gap tussen deze theorie en de 
praktijk.  
 
Voorbeeld: 
In het college heb je gehoord over de Roos van Leary. Dat heeft te maken met 
het gedrag van leerlingen en jouw eigen gedragingen. Stel dat een les niet lekker 
loopt en je bent op zoek naar oorzaken, dan kan de Roos van Leary je misschien 
ineens iets duidelijk maken. Tijdens de Transferdagen gaan we deze vaardigheid 
met elkaar oefenen.  
 
We maken dan een transfer (= overdracht) van de theorie naar de praktijk en 
van jouw praktijk naar de theorie. Deze pendelbeweging gaan we dus op 5 dagen 
met elkaar ervaren. 
 
Voor iedere bijeenkomst ontvang je een mail, waarin je kunt inschrijven op 3 
sessies of workshops per dag. Via de mail kun je digitaal (met de rode knop) in-
schrijven. Jouw leervragen staan centraal bij je keuze. Maak deze keuzes zoveel 
mogelijk in overleg met je SO en WPB. 
 
 
 
 

 
Houd deze knop in de gaten! 
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Opzet programma transferdagen 
 
 

  Pedagogisch handelen  Didactisch handelen  Professioneel handelen & 
Ondersteunende vaardigheden  

Jaar/niveau 1: 

• CAR-model: competentie, auto-
nomie, relatie  

• De 6 rollen van de docent  
 

• Ontwikkelingspsychologie  
(=adolescentiepsychologie  

• Klassenmanagement 1  

• CAR-model 
• De 6 rollen van de docent  

  
• Kenmerken en principes van effec-

tief (laten) leren   
• LVF  
• Digitale didactiek (basis)  

• Biografie schrijven 
• Reflectie 
• Het Nederlandse 

onderwijssysteem 
• Onderzoekende houding 

Jaar/niveau 2: 

• Groepsdynamica   
• Communicatie  
• Ontwikkelingspsychologie (ver-

dieping)  
• Klassenmanagement 2  

• Model en toepassing van het di-
recte instructie model  

• Principes van Effectief (laten) le-
ren  

• Digitale didactiek en Arrangeren 
digitaal leermateriaal (ADL) 

• Reflectie  
• Beroepsethiek en    

Schoolcultuur 
• Digitale geletterdheid. 
• Onderzoekend handelen  

Jaar/niveau 3: 

• Groepsdynamica -verdieping  
• Passend onderwijs/oog voor ie-

dere leerling  
• Zorgbegeleiding  

• ADSL (algemene didactiek en sa-
menwerkend leren). Dit als ver-
dieping op ELDI  
  

• Reflectie 
• Beroepsstandaard  
• Werken in teams  
• Onderzoekend handelen  

Jaar/niveau 4: 

• Communicatie Intercultureel  
• Werken naar assessment  

• Werken naar assessment startbe-
kwaam 

• Differentiatie  

• Reflectie  
• Professionalisering 
• Praktijkonderzoek  
• Maatschappelijke ontwikkelin-

gen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Programmaboekje Samen Opleiden – pag. 18 

 

 
 
Programma: woensdag 18 september 2019   

Tijd Programma 
1  09.00- 

10.30 
Jaar/niveau 1,2,3,4 Plenaire Startbijeenkomst  

 
o Hoe gaat dit studie jaar eruitzien?  
o Wat wordt er van jullie verwacht?  
o Wat kunnen jullie van ons verwachten?  
o Welke ontwikkelvraag nemen jullie iedere bijeenkomst mee?   
o Waar werk je naar toe (leeruitkomsten, leerresultaten en portfolio)  
o Wie doet wat? Met wie heb je voor wat te maken?  
o Transferbijeenkomsten: waarom-hoe-wat   
o Kennismaken met elkaar   

Programma Pedagogisch handelen Didactisch handelen Professioneel handelen/ 
Ondersteunende vaardigheden 

     
2  11.00-

12.30  
  

Zonder relatie geen prestatie!  
 

Uit gesprekken met leerlingen over goede 
lessen blijkt dat ‘relatie’ met jou -de do-
cent- een centrale plek inneemt. Het con-
tact met de docent lijkt vóór alles te 
gaan. Wat is een goed contact voor jou? 
Hoe zorg jij voor goed contact met je leer-
lingen? 
Klassenmanagement: hoe voorkom je te 
veel ruis en ongewenst gedrag en hoe kun-
nen de 6 rollen van de docent en het Com-
petentie/Autonomie en Relatie (CAR) model 
daar een rol in spelen?  

  

 
 Leren. Elke leerling kan het.  

 
De leraar wil graag dat zijn/haar leerlingen 
goed presteren.  De leraar geeft met zijn di-
dactische keuzes vorm aan een krachtige leer-
omgeving, waarbij leerlingen tot leren (kun-
nen) komen. Hoe doe jij dat? Welke didacti-
sche werkvormen ken jij al en pas je al succes-
vol toe in de praktijk? Deel in deze workshop je 
didactische ervaringen, gevoed vanuit de theo-
rie. Verschillende didactische concepten komen 
aan de orde, altijd in relatie tot hoe ze werken 
in de praktijk. 

  

 
  

 
   Professioneel in balans 
 
Beroepsethiek (welke waarden en normen 
hanteer ik als leraar in de praktijk?)  
Het portfolio helpt je om jezelf planmatig 
en systematisch te ontwikkelen in je pro-
fessionele eigenheid als leraar. 
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3  13.00-
14.30  

  
Klassenmanagement!  
(oog voor elke leerling)  

 
Dat je de schoolregels niet opdreunt, bete-
kent niet dat deze niet gelden in jouw lo-
kaal, of dat er geen veilige structuur of ka-
ders zijn. Het vertrouwen dat je de leer-
lingen laat zien, heeft een positief effect op 
de sfeer.  
Jij geeft de leerlingen het kader dat zij (en 
jijzelf) nodig hebben om tot leren en hande-
len te komen. Als leraar ontdek je samen 
met de leerlingen hun behoefte en daar 
speel je op in.   

  

 
  

Een (goede) lesvoorbereiding 
 
 
Bij een lesvoorbereiding moet je natuurlijk na-
denken over de verschillende lesfasen, de 
werkvormen die in elke fase het meest effectief 
zijn en hoe je de leeropbrengsten van elke fase 
te weten komt (b.v. met gebruik van de PCDA-
cyclus). Welke ervaring heb jij al opgedaan? 

  
  

 

 
Zicht op mijn eigen leerproces! 

 
 
Korthagen heeft een eenvoudig model 
ontwikkeld om te reflecteren. Reflectie is 
onlosmakelijk verbonden met leren en het 
kunnen maken van keuzes In deze bijeen-
komst leer je aan de hand van je eigen 
opleidingspraktijk hoe je jezelf met behulp 
van dit model de spiegel voorhoudt. 

  

4  15.00-
16.30  

  
"Wat saai”  

  
Saaier dan dit bestaat niet. Caroline zucht 
al zodra ze de eerste stap over de drempel 
van jouw lokaal zet. “Weet je mevrouw, ik 
heb hier zo geen zin in”.  
Ze zucht en steunt en herhaalt haar man-
tra. Ze is totaal niet gemotiveerd.  
 
Welke interventies kan jij hierop toepassen?  

  
Leren: een boeiend proces. 

 
Wat is nu eigenlijk leren? En hoe komt een 
leerling tot leren? Welke rol speel jij als leraar 
daarbij? Herken je (leer)theorieën in jouw on-
derwijspraktijk en koppel jij die (leer)theorieën 
al aan je eigen lesmateriaal? 
  

  
Waarom wil(de) ik leraar  

worden? 
 
Jij hebt de keuze gemaakt om leraar te 
worden.  
Welke vragen en verwachtingen heb jij ten 
aanzien van jouzelf, jouw (toekomstige) 
leerlingen, jouw collega’s en wat is jouw 
visie en missie op/in het toekomstige on-
derwijs?  
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Planning transferdagen 2019 - 2020 
 
 
Onderwijsperiode 1.  
Deze onderwijsperiode bestaat uit 2 bijeenkomsten:  
  
Blok 1 deel 1  
Datum: woensdag 18 september 2019 (week 38)  
Bijzonderheden: startdag voor alle studenten! 
Locatie: Middelburg – Groenmarkt 
  
Voor:  
HR   Niveau/Jaar 2-3-4  
HD   Niveau/Jaar 1-2-3-4  
HF   Niveau/Jaar 3-4  

 
Blok 1 deel 2 (herhaling Blok 1, deel 1 – i.p.v. introductie -> intervisie) 
  
Datum: woensdag 9 oktober 2019 (week 41)  
Locatie: Middelburg – Groenmarkt  
 
Voor:  
HR  Niveau/Jaar 2-3-4  
HD  Niveau/Jaar 1-2-3-4  
HF  Niveau/Jaar 3-4  

 
 
Onderwijsperiode 2  
Deze onderwijsperiode bestaat uit 2 bijeenkomsten:  
 
Blok 2 deel 1  
Datum: woensdag 11 december 2019  
Locatie: Middelburg – Groenmarkt  
 
Voor:  
HR  Niveau/Jaar 2-3-4  
HD  Niveau/Jaar 1-2-3-4  
HF  Niveau/Jaar 2-3-4  

  
Let op: HF jaar 1 op donderdag 12 december 2019. (week 50)  
Let op: HF jaar 1 op donderdag 16 januari 2020. (week 3)  
 
Blok 2 deel 2  
Datum: woensdag 15 januari 2019  
Locatie: Middelburg – Groenmarkt  
 
Voor :   
HR  Niveau/Jaar 2-3-4  
HD  Niveau/Jaar 1-2-3-4  
HF  Niveau/Jaar 2-3-4  

 
Let op: HF jaar 1 op donderdag 12 december 2019. (week 50)  
Let op: HF jaar 1 op donderdag 16 januari 2020. (week 3)  
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Onderwijsperiode 3  
Deze onderwijsperiode bestaat uit 1 bijeenkomst. 
 
Blok 3: Woensdag 18 maart 2020  
Datum: woensdag 18 maart 2020  
Waar: ZAOS, Groenmarkt, Middelburg.  
 
Voor:   
HR  Niveau/Jaar2-3-4  
HD  Niveau/Jaar 1-2-3-4  
HF  Niveau/Jaar 2  

  
Let op:   
HR niveau 1: op dinsdag 10 maart en dinsdag 31 maart thema adolescentiepsychologie,  
HF jaar 1: op donderdag 12 maart bijeenkomst met Harry Sinke en Martin v.d. Plas  
 
 
Onderwijsperiode 4  
Deze periode bestaat uit het afnemen van assessments en CGI’s 
 
Blok 4:  
 
Voor: 
HR  Niveau 1  

 
Waar: ZAOS, Groenmarkt, Middelburg.    
Datum: maandag 8 juni 2020 (09.00-17.30 uur)   Planning dag volgt in mei 2020  
Datum: dinsdag  9 juni 2020 (09.00-17.30 uur) Planning dag volgt in mei 2020  
  
 Voor: 
HR  Niveau 2  

 
Waar: ZAOS, Groenmarkt, Middelburg.    
Datum: maandag15 juni 2020 (09.00-17.30 uur)Planning dag volgt in mei 2020    
Datum: dinsdag 16 juni 2020 (09.00-17.30 uur)Planning dag volgt in mei 2020  
 
 
HERKANSINGEN ASSESSMENTS  
  
Herkansing CGI (cohort 2018/2019) is op 30 oktober 2019.  
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Duo stage 
 
ZAOS en HR   
Duo-stages en co-teaching: informatie voor werkplekbegeleiders   
  
In schooljaar 2019-2020 worden eerstejaars en tweedejaarsstudenten voor zover moge-
lijk in duo’s op hun opleidingslocatie geplaatst.  
  
Duo-stages zijn niet alleen goed om meer studenten een opleidingsplaats te kunnen ge-
ven, maar zijn ook goed om studenten beter voor te bereiden op het leraarsberoep. Duo-
stages dragen namelijk bij aan het toenemende samenwerkende karakter van het le-
raarsberoep. De verantwoordelijkheid voor leerprocessen van groepen leerlingen wordt 
steeds meer gedeeld in een lerarenteam. Als studenten vanaf het begin van hun oplei-
ding gefocust zijn op samenwerking, bijvoorbeeld door werkplekleren eigen te maken in 
tweetallen, kan dit aspect van het beroep worden versterkt.  
  
Er zijn verschillende modellen voor co-teaching, die gebruikt worden bij duo-werkplekle-
ren, met een toenemende mate van samenwerking. Op de volgden bladzijde staat een 
visualisering van deze modellen.  
  
1. Observatie: de een geeft les, de ander observeert.  
2. Coaching: de een geeft les, de ander coacht (geeft suggesties en steun)  
3. Klassenassistent: de een geeft les, de ander assisteert  
4. Sequentieel (ieder geeft een deel van de les)  
5. Parallel (ieder geeft dezelfde les aan een deel van de groep)  
6. Station (ieder werkt met een deel van de groep aan bepaalde activiteiten)  
7. Alternatief (één werkt met een groot deel van de groep, de ander gaat met een klei-

nere groep aan de slag)  
8. Team-teaching: gezamenlijke planning, uitvoering en evaluatie.  
  
Afgelopen jaar hebben we feedback gevraagd aan de docenten in opleiding naar hun er-
varingen met duo-werkplekleren, waarbij we hebben gekeken naar de vormen, de voor- 
en nadelen en de voorwaarden voor duo-werkplekleren. Uit het navragen en onder-
zoeken blijkt dat de vormen van co-teaching die worden toegepast bij duo-werkplekle-
ren vaak beperkt zijn tot het observeren en gezamenlijk nabespreken van elkaars les-
sen.  
Maar er zijn veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld andere vormen van co-teaching, het 
samen voorbereiden van lessen en het samen uitwerken van leerwerktaken (leerwerk-
taak A leent zich daar deels voor en B helemaal; C niet, want dat is echt individueel) of 
daarin een taakverdeling afspreken. Hierover moeten de studenten in gesprek met de 
werkplekbegeleider. Wat willen de studenten? Wat is mogelijk op de stageschool?   
  
Studenten en begeleiders ervaren meer voor- dan nadelen aan duo- stages, en noemen 
met name het van en met elkaar leren als voordeel, en meeliftgedrag als nadeel. Het is 
belangrijk dat studenten elkaar op een goede manier aanspreken op elkaars gedrag, 
mochten ze bijvoorbeeld last hebben van zulk meeliftgedrag.   
  
Studenten moeten uiteindelijk ook voorbereid worden op individueel lesgeven. Ze moe-
ten ook hun eigen stijl kunnen ontwikkelen. Tijdens de stage kan dit geregeld worden 
door een planning, waarin ook ruimte is voor individueel lesgeven. 
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Overzicht assessments 2019-2020  
   

HD HF HR ZAOS 

Jaar 
1  
Ni-

veau 
1 

Er is geen assessment dit 
jaar, echter:  
  
De SO verzorgt meerdere 
lesbezoeken dit jaar.  

Er is geen assessment dit jaar, 
echter:  
  
De IO-er HF komt op lesbezoek.  
Gesprek IO-er i.s.m. de SO  

Assessment niveau 1=   
CGI + portfolio  
Dit assessment wordt afgenomen door 
een ZAOS-assessor en IO-er HR  
*Assessments HR kunnen alleen afgenomen 
worden als portfolio’s ingeleverd zijn.  

  

Jaar 
2  
Ni-

veau 
2 

Het LIO-assessment.  
Dit bestaat uit:  
- inleveren van een portfo-
lio  
- een gesprek voorafgaande 
aan de les  
- een lesbezoek  
- een CGI n.a.v. portfolio.  
  
Dit assessment wordt afge-
nomen door een ZAOS-as-
sessor en IO-er HD  
Voorwaarden:  
- Student heeft P gehaald 
- Student heeft min. 72 stu-
diepunten 
- Proef-assessment is vol-
doende  
 
Dit proefassessment wordt 
afgenomen door 2 SO. 

Er is geen assessment dit jaar, 
echter:  
  
IO-der komt op lesbezoek.  
Gesprek IO-der i.s.m. SO-der.  

Assessment niveau 2.  
Bestaat uit 2 delen.  
A: tussentijds CGI - GO/NoGO moment 
- deel van portfolio + beoordelingsdocument 
door WPB/SO + lesvoorbereiding  
 
B: CGI - totale portfolio + 2 gefilmde lessen + 
reflectie door 1 assessor ZAOS en instituutsop-
leider HR  
 
Dit assessment is te combineren met “proeve 
van bekwaamheid ZAOS”  

ZAOS-Assessment c.q. de “Proeve 
van bekwaamheid” wordt afgenomen 
door ZAOS-assessoren.  
Dit zijn kernteamleden en/of SO  
 
Het behalen van dit assessment 
is vereiste om te solliciteren op een 
van de Zeeuwse scholen voor baan.  
Jaar 3: 0.3 FTE  
Jaar 4: 0.4 FTE  
 
   

Jaar 
3  
Ni-

veau 
3 

  Het ZAOS-assessment geldt voor 
HF-studenten als LIO-assessment  
Wordt afgenomen door ZAOS-as-
sessoren.  
Dit zijn kernteamleden en/of SO   

Assessment niveau 3.   
Bestaat uit 2 delen: tussentijds portfolio 
GO/NoGO moment. Dan lesbezoek door IO. De 
student brengt de SO hiervan op de hoogte.  
Vervolgens eindportfolio voltooien, met als af-
ronding CGI/assessment.  
Door: één assessor HR, één assessor ZAOS 

0,3 FTE   
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Jaar 
4  
Ni-

veau 
4 

Assessment startbekwaam 
(eindgesprek)  
Door: 1 assessor Driestar en 
1 assessor ZAOS   

Het stage-eindgesprek is bepa-
lend of een student wel/niet start-
bekwaam is.  
Er is geen sprake van een as-
sessment.  
Door de SO-der en de IO-der  

Voorafgaand aan het assessment startbe-
kwaam vindt er een lesbezoek plaatst door de 
IO-er  
Deze IO-er geeft een GO or NOGO  
  
De student brengt de SO hiervan op de hoogte  
  
Assessment startbekwaam:  
Door: één assessor HR (de instituut coördina-
tor) en 1 assessor ZAOS   

0,4 FTE  
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Overzicht stagedagen 2019-2020  
  

  HD  HF  HR  ZAOS  

Jaar 1  
Niveau 1 

Hele schooljaar op dinsdag 
en woensdag  
  
  

- Weekstage op 2 scholen in 
september.  
- Starten in periode 2 op 
donderdag en in periode 3 
op donderdag en vrijdag in 
duo’s   

Starten in februari, blok 3 
en 4  
februari 2020 t/m juni 2020  
Op maandag en dinsdag.  
m.u.v studenten GS en EN  

  
  
  
  
  
  
  
Let op: HF en HR jaar 1 stu-
denten plaatsen in Duo’s  

Jaar 2  
Niveau 2 

Hele schooljaar op dinsdag 
en woensdag  

Starten in periode 2. In pe-
riode 2,3,4 op woensdag en 
donderdag.  

Blok 1, 2, 3, 4  op maan-
dag en woensdag. Septem-
ber 2019 t/m juni 2020  
Of maandag, of woensdag  
Studenten GS en EN stro-
men in.  

   
  
  
  
  
Let op: HF en HR jaar 1 stu-
denten plaatsen in Duo’s  

Jaar 3  
Niveau 3 

Hele schooljaar op dinsdag 
en woensdag  
  
Studenten met een baan: 
dinsdag en woensdag en 
3e dag naar keuze  

Starten in periode 1 en 2 op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag.  
Periode 3 en 4 geen stage.  

Blok 1,2,3,4 op dinsdag en 
woensdag.  
  
  
  

  

Jaar 4  
Niveau 4 

Hele schooljaar op dinsdag 
en woensdag  
Studenten met een baan: 
dinsdag en woensdag en 
3e dag naar keuze  

Het hele jaar stage.  
Op donderdag en twee da-
gen naar keuze (niet vrij-
dag)  

 Blok 1,2,3,4 op woensdag 
en donderdag.  
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Overzicht stageplaatsing 2019-2020  
  

 HD  HF  HR  ZAOS  

Jaar 1  
Niveau 1 

Intake gesprekken met HD 
en ZAOS.  
  
ZAOS verzorgt plaatsing  

De weekstage in september 
doet HF i.s.m. Pon-
tes en Scalda Goes.  
  
  

Stagebureau HR stuurt 
ZAOS in mei voorgaand stu-
diejaar de namen en vak-
ken van verwachte studen-
ten.  
Voorkeur HR: studenten 
plaatsen in duo’s.  

ZAOS plaats de studenten 
en ZAOS geeft dit door aan 
stagebureau HD/HF/HR.  
    
Let op: Plaatsen in Duo’s is 
nieuw m.i.v. “19-‘20  

Jaar 2  
Niveau 2 

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS  
ZAOS verzorgt plaatsing.  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS verzorgt plaatsing.  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS verzorgt plaatsing.  
  
  
  

 ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS verzorgt plaatsing  
  
ZAOS plaats de studenten 
en ZAOS geeft dit door aan 
stagebureau HD/HF/HR.  

Jaar 3  
Niveau 3 

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaat-
sing doorgeven aan de 
ZAOS.  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de 
ZAOS. (max. 0.3 FTE)  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de 
ZAOS. (max. 0.3 FTE)  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de 
ZAOS. (max. 0.3 FTE)  
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(max. 0.3 FTE)  
ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.   

ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  

ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
   

ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
  

Jaar 4  
Niveau 4 

 Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de ZAOS. 
(max. 0.4 FTE)  
ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de ZAOS. 
(max. 0.4 FTE)  
ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de ZAOS. 
(max. 0.4 FTE)  
ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
  

Solliciteren/motivatie bij 
ZAOS  
ZAOS studenten mogen 
1e en 2e voorkeur doorgeven 
met motivatie aan ZAOS.  
ZAOS doet de plaatsing  
ZAOS studenten die lesas-
sessment hebben gehaald 
en zelfstandig voor de klas 
mogen, mogen zelfstandig 
solliciteren op de Zeeuwse 
scholen en hun plaatsing 
doorgeven aan de ZAOS. 
(max. 0.4 FTE)  
ZAOS biedt ook de moge-
lijkheid om mee te helpen 
met plaatsing.  
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Overzicht onderzoek 2019-2020  
   

HD  HF Master  HF Bachelor  HR  
Jaar 1  

Niveau 1 
Jaar 1 t/m 3 
doorlopende 
onderzoekslijn.  
Werkbijeen-
komsten op 
ZAOS-kantoor 

     

Jaar 2  
Niveau 2 

     

Jaar 3  
Niveau 3 

Module Onderzoeks-
voorstel  

   

Jaar 4  
Niveau 4 

Onderzoek 
(begeleiding bij 
Driestar)   

Uitvoeren onder-
zoek   
Begeleiding door 
ZAOS  
1e beoordelaar vak-
sectie  
2e beoordelaar HF – 
i.c.m. begeleider 
ZAOS  
  

Onderwijs Pedago-
gisch Handelen 
(OPH) en Vakdidac-
tisch Handelen 
(VDO).  
  
Uitvoeren onder-
zoek   
Begeleiding door 
ZAOS  
1e beoordelaar vak-
sectie  
2e beoordelaar HF – 
i.c.m. begeleider 
ZAOS  
+ presentatie op lo-
catie  
  

Minor + afstudeer-
onderzoek  
Begeleiding door 
ZAOS 

  
 


