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1. Inleiding
Welkom bij 4OLS!
Welkom bij de Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)! Binnen 4OLS werken zeven Haagse voscholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het
voortgezet onderwijs. Bij ons word je voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Dat doen we
om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een baan in het (Haagse) onderwijs.

Wat is een programmaboekje?
Alle studenten hebben vanuit hun eigen lerarenopleiding een handleiding werkplekleren. De doelen,
opdrachten en beoordeling zijn immers voor studenten van alle lerarenopleidingen hetzelfde, maar
per opleidingsschool is de weg daar naar toe verschillend. Dit staat in het programmaboekje
beschreven. Het programmaboekje begrijp je het beste als je eerst de algemene handleiding van
jouw lerarenopleiding goed hebt doorgenomen.

Voor wie is dit programmaboekje bedoeld?
Dit programmaboekje is bedoeld voor alle studenten die binnen de Vierde Haagse Opleidingsschool
(4OLS) hun stage doen en voor hun opleiders en begeleiders.

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)
In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie:
persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.
Persoonlijke verbinding:
• tussen docent-leerling;
• binnen de school en het instituut;
• binnen de opleidingsschool;
• met de omgeving.
Persoonlijke ontwikkeling:
• Bildung;
• onderzoekende houding;
• maatwerk.

Uit welke onderdelen bestaat het 4OLS opleidingsprogramma?
Binnen 4OLS word je voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50%) opgeleid, via het
opleidingsprogramma van 4OLS. Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Werkplekleren op school.
• Gezamenlijk op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
o Start- en afsluitende bijeenkomsten.
o Praktijkbijeenkomsten.
o Intervisie.

Wie kom ik tegen binnen 4OLS?
Binnen de vo-scholen:
• Schoolcoördinator: coördinatie samen opleiden / 4OLS binnen de school.
• Schoolopleider: algemeen begeleider studenten en bruggenhoofd tussen school en
lerarenopleiding(en).
• Werkplekbegeleider: begeleiding van de student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk.
Binnen de lerarenopleidingen:
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•
•

Instituutscoördinator: coördinatie samen opleiden / 4OLS binnen het instituut, verbinding
scholen-instituten.
Instituutsopleider: algemeen begeleider studenten en primair aanspreekpunt voor
schoolopleiders.

Je opleidingstraject binnen 4OLS
Binnen 4OLS krijgen alle hbo-studenten de kans om vier jaar binnen 4OLS te blijven en gedurende
deze vier jaar bij verschillende scholen stage lopen. Hbo-studenten wisselen jaarlijks van school en
krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een
school kunnen aangeven. Wo masterstudenten kunnen, als zij dit willen, halverwege het schooljaar
van school wisselen (onderbouw-bovenbouw).

Meer weten over 4OLS
Bezoek onze website: www.4OLS.nl

2. Visie
In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie:
persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke verbinding
•

•

•

•

In het lesgeven: de verbinding docent-leerling.
o Een goede band tussen docent en leerling is de basis van het beroep.
o Het onderhouden van contacten met ouders / verzorgers vormt daarbij een belangrijk
element.
Verbinding binnen de school en het instituut:
o Studenten zijn binnen 4OLS volwaardig lid van het team.
o Studenten leren binnen 4OLS de volle breedte van het beroep (professionele identiteit,
rollen en verantwoordelijkheden van de docent).
o Studenten leren hoe zij professioneel kunnen functioneren binnen de school:
▪ Zelfstandig docentschap (lessen en taken).
▪ Stressmanagement.
▪ Doorlopende ontwikkelingslijn van student naar startende docent.
Verbinding binnen de opleidingsschool:
o Binnen 4OLS kennen we elkaar. Er zijn korte lijnen tussen alle partners (scholeninstituten).
o We bieden een open en eerlijk leertraject in een veilige leeromgeving.
Verbinding met de omgeving:
o Gebruik maken van de expertise van andere opleidingsscholen in de regio (OSH, NOD
Haaglanden, HOS) en daarbuiten (via het Platform Samen Opleiden &
Professionaliseren).

Persoonlijke ontwikkeling
•

Bildung:
o Persoonsvorming, studenten zijn bewust (on)bekwaam en weten waaraan zij moeten
werken.
o Maatschappelijk bewustzijn en actualiteit.
o (Vak)inhoud.
4

•

•

Onderzoekende houding:
o Gedrevenheid.
o Verantwoordelijkheid geven en nemen.
Maatwerk voor:
o Leerlingen: het is belangrijk om maatwerk voor elke leerling te bieden, dit vraagt o.a.
kunnen schakelen tussen niveaus (vmbo, havo, vwo).
o Studenten.
o Startende docenten.

3. Wie werken er samen binnen 4OLS?
Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen.

De vo-scholen
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasium Haganum
Zuid-West College
Sint-Maartenscollege
Gymnasium Novum
Maerlant-Lyceum
François Vatel
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Elke school heeft eigen speerpunten. Op de volgende pagina’s staan deze weergegeven.
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Gymnasium Haganum
•
•
•

Jezelf mogen zijn
Brede opleiding
Uitdaging

Zuid-West College
•
•
•
•
•
•

•

VMBO
Onderwijs op maat
Warm
Divers
Uitdagend
Loyaal
Professioneel

Sint-Maartenscollege
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Gymnasium Novum
•
•
•

Klein en veilig
Veel keuzemogelijkheden
Leergierige en ambitieuze leerlingen

Maerlant-Lyceum
•
•
•
•

Meer dan 100 jaar oud
Versterkt Engels, robotica, gymnasium
Kritische leerling, vakinhoud belangrijk
Jong bevlogen docententeam

François Vatel
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Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
•
•
•

•

Vrijzinnig-christelijk
Kleine school
Vereniging
Traditie en vernieuwing

De lerarenopleidingen
•
•
•

Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo)
Universiteit Leiden, ICLON (wo)
TU Delft, SEC (wo)

Bijlage 1 en 2 van dit programmaboekje presenteren de opbouw / tijdlijn van twee van onze
lerarenopleidingen: ICLON en SEC. De links naar de stage handleidingen van ICLON en SEC zijn:
• http://september2020.stagehandleiding.net/
• https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-over-de-opleiding/praktijkdeel-van-delerarenopleiding
De meest actuele versie van de stagehandleiding van de HR voor de verschillende niveaus is te
downloaden via de website van 4OLS: www.4OLS.nl. Studenten kunnen in niveaus versnellen of
vertragen; echter elk niveau sluit af met een CGI waarbij de schoolopleider en instituutsopleider
samen beoordelen.
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4. Het 4OLS opleidingsprogramma
4OLS biedt een opleidingsprogramma aan, waarin je leert hoe het lesgeven in de praktijk werkt. Er
zijn praktijkbijeenkomsten en er is intervisie op verschillende schoollocaties. Binnen 4OLS leer je van
onze opleiders en begeleiders hoe de theorie, die je op het instituut hebt geleerd, in de
schoolpraktijk werkt.
Samengevat bestaat het opleidingsprogramma uit:
• Werkplekleren op school.
• Gezamenlijk op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
o Start- en afsluitende bijeenkomsten.
o Praktijkbijeenkomsten.
o Intervisie.
• Overkoepelend (in samenwerking tussen de vier Haagse opleidingsscholen VO):
o Webinars online onderwijs.

Het opleidingsprogramma in tijden van Corona
Als het kan, vinden de bijeenkomsten plaats op de 4OLS-scholen zodat je kennis maakt met onze
locaties. We houden er echter rekening mee dat de bijeenkomsten van ons opleidingsprogramma
mogelijk online plaatsvinden. We zullen je hierover informeren en kijk ook op onze website
(www.4OLS.nl) voor het laatste nieuws.

Werkplekleren
De basis van het opleidingsprogramma bestaat uit het leren op de werkplek. Bij het leren op de
werkplek word je begeleid door je werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. Zij
stimuleren je om je handelen te baseren en onderbouwen op basis van theoretische inzichten.

Start- en afsluitende bijeenkomsten
We starten en eindigen de stage samen. Hieronder vind je de planning van de start- en afsluitende
bijeenkomsten voor 2020-2021.
Startbijeenkomst

Afsluitende bijeenkomst

Woensdag 9 september 2020, 9.00u-11.30u
(inloop 8.30u)
Locatie: je eigen stageschool

Woensdag 16 juni 2021, 15.00u-17.00u
Locatie: Maerlant-Lyceum

Praktijkbijeenkomsten
In de praktijkbijeenkomsten wordt er gewerkt aan praktische oefeningen die je sterker en bewuster
maken voor de klas. Je leert van en met elkaar om in de praktijk te kunnen groeien. In de
bijeenkomst maken we steeds de verbinding tussen theorie en praktijk. Deze praktijkbijeenkomsten
worden steeds op één van de 4OLS locaties aangeboden. Zo zie je in je stagetijd meerdere scholen en
onderwijsconcepten. Aan het eind van elke praktijkbijeenkomst kunnen studenten aan een
vertegenwoordiger van de lerarenopleiding hun stagevragen stellen. Half mei is er voor de hbostudenten een gerichte CGI-voorbereiding.
Er zijn praktijkbijeenkomsten voor alle categorieën studenten binnen 4OLS. Verderop in dit
programmaboekje staat bij welke praktijkbijeenkomsten je aanwezig moet zijn.
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Intervisie
Een aantal keren per jaar zijn er overkoepelende intervisiebijeenkomsten op 4OLS niveau. Alle
studenten binnen 4OLS worden hier verwacht. Daarnaast wordt er ook op schoolniveau intervisie
georganiseerd. Het doel van intervisie is om je te ondersteunen in je professionele
identiteitsontwikkeling (wat voor docent wil ik worden, welke ontwikkeling moet ik nog doormaken
en welke stappen zijn hiervoor nodig).

Webinars online onderwijs
Om de scholen en studenten te ondersteunen bij het vormgeven van online onderwijs, is er speciaal
voor de Haagse opleidingsscholen voor VO (waaronder 4OLS) een aanbod van webinars over online
onderwijs neergezet. Alle studenten binnen 4OLS worden gestimuleerd om hieraan deelnemen. Deze
webinars kunnen jullie helpen in het online vormgeven van je praktijkgedeelte en het ondersteunen
van jullie werkplekbegeleider bij online onderwijs.
Meer informatie over en inschrijven voor deze webinars kan via de website:
https://sites.google.com/schoolblocks.nl/webinars-rodeloper/homepage
We willen jullie vragen om goed te kijken naar het aanbod van webinars en wat het beste past bij
jouw stageschool en leertraject.

Opleidingsprogramma 4OLS voor wo-studenten (educatieve minor, module, master)
Als student van de universitaire lerarenopleiding maak je een keuze uit ons aanbod. Je kunt je
aanmelden voor de praktijkbijeenkomsten die je het meest interessant vindt. Bij de
intervisiebijeenkomsten word je verwacht.
Professioneel handelen:
Intervisie 4OLS
Je leert van en met elkaar onder
begeleiding van school- en
instituutsopleiders.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 13-01-2021,
gymnasium Novum
• woensdag 19-05-2021,
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Aanmelden niet nodig, je wordt
verwacht!

Pedagogisch / professioneel
handelen: Wie ben ik als docent?
Je leert op een speelse manier je
eigen kwaliteiten (als docent) te
ontdekken en in te zetten. De
focus ligt o.a. op houding en
stemgebruik.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 25-11-2020, SintMaartenscollege
• woensdag 31-03-2021,
François Vatel
Aanmelden via Elseline Brinkman
(e.brinkman@haganum.nl)

(Vak)didactisch / professioneel
handelen: Leren lesgeven
Je leert hoe je een les aanpast
aan het type leerling in de klas.
De focus ligt op lesgeven aan
verschillende schoolsoorten
(VMBO, HAVO of VWO) en aan
leerlingen met verschillende
leerstijlen.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 23-09-2020,
Gymnasium Haganum
• woensdag 17-02-2021,
Maerlant-Lyceum
Aanmelden via Elseline Brinkman
(e.brinkman@haganum.nl)

Voor wo-studenten (educatieve minor, module, master): hoe vul je je dagen op school in?
Gemiddeld zijn wo-studenten 3 dagen per week op school (lintminor- en deeltijdstudenten: 1 tot 2
dagen). Tijdens het komende half jaar moet je zorgen voor minimaal 120 klascontacturen, waarvan
minimaal 60 uur bestaat uit zelf gegeven (deel)lessen. Hiervan moet weer minimaal 40 uur gegeven
worden in de onderbouw. Dit betekent dat je iedere week minimaal zo’n 6 a 8 lesuren geeft of
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observeert. De rest van de tijd op school kun je besteden aan het voorbereiden en analyseren van je
lessen, het voeren van gesprekken met je begeleiders, het uitwerken van opdrachten voor het
instituut, het bijwonen van vergaderingen, meegaan met excursies, et cetera.

Opleidingsprogramma 4OLS voor hbo-studenten niveau/leerjaar 2
Als student niveau/leerjaar 2 van de hbo lerarenopleiding neem je deel aan onze
praktijkbijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en de bijeenkomsten met je instituutsopleider.
Aanmelden is niet nodig: je wordt verwacht.
De CGI’s (criterium gerichte interviews) vinden plaats op maandag 14 en woensdag 16 juni 2021.
Keuzemodules HR: Van onze hbo-studenten binnen 4OLS verwachten we dat zij op stagedagen
deelnemen aan onze 4OLS-bijeenkomsten of aanwezig zijn op de stageschool. Dit betekent dat je je
niet kunt inschrijven voor keuzemodules op de HR op je stagedagen!
Professioneel handelen:
Intervisie 4OLS
Je leert van en met elkaar onder
begeleiding van school- en
instituutsopleiders.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 13-01-2021,
gymnasium Novum
• woensdag 19-05-2021,
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Aanmelden niet nodig, je wordt
verwacht!

Pedagogisch / professioneel
handelen: Wie ben ik als docent?
Je leert op een speelse manier je
eigen kwaliteiten (als docent) te
ontdekken en in te zetten. De
focus ligt o.a. op houding en
stemgebruik.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 25-11-2020, SintMaartenscollege
• woensdag 31-03-2021,
François Vatel
Aanmelden niet nodig, je wordt
verwacht!

(Vak)didactisch / professioneel
handelen: Leren lesgeven
Je leert hoe je een les aanpast
aan het type leerling in de klas.
De focus ligt op lesgeven aan
verschillende schoolsoorten
(VMBO, HAVO of VWO) en aan
leerlingen met verschillende
leerstijlen.
Tijdstip: 14.00u-17.00u
• woensdag 23-09-2020,
Gymnasium Haganum
• woensdag 17-02-2021,
Maerlant-Lyceum
Aanmelden niet nodig, je wordt
verwacht!

5. 4OLS opleiders en begeleiders
Je wordt binnen 4OLS in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school
(werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider). Tijdens het
werkplekleren maak je kennis met de school, je observeert lessen en ervaart hoe het is om zelf les te
geven, je bereidt lessen voor en je neemt deel aan allerlei activiteiten op de school.
Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op
school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd
om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als
pedagogisch-didactisch verder helpen. De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek
en gesprekken. De schoolcoördinator vervult een coördinerende rol op de school op het gebied van
samen opleiden en professionaliseren.
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Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat
er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De
beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De
instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.

Onze schoolcoördinatoren
Gymnasium Haganum
Merijn Smit
m.smit@haganum.nl

Zuid-West College
Fatima Anahnah
f.anahnah@sgzuidwest.nl

Sint-Maartenscollege
Leanne van Lint
lnt@st-maartenscollege.nl

Sint-Maartenscollege
Annelies Kort
kta@st-maartenscollege.nl

Gymnasium Novum
Susanne Jansen
jnb@gymnasiumnovum.nl
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Maerlant-Lyceum
Florine Roosken
roosken@maerlant-lyceum.nl

François Vatel
Cleo Neecke
nck@vatel.nl

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Riemke Reitsma
rreitsma@vcl-school.nl

Onze instituutscoördinatoren
Hogeschool Rotterdam
Sjaak Nuijt
j.nuijt@hr.nl

Hogeschool Rotterdam
Gosse Romkes (instituutsopleider)
j.nuijt@hr.nl

SEC – TU Delft
Ruud van Uffelen
info-sec@tudelft.nl
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6. Enkele afspraken
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Zorg dat je zo snel mogelijk je stage-overeenkomst laat ondertekenen en weer inlevert bij het
stagebureau.
We gaan er van uit dat je op de opleidingsdagen de gehele dag (1e t/m 8e uur) aanwezig bent op
de opleidingslocatie.
Binnen de stagedagen geef je niet alleen les, maar werk je ook aan je stageopdrachten.
Als je onverhoopt ziek bent, neem dan minimaal 30 minuten voor de start van het eerste uur
contact op met de werkplekbegeleider en schoolopleider. Als je te laat op school gaat komen
neem dan z.s.m. contact op met de receptie/administratie van de school en vraag je afwezigheid
door te geven aan je werkplekbegeleider en schoolopleider.
Voor de leerlingen van de school ben je ‘gewoon’ een leraar, dus heb je een voorbeeldfunctie
binnen de school. Niet alleen gedragsmatig, maar ook qua kleding e.d. Houd je aan de afspraken
binnen de school. Stel je daar de eerste dag van op de hoogte.
Mail alleen in uiterste gevallen en na overleg met je werkplekbegeleider met leerlingen. Indien
nodig communiceer dan uitdrukkelijk alleen met je schoolmailadres!
Kopiëren doe je in overleg met je werkplekbegeleider. Stel je op de hoogte van schoolafspraken
rondom kopiëren op de opleidingslocatie.
Bereid iedere les of deel van een les die je geeft voor middels een lesvoorbereidingsformulier.
Ga altijd zorgvuldig om met privacy van personen. Vermeld als regel geen namen bij de
uitwerking van een opdracht.

7. Nuttige tips en hints
•
•

•
•
•
•
•
•

Op elke school kun je gebruik maken van de personeelskamer. Richt je hierbij nadrukkelijk naar
de locatiegebruiken en meng je in het docententeam.
Er zijn verschillende plaatsen binnen de school waar je kunt werken, bijvoorbeeld de
docentenwerkkamer, de teamkamers of de personeelskamer. Vraag even na welke
mogelijkheden jouw stageschool biedt. Ga niet met alle stagiaires bij elkaar zitten, laat ruimte
voor de docenten om te werken. Je kunt wel met je duo-stagiair samen gaan zitten.
Beperk je niet tot één of enkele vakken maar probeer zoveel mogelijk alle facetten van de school
te bestrijken. Zo krijg je een breed beeld van het beroep van docent.
Vraag zo mogelijk uitleg wanneer je iets niet begrijpt, je kunt veel leren van anderen.
Bereid ieder gesprek dat je gaat houden zorgvuldig voor, in die zin dat je je ingelezen hebt en je
vragen en punten op papier hebt staan.
Bereid observaties en opdrachten goed voor: weet waarop je gaat letten, hoe je het noteert en
hoe de informatie ‘objectief’ blijft. Observeer nooit zonder doelstelling.
Als je een onderzoeksopdracht vanuit de lerarenopleiding gaat uitvoeren overleg dan over de
aanpak eerst met je werkplekbegeleider of schoolopleider.
Sommige scholen hebben een eigen onderzoekagenda; vraag daar eens naar als je nog een
thema zoekt voor afstuderen of praktijkonderzoek. Misschien kom je op een leuk idee.

14

8. Regelgeving
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Als je van stageschool gewisseld bent, ontvang je een mail van je stageschool met informatie over de
aanvraag van de VOG. De link in de mail brengt je naar de aanvraag.
Het proces levert je een ‘bewijs van aanvraag’ op.
De definitieve VOG ontvang je later.
De kosten voor de aanvraag worden vergoed door de school.
Op je eerste stagedag moet je het ‘bewijs van aanvraag’ kunnen tonen.

Filmen in de klas via Iris Connect
Ten aanzien van het gebruik van foto- en filmapparatuur hebben we te maken met privacywetgeving. De scholen hebben hierover met elkaar afgesproken, dat uitsluitend gefilmd mag worden
met behulp van Iris Connect. Leerlingen, of hun ouders, geven hiervoor jaarlijks toestemming.
Je mag de lessen dus filmen, maar absoluut niet met eigen camera’s of telefoontoestellen, waarop
niet Iris Connect is geactiveerd. Iris Connect werkt met licenties die door de lerarenopleidingen zijn
aangeschaft. Het beeldmateriaal wordt opgeslagen in een veilig gesloten digitaal systeem waar je
alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord bij kan komen. Via je werkplekbegeleider, of
schoolopleider krijg je toegang tot het systeem. Uitsluitend beoordelaars en begeleiders kunnen met
jouw instemming de beelden bekijken.
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Bijlage 1: ICLON Leiden tijdlijn werkplekleren
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Bijlage 2: TU Delft Master Science Education and Communication (SEC)
De TU Delft biedt de TU Delft lerarenopleiding aan vanuit de afdeling Science Education and Communication (SEC)
waarin studenten worden opgeleid tot een eerstegraads lesbevoegdheid in de schoolvakken Informatica,
Natuurkunde, Ontwerpen en O&O, Scheikunde en Wiskunde.
1.

Opleidingen

Opleidingstraject
Educatieve minor
NA, SK, WI, Inf, Techniek
Educatieve module
NA, SK, WI, Inf, Techniek
Master Educatie
NA, SK, WI, Inf,
Ontwerpen/O&O

Wanneer
Start in september en
februari
Start in september en
februari
Start in september en
februari

Duur
1 semester

EC
30

1 semester

30

2 semesters

120 of 60

2. Uitwerking visie
Belangrijke uitgangspunten van de TU Delft lerarenopleiding zijn het verbinden van theorie en praktijk en het
werken vanuit de leervraag van de student. We leiden academisch gevormde docenten op die in staat zijn hun eigen
leren op de werkplek vorm te geven. Daartoe werken we bij meerdere vakken aan de hand van de ‘Plan Do Check
Act’ cyclus. Studenten doorlopen deze cyclus meerdere malen met hun leervragen en werken op een
gestructureerde manier. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan bij de visie op opleiden van 4OLS. Binnen de
vakken van de opleiding is er voor studenten ruimte om aan te haken bij de activiteiten van de opleidingsschool als
dat past bij hun leertraject en leervragen. Het verbinden van theorie en praktijk is ook een waarde die we
onderschrijven voor onszelf als instituut. Door actief te zijn binnen de opleidingsschool blijven wij ook leren en
reflecteren op onze eigen praxis. Opleiden doe je samen!
3.

Curriculum en stages
Q1
Q2
Professionele Leergemeenschap
Inleiding STEMdidactiek
Schoolpracticus
Oriëntatie 1

Vakdidactiek Basis

Vakdidactiek Verdieping

Schoolpracticus
Oriëntatie 2

Schoolpracticum Verdieping

Onderwijskunde
Praktijk 1
inhoud

periode
duur
stagedag

Q3
Q4
Professional and Personal Development

Onderzoek en Ontwerp in het Onderwijs

Schoolpracticum Basis
In deze stage ligt de nadruk op leren onderwijzen in de onderbouw. Deze
stage wordt gedaan door alle studenten in de opleiding, dus ook de
masterstudenten. In de stage combineren studenten stage-opdrachten met
opdrachten voor de vakken Onderwijskunde en Vakdidactiek. In de stage
ontwikkelen zijn hun pedagogisch-didactische vaardigheden. Voor het vak
onderwijskunde werken de studenten aan klassenmanagement en het
expliciteren van naïeve denkbeelden. Voor vakdidactiek werken ze ernaar
toe om zelfstandig een lessenserie te ontwerpen, te geven en te evalueren.
In stage-opdrachten wordt er gewerkt aan de hand van de Plan Do Check
Act-cyclus.
Meer informatie over de stage vindt u op www.stagehandleiding.net
Semester 1 of semester 2
16 weken
De lesdag in Delft is dinsdag. Alle andere dagen zijn studenten in principe
beschikbaar voor stage.

17

beoordeling

stp
Praktijk 2
inhoud

periode
duur
stagedag
beoordeling

stp

Beoordeling wordt gedaan op basis van criteria zoals omschreven op
www.stagehandleiding.net. De vakcoach geeft feedback en de
instituutsbegeleider geeft de uiteindelijke beoordeling.
15
Schoolpracticum Verdieping
In deze stage ligt de nadruk op leren onderwijzen in de bovenbouw en wordt
alleen gedaan door masterstudenten. In deze stage combineren studenten
stageopdrachten, opdrachten voor vakdidactiek, persoonlijke en
professionele ontwikkeling en het vak Ontwerpen en Onderzoeken in het
Onderwijs (O3). In de stage ontwikkelen zijn hun pedagogisch-didactische
vaardigheden. Voor het vak O3 werken studenten aan een kleine
onderwijsinnovatie die ze ook onderzoeken. Voor vakdidactiek werken ze
ernaar toe om zelfstandig een lessenserie te ontwerpen, te geven en te
evalueren in een bovenbouwklas. In stage-opdrachten wordt er gewerkt aan
de hand van de Plan Do Check Act-cyclus.
Meer informatie over de stage vindt u op www.stagehandleiding.net
Semester 1 of semester 2
16 weken
De lesdag in Delft is dinsdag. Alle andere dagen zijn studenten in principe
beschikbaar voor stage.
Beoordeling wordt gedaan op basis van criteria zoals omschreven op
www.stagehandleiding.net. De vakcoach geeft feedback en de
instituutsbegeleider geeft de uiteindelijke beoordeling.
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