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Inleiding
Opleidingsschool Haaglanden
Allereerst willen we je van harte welkom heten op de Opleidingsschool Haaglanden (OSH), een
samenwerkingsverband van negen VO-scholen en vier opleidingsinstituten te weten: het Alfrink
College, Hofstad Lyceum, Hofstad Mavo Havo, Maris College, Chr. College De Populier, Rijswijks
Lyceum, Van Vredenburch College, Veurs Lyceum, Lyceum Ypenburg, Christelijk Lyceum Zandvliet,
ICLON (Rijksuniversiteit Leiden), SEC (TU-Delft), Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. De
scholen zullen zich in het volgende hoofdstuk kort aan jullie voorstellen.
Samen Opleiden
Als partners van de OSH zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van studenten tot start
bekwame docenten. 60 procent van de opleiding vindt plaats op de instituten, 40 procent vindt plaats
binnen onze Opleidingsschool. Bij de instituten ligt meer nadruk op theorie, bij de opleidingsschool ligt
de nadruk op het verbinden van theorie en praktijk. Dat gebeurt uiteraard tijdens de stages op de
betrokken VO-scholen, maar ook via een eigen cursusprogramma dat bestaat uit allerlei onderdelen
zoals cursussen, intervisiebijeenkomsten en opdrachten.
Leer-werktraject
De OSH biedt een goed en veelzijdig leer-werktraject met uitstekende begeleiding. Per studiejaar loop
je stage op een andere school-van gymnasium tot vmbo-met eigen leerlingen populatie en
onderwijsconcept, waardoor je je zeer veelzijdig ontwikkelt.
Op de scholen is uitstekende begeleiding gewaarborgd doordat wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit
van onze begeleiders. Zo beschikt elke deelnemende school over gecertificeerde werkplekbegeleiders,
schoolopleiders en opleidingscoördinatoren die speciaal zijn opgeleid om zorg te dragen voor het
opleiden van studenten.
Opleidingsprogramma
Ons opleidingsprogramma wordt gekenmerkt door een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in
moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische
bekwaamheid en professionele ontwikkeling. De OSH is als eerste opleidingsschool binnen de regio
Haaglanden opgericht en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan als het gaat om opleiden
en professionaliseren. Ons opleidingsprogramma heeft door de jaren heen dan ook zijn nut in de
praktijk bewezen. Onze scholen lopen voorop in de ontwikkeling van de sector: een meerwaarde van
onze opleidingsschool.
Recht doen aan verschillen
Ons motto is: practice what you preach. In onze optiek is het opleiden van studenten net als het
opleiden van leerlingen: maatwerk! Onze werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, supervisoren,
schoolopleiders en vakdidactici streven er naar om in goed overleg met elkaar en met jou af te
stemmen wat (welke competentie) je wanneer (just-in-time learning) en waar leert. Ons
opleidingsprogramma biedt daarom op verschillende momenten in het jaar een variatie aan vormen
van leren (cursussen, intervisie, opdrachten en werkplekleren) passend bij de verscheidenheid van
leer-, ontwikkel- en toetsdoelen van de verschillende studenten en opleidingen.
Leren van en met elkaar
Onze opleidingsschool vormt een krachtige en unieke leeromgeving waar studenten van verschillende
opleidingsinstituten en alle deelnemende partners gezamenlijk van en met elkaar leren ten gunste van
onze gezamenlijk gedeelde passie: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Middels verschillende
kwaliteitsinstrumenten, zoals kwaliteitsrapportages, enquêtes en studentenarena’s houden wij zicht op
de effecten van het door ons gevoerde beleid.

Baan
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Het is goed mogelijk dat je tijdens of na afloop van de opleiding doorgaat in een baan op een van onze
scholen. Want één ding is zeker: in de regio Haaglanden zijn de komende jaren veel lerarenvacatures.
Binnen de OSH houden wij zicht op de vacatures en bieden wij gedurende het hele schooljaar
studenten de mogelijkheid te solliciteren. Op onze linkedIn(hier de link) pagina posten wij regelmatig
nieuws over vacatures op onze scholen. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om te netwerken,
ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Inductiearrangementen
Indien je na of tijdens je opleiding aan het werk gaat op een van onze scholen stroom je door in onze
inductie arrangementen. Samen met onze opleidingsinstituten hebben onze schoolopleiders de
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar duurzame ontwikkeling van docenten. De uitkomsten van dit
onderzoek bieden onze scholen veel inzicht in de behoeften op het gebied van professionaliseren van
docenten gedurende de verschillende stadia van hun loopbaan. Deze inzichten hebben geleid tot het
ontwikkelen van inductiearrangementen met als doel alle nieuwe docenten, ervaren of niet, zich snel
thuis te laten voelen op onze scholen zodat ze hun werk op een goede en plezierige manier kunnen
doen. Zo bieden onze scholen startende docenten via inductiearrangementen ondersteuning op het
gebied van professionalisering doormiddel van workshops, intervisiebijeenkomsten en coaching.
Programmaboekje
In dit programmaboekje vind je een schat aan informatie. Naast een beknopt overzicht van onze
scholen en verschillende onderwijsconcepten, vind je er ook een beknopte handleiding met informatie
over ons opleidingsplan, een overzicht van het opleidingsplan zelf en een persoonlijk ontwikkelplan.
Zo lang je binnen de opleidingsschool Haaglanden studeert, zorg je dat je op de hoogte blijft van de
laatste ontwikkelingen in het opleidingsprogramma. Het cursusaanbod wordt regelmatig aangepast om
vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Hou dus altijd onze website (link)
goed in de gaten. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het persoonlijk ontwikkelplan ligt bij
de student zelf. Wij verwachten dat je een geupdate versie meeneemt naar relevante gesprekken met
je werkplekbegeleiders, vakdidactici, schoolopleiders/coördinatoren en instituutsopleiders. Daarnaast
speelt het ontwikkelplan een belangrijke rol op het moment dat je van stageschool wisselt.
Wij wensen jullie een leerzame en fijne tijd toe op de Opleidingsschool Haaglanden.

Monique van Mourik | Alfrink College
Ed Hamwijk | Hofstad Lyceum
Arianne Magnee | Hofstad Mavo Havo
Danny Pet | Maris College
Gabi Holtgrefe | Chr. College De Populier
Carlijn de Römph | Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College
Elmar Caspers | Veurs Lyceum
Rob de Ruiter | Lyceum Ypenburg
Inger Oldemans | Christelijk Lyceum Zandvliet
Alette Boone | Programmamanager Opleidingsschool Haaglanden | aboone@depopulier.nl
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VO-scholen

Alfrink College

Opleidingen

Havo, vwo, tweetalig vwo

Aantal Leerlingen

1700

Adres

Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer

Telefoonnummer

079-3306666

Emailadres

administratie@alfrink.nl

Website

www.alfrink.nl

Rector

Gisela Assenberg

Opleidingscoördinator

Monique van Mourik

Emailadres

mou@alfrink.nl

Het Alfrink College
• is een katholieke school voor havo, vwo en tweetalig vwo. De visie van onze naamgever, kardinaal
Alfrink, is de leidraad voor ons handelen.
• is een school waar leerlingen en personeel met verschillende culturele achtergronden en
(geloofs)overtuigingen elkaar ontmoeten. We leren onze leerlingen omgaan met verschillen en
aandacht voor de ander en het andere.
• is een school waarin collega’s en leerlingen aandacht en respect voor elkaar hebben.
• biedt leerlingen klassikaal onderwijs. De docent is de regisseur van het onderwijsleerproces.
• verrijkt het onderwijs met digitalisering. Alle leerlingen en docenten beschikken over een Macbook.
Alle lokalen hebben moderne touchscreen digiborden.
• heeft een tweejarige brugperiode waarna de leerlingen doorstromen naar een derde klas havo of
vwo. De tvwo-brugklassen vanaf het begin homogeen. Leerlingen kunnen in de onderbouw kiezen
voor sportklassen, waarbij leerlingen zes uur per week sporten.
• geeft leerlingen meer mee dan kennis alleen. Dankzij onze duidelijke organisatie en de kwaliteit die
het Alfrink College biedt, bereiden we onze leerlingen uitstekend voor op het diploma, een eigen
verantwoordelijkheid en de moderne samenleving.
Ons motto: school zijn we samen; iedereen doet ertoe.
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Hofstad Lyceum

Opleidingen

Havo, atheneum en gymnasium

Aantal Leerlingen

980

Adres

Colijnplein 9, 2555HA Den Haag

Telefoonnummer

070-3687670

Emailadres

info@hofstadlyceum.nl

Website

www.hofstadlyceum.nl

Rector

Mevr. J.A. Hal

Opleidingscoördinator

Ed Hamwijk

Emailadres

hmw@hofstadlyceum.nl

Op Hofstad Lyceum vinden we dat ieder kind een uniek talent bezit. Dat komt er misschien nog niet uit
op de eerste dag, maar wel gedurende de jaren dat ze hier rondlopen. We vinden het dan ook
belangrijk dat we ze zoveel mogelijk mogelijkheden bieden om zo te kijken waar hun kansen liggen.
Dat doen we op de havo, het vwo en gymnasium en met tweetalig onderwijs (TTO).
De visie van Hofstad Lyceum is kernachtig verwoord in het motto ‘hoogstpersoonlijk’.
De drie belangrijkste speerpunten in de visie van Hofstad Lyceum zijn:
- Het actief inzetten op diversiteit (op alle gebieden) als kracht;
- Het vergroten van motivatie van leerlingen (onder andere door het inzetten van wat we vaak
‘intrinsieke motivatie’ noemen);
- Het aanwakkeren van een open, onderzoekende houding bij leerlingen (en medewerkers).
Het onderwijsbeleid richt zich op de volgende gebieden:
Leerlingenparticipatie
Wij hechten er op school aan dat de leerlingen zich ook buiten de lessen voor allerlei zaken inzetten.
Hofstad Lyceum beschikt over een hoge mate van leerlingenparticipatie. Zo is er niet alleen een
leerlingenraad en een leerlingendelegatie in de MR, maar ook is er een groep Unesco-ambassadeurs,
een Gender and Sexuality Alliance-groep (GSA) en een Helping-Pool, een groep leerlingen die op
allerlei gebieden ondersteuning verleent.
Internationalisering
Als UNESCO-school oriënteren wij ons met ons onderwijs op Europa en de landen daarbuiten. Er zijn
diverse samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s met scholen in Duitsland, Spanje, Engeland en
Italië. Leerlingen ontmoeten medescholieren en leren van en met elkaar. Videoconferenties en emailprojecten verruimen de horizon.
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Kunst, cultuur en sport
De school geeft kunst en cultuur een duidelijke plaats in het onderwijsprogramma. Naast de reguliere
activiteiten die in het lesprogramma passen, zoals muziekavonden en exposities, zijn er allerlei
buitenlesactiviteiten op het gebied van dans, drama, muziek en beeldende vorming. Alle brugklassers
hebben een talentuur in hun rooster; zij volgen workshops op het gebied van sport en/of cultuur naar
keuze. Hofstad EXTRA Sport, Hofstad Extra Kunst en Hofstad EXTRA Muziek zijn programma’s voor
enthousiaste onderbouwleerlingen die na schooltijd sportief of creatief bezig willen zijn.
ICT
ICT wordt op Hofstad Lyceum breed ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
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Hofstad Mavo Havo

Opleidingen

Havo (t/m jr 3), Havo/TL, TL, Kader/TL

Aantal Leerlingen

540

Adres

Albardastraat 25

Telefoonnummer

070-397 15 41

Emailadres

info@hofstadmavohavo.nl

Website

www.hofstadmavohavo.nl

DRector

Dhr. R.J. Stehmann

Opleidingscoördinator

Arianne Magnée

Emailadres

MAG@hofstadmavohavo.nl

Hofstad Mavo Havo

• Is een kleine, veilige, gezellige school.
• Biedt aandacht voor iedereen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Coacht zowel leerlingen, stagiairs als docenten.
Zijn de mentoren de coaches van de leerlingen.
Geeft de regie om te leren aan de leerlingen op basis van gepersonaliseerd leren.
Werken sinds 19/20 werken met keuze-uren en keuzeprojecten.
Wordt naast cognitie ook gewerkt aan menswording en vaardigheden.
Is een school die formatief toetsen in stapjes invoert.
Waar je als stagiair gezien wordt als docent, maar wel met bescherming.
Waar je niet alleen gecoacht wordt door je werkplekbegeleider(s) en schoolopleiders, maar bij
iedere docent terecht kan.
• Bied je alle facetten van het docentschap.
• Wordt hard aan ouderbetrokkenheid gewerkt.
Ons motto: Neem de regie over je eigen toekomst
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Maris College

Opleidingen

Vwo, havo, technasium, mavo (tto), gl, kbl, bbl, lwoo

Aantal Leerlingen

2702

Adres Belgisch Park (vwo, havo, technasium)

Nieuwe Duinweg 10, 2587 AC Den Haag

Adres Statenkwartier (vmbo gl, kbl en bbl)

Antonie Duyckstraat 126, 2582 TR Den Haag

Adres Houtrust (mavo, havo (2 jaar))

Tjalie Robinsonduin 74, 2566 HD Den Haag

Adres Bohemen (vmbo tl en kbl)

Mgr. Nolenslaan 16, 2555 XZ Den Haag

Adres Waldeck (vmbo kbl en bbl) onderbouw
Adres Waldeck (vmbo kbl en bbl) bovenbouw

Toscaninistraat 187, 2551 LW Den Haag
Cantateplein 27, 2553 VD Den Haag

Adres Kijkduin (vmbo lwoo)

Landréstraat 150, 2551 CA Den Haag

Telefoonnummer

070 - 3231334

Emailadres

info@mariscollege.nl

Website

www.mariscollege.nl

Algemeen directeur

mw. J. van Biemen

Locatiedirecteur Belgisch Park
Locatiedirecteur Statenkwartier
Locatiedirecteur Houtrust
Locatiedirecteur Bohemen
Locatiedirecteur Waldeck
Locatiedirecteur Kijkduin

dhr. G.A. Wesselo
mw. drs. E. Vinken – Oldenhof
mw. B.F.M. van Engelen
dhr. P.J.J. Hofstra
mw. N. de Jong
dhr. B. de Haan

Opleidingscoördinator

Danny Pet

Emailadres

d.pet@mariscollege.nl
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Het Maris College

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is een school met zes kleinschalige locaties langs de Noordzeekust van Den Haag.
Heeft mooie gebouwen, waar je elkaar tegenkomt en leert kennen.
Heeft duidelijke regels die zorgen voor een plezierige sfeer in school.
Stimuleert leerlingen om, binnen hun mogelijkheden, een topprestatie te leveren en met het
hoogst mogelijke diploma de school te verlaten.
Heeft goed bereikbare locaties met fiets en openbaar vervoer.
Biedt ouders de mogelijkheid om mee te denken.
Biedt leerlingen de mogelijkheid om mee te praten.
Besteedt veel aandacht aan taal en rekenen.
Laat je je culturele talenten verdiepen met o.a. een dansgroep, een masterclass tekenen, de
Maris Music Awards, theaterbezoeken, open podia, Maris got Talent en vrijwillige
buitenlandreizen.
Biedt na schooltijd veel sportactiviteiten (Bohemen heeft zelfs een eigen fitnessruimte).
start komend schooljaar het project ‘Techniek aan zee’. Het doel van het project is vooral al
onze leerlingen enthousiasmeren voor techniek. Hiervoor verplaatsen wij onze klaslokalen
naar de haven van Scheveningen en koppelen wij ons onderwijs aan de techniek aan de
haven, visserij, nautische en maritieme sector, kustwering en wind- en waterenergie.

Ons motto: klein, veilig en kansrijk
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Christelijk College de Populier

Opleidingen

Mavo, havo, atheneum, gymnasium

Aantal Leerlingen

1308

Adres Lyceum

Populierstraat 109, 2565 MK, Den Haag

Adres Mavo

Dunklerstraat 7, 2517 SW, Den Haag

Telefoonnummer

070-3648808

Emailadres

info@depopulier.nl

Website

www.depopulier.nl

Rector

Dhr. R. van Oevelen

Opleidingscoördinator

Gabi Holtgrefe

Emailadres

gholtgrefe@depopulier.nl

Christelijk College de Populier

• Is een goede christelijke school met een fijne sfeer
• Is veilig en overzichtelijk. Onze leerlingen voelen zich gezien en krijgen ruimte om hun talenten te
ontplooien.

• Is een school waar we leerlingen leren leren voor nu en later. Leerlingen leren bewuste keuzes te
•
•
•
•
•
•
•

maken en kritisch na te denken over het eigen handelen. Fouten maken hoort bij dit proces.
Daardoor durf je nieuwe paden te bewandelen en creatief om te gaan met uitdagingen.
Is een school waar formatief toetsen en rekening houden met verschillen in ontwikkeling is.
Is een school met stromenonderwijs en met veel aandacht voor sport, cultuur en maakonderwijs.
Geeft de ruimte aan leerlingen om keuzes te maken en schenkt het vertrouwen dat daarvoor nodig
is. Leerlingen en docenten geven elkaar hierbij over en weer feedback.
Is een school waar je mag zijn wie je bent. Je leert jezelf beter kennen èn ontwikkelt jezelf. Je durft
jezelf te laten zien.
Biedt leerlingen ruimte voor vragen. We stimuleren een eigen mening en dagen leerlingen uit om
het beste uit zichzelf te halen. Docenten hebben een voorbeeldfunctie voor leerlingen: wij vinden
onze eigen ontwikkeling ook belangrijk.
Is een school waar we elkaar accepteren en waar we oog hebben voor onze omgeving. Je weet om
te gaan met sociaal-maatschappelijke veranderingen èn soms loop je vooruit op veranderingen.
Iedereen kan en mag het verschil maken.
Is een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij zijn betrokken op elkaar en geven ruimte
aan diversiteit.

Ons motto: Samen doen we het beter!
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Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Opleidingen

Vwo, Havo, atheneum en gymnasium, Mavo/kader
basisberoepsgericht, kader-beroepsgerichte leerweg

Aantal Leerlingen

1.473

Adres

Karmozijnstraat 2

Telefoonnummer

070-3364944

Emailadres

info@rijswijkslyceum.nl

Website

www.rijswijkslyceum.nl

Rector

Dhr. J. Bos

Opleidingscoördinator

Carlijn de Römph

Emailadres

rmp@vanvredenburchcollege.nl

13

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beide in Rijswijk gevestigd, aan de rand
van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale
omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.
Het Rijswijks Lyceum
• biedt onderwijs aan ca. 1000 leerlingen in de afdelingen vwo, havo en mavo.
• heeft een specifiek onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen.
Het Van Vredenburch College
• is een beroepsgerichte vmbo-school. Hier kunnen de ca. 500 leerlingen een basis- of een
kaderberoepsgerichte opleiding volgen.
• verzorgt onderwijs in de richtingen economie, techniek en zorg & welzijn.
Wij kiezen er bewust voor om beide doelgroepen aan een eigen schoolgebouw en docententeam te
koppelen. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een
eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de
overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.
Het onderwijs op beide scholen streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd
worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het
verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De
docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. Het doel is om binnen alle afdelingen op het
vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.
Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven
van voldoende rendement en voldoende examenresultaten. In een onvoorspelbare omgeving, met een
stortvloed aan informatie en vele keuzemogelijkheden, zoeken jongeren naar waarheid, hun
authenticiteit en een betekenisvolle verbinding met anderen.
Hoewel wij zien dat de verschillende culturen in onze samenleving naar elkaar toe groeien (en zich
ook wel vermengen), is er soms ook sprake van maatschappelijke spanningen. Soms wordt dit
veroorzaakt door onbekendheid met elkaars opvattingen, gebruiken en gedragingen. Wij willen als
scholen deze onbekendheid overbruggen en spanningen, waar mogelijk, verminderen.
De verwevenheid van multimedia met het leven van onze leerlingen maakt informatie snel
toegankelijk. De opties lijken daarmee onbeperkt voor onze leerlingen om vorm te geven aan hun
leven. Dit houdt een grote belofte in zich, maar het is ook niet altijd eenvoudig. Wij willen onze
leerlingen stimuleren om de vele mogelijkheden te verkennen die de toekomst hen biedt.
We zijn ervan overtuigd dat iedere leerling het recht heeft zijn of haar talenten te ontdekken en tot
ontwikkeling te brengen. We helpen hen dan ook het zelfvertrouwen te ontwikkelen om actief en
doelbewust die toekomst zelf vorm te geven. We zien het daarom als onze plicht om onze leerlingen
te motiveren en te stimuleren hun grenzen op te zoeken, zodat zij met plezier kunnen presteren en
succesvol kunnen zijn.
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Veurs Lyceum

Opleidingen

Mavo, havo, atheneum, gymnasium

Aantal Leerlingen

750

Adres

Burg. Kolfschotenlaan 5, LEIDSCHENDAM

Telefoonnummer

070 – 4 199 100

Emailadres

info@veurslyceum.nl

Website

www.veurslyceum.nl

Rector

Mevr. C. Van Thiel-Tuininga

Opleidingscoördinator

Elmar Caspers

Emailadres

csp@veurslyceum.nl

Het Veurs Lyceum
• is een kleinschalige en gezellige school waar leerlingen en docenten op een plezierige manier met
elkaar leren en werken;
• is een school met een FLEX-rooster: in een 80-minuten rooster met FLEX-uren bieden we de
leerlingen keuzevrijheid, begeleiden we de leerlingen met aandacht bij het opdoen van kennis en
vaardigheden en is er ruimte voor differentiatie;
• is een school waar les wordt gegeven in drie talentstromen: Kunst & Media, Science en Sport. In de
talentstromen besteden we aandacht aan de ontwikkeling van 21 e eeuwse vaardigheden;
• maakt deel uit van het WON-netwerk (Wetenschapsoriëntatie Nederland), waarmee we de
leerlingen stimuleren onderzoekend te leren en te leren onderzoeken;
• is een school die de leerling toetst, volgt en op maat begeleidt via het RTTI-toetssysteem
• is een school die uitdagend onderwijs biedt dat in verbinding staat met de wereld om ons heen. Zo
leiden wij maatschappelijk betrokken leerlingen op die in staat zijn om nu en in de toekomst hun
bijdrage te leveren aan een continu veranderende wereld.
Ons motto: Stimulerend, betrokken en uitdagend
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Lyceum Ypenburg

Opleidingen

Mavo – havo – atheneum - gymnasium

Aantal Leerlingen

Ca. 1400

Adres

Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag

Telefoonnummer

070-4132050

Emailadres

info@lyceumypenburg.nl

Website

www.lyceumypenburg.nl

Rector

Dhr. F. van de Gronden

Opleidingscoördinator

Rob de Ruiter; Eveline Poole

Emailadres

rui@lyceumypenburg.nl; pol@lyceumypenburg.nl

Lyceum Ypenburg

• Homogene brugklassen gymnasium, atheneum, havo en mavo en dakpanklassen atheneum/havo
en havo/mavo
• We bieden alle collega’s ruimte om te leren en zich verder te ontwikkelen
• Wij halen het beste uit onze leerlingen
• Internationaal erkend verdiepingsprogramma in de vreemde moderne talen (Cambridge, Goethe en
DELF)
• Speciale talentgroepen voor sport, muziek, theater, digital science en kunst
• Extra curriculaire programma’s: debating, leeskringen, reizen, uitwisselingen
• Transparante, lichte school
• Direct naast de school ligt ons sportcomplex
• Iedere klas heeft een eigen mentor en in de brugklas ook twee of drie juniormentoren
• We hechten veel waarde aan structuur, duidelijke regels en afspraken
• We gaan op een vriendelijke manier met onze leerlingen om en zij met ons
Ons motto: Kiezen voor Talent

16

Christelijk Lyceum Zandvliet

Opleidingen

havo, atheneum, gymnasium

Aantal Leerlingen

891

Adres

Bezuidenhoutseweg 40, 2594AW, Den Haag

Telefoonnummer

070-3851902

Emailadres

administratie@chrlyceumzandvliet.nl

Website

www.chrlyceumzandvliet.nl

Rector

Dhr. drs. G.A. den Heijer

Opleidingscoördinator

Inger Oldemans

Emailadres

old@chrlyceumzandvliet.nl

Christelijk Lyceum Zandvliet
• is een scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo.
• is een open christelijke school. Vanuit een christelijke visie op opvoeding en onderwijs stellen wij de
ontwikkeling van onze leerlingen centraal.
• is een overzichtelijke school met ongeveer 891 leerlingen en 93 medewerkers. Onze school staat
bekend om zijn heldere structuur en zijn persoonlijke karakter.
• heeft in de regio een sterke ‘merknaam’. Wij bewaken onze kwaliteit door intensief en
gestructureerd met ouders en leerlingen te spreken over ons onderwijs. Informatie uit deze
gesprekken verwerken we in de jaarlijkse bijstelling van onze schoolorganisatie.
• wil leerlingen gedegen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun eigen plaats in de
maatschappij.
• Leerlingen die meer willen en kunnen, bieden we de mogelijkheid deel te nemen aan extra
activiteiten, zoals Cambridge-lessen, bètacompetities als the First Lego League, plusklassen,
Spaans, Chinees, Robotica, Onderzoeken& Ontwerpen en Big History
- heeft een samenwerkingsverband met de Kunstacademie: geïnteresseerde leerlingen kunnen
kiezen voor extra lessen in de kunstklas.
• Stelt havo-leerlingen in staat enkele vakken op vwo-niveau af te sluiten (havo-plus, een
zogenaamd gemengd diploma) en getalenteerde vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid deel te
nemen aan pre - universityprogramma’s.
Ons motto: samen leren, samen leven.
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Handleiding Opleidingsprogramma
Wat wordt er van mij als student verwacht?
Je bent als student zelf verantwoordelijk voor je daden op de stageschool, maar tegelijkertijd
ben je ook het visitekaartje van je opleiding. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot iedereen in de
school en tot alles wat met de school samenhangt. Het komt hierop neer:
• Je bent hoofdverantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, je geeft daar richting aan, je probeert
dingen uit en maakt gebruik van de ondersteuning die de school je biedt.
• het betekent dat je je aanpast aan de organisatie van de school en dat je je loyaal opstelt tegenover
de doelstellingen van de school, óók als die niet je persoonlijke (levensbeschouwelijke) aard zijn.
• Je bent op tijd aanwezig voor lessen en vergaderingen. Je houdt je aan gemaakte
afspraken. Als richtlijn houden we aan dat je tussen 8.30 en 16.00 uur aanwezig bent,
maar de school kan in voorkomende gevallen andere tijden aanhouden.
• In geval van ziekte neem je bijtijds contact op met je instituutsopleider (IO) en
werkplekbegeleider (WPB) om je af te melden. Je bespreekt de consequenties en de acties
die daaruit voortkomen. Gemiste leerwerkdagen worden ingehaald. Je maakt daarover
zelf een afspraak met de werkplekbegeleider op de leerwerkschool en stelt de IO op de
hoogte van de gemaakte afspraken.
• Je gaat zorgvuldig om met gegeven leer- en hulpmiddelen. Ter beschikking gestelde
materialen retourneer je.
• Je onderhoudt zo goed mogelijk contact met alle voor jou relevante betrokkenen.
• Je houdt rekening met de geschreven en ongeschreven regels van de school. Denk hierbij
ook aan het privacy beleid. Je gedrag is sociaal aanvaardbaar, je taalgebruik correct, je
kleding is verzorgd en aangepast aan de situatie op school.
• Je neemt het vertrouwelijke karakter van informatie over school, medewerkers en
leerlingen in acht, ook in de schriftelijke informatie in het portfolio en rapportages.
Startbijeenkomst
Alle studenten die nieuw instromen in de opleidingsschool wonen een startbijeenkomst bij. De
september starters van de verschillende opleidingen bezoeken de bijeenkomst in september, de
januari starters bezoeken de bijeenkomst in februari. Tijdens deze startbijeenkomst maak je kennis met
onze opleidingsschool en wordt er aandacht besteed aan ons opleidingsprogramma. Verder verdiepen
we ons in de wisseling van rol die je gaat doormaken van student naar docent en het passend gebruik
van social media. Tevens is er een korte inleiding in adolescentie psychologie. Daarnaast zijn er
startbijeenkomsten voor HR studenten jaar 2, 3 en 4. Deze zijn gekoppeld aan een verplichte
inhoudelijke module.
Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma s onderverdeeld in 4 fasen die een student gedurende zijn studie doorloopt.
De fasen zijn onderverdeeld in 3 leerlijnen: een vakinhoudelijk en vakdidactische leerlijn, een
pedagogische leerlijn en de leerlijn van de professional. Elke leerlijn is herkenbaar aan zijn eigen kleur:
rood voor de vakinhoudelijke en didactische leerlijn, oranje voor pedagogiek en geel voor de leerlijn
van de professional.
Koppeling curriculum opleidingsinstituten
Het cursusprogramma wordt vooraf gegaan door een matrix die de koppeling aangeeft tussen de
opdrachten/leerwerktaken/beroepstaken/portfolio onderdelen van de verschillende instituten en de
verschillende onderdelen van het opleidingsplan. Ons opleidingsprogramma is zo samengesteld dat
het programma van de instituten en de daarbij geformuleerde doelen een plek hebben gevonden
binnen ons opleidingsplan. Elke student is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste
opdrachten en bijbehorende documenten naar de verschillende bijeenkomsten. In overleg met student
en alle betrokken partners stemmen we af wat (welke competentie) je wanneer (just-in-time learning).
en waar leert
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Intervisie
Intervisie beschouwen wij als een krachtig middel om de transfer tussen theorie en praktijk plaats te
laten vinden. Daarom volgen al onze studenten verplicht intervisiebijeenkomsten. Wij streven naar
heterogene groepen van studenten, aangevuld door experts uit de scholen en opleidingsinstituten die
van en met elkaar leren door middel van observatie, feedback en reflectie. WO-studenten en HR
studenten uit andere leerjaren volgen intervisiebijeenkomsten die gekoppeld zijn aan thema’s zoals
lesvoorbereiding en start van de les, lesgeven in een grootstedelijke context, activerende didactiek of
differentiatie.
Persoonlijk ontwikkelplan
Als stagiair(e) bereid je je goed voor op je stage. Ter voorbereiding op het intakegesprek op je
stageschool zorg je dat je in het bezit bent van een recente VOG (verklaring omtrent gedrag, niet meer
dan een half jaar oud) en vul je de gevraagde gegevens in je POP zo goed mogelijk aan. Je voegt,
indien van toepassing, de meest recente uitdraai toe met een overzicht van je studie resultaten. Als je
studeert aan een Hogeschool dan vul je de leerpunten toe die geformuleerd zijn n.a.v. je CGI. Als je
studeert aan het ICLON of de TU-Delft noteer je je leerdoelen. In overleg met je begeleiders maak je
vervolgens een keuze uit het opleidingsprogramma. Je keuze noteer je in je POP. Uiteraard is er
sprake van een dynamisch document. Indien gewenst wijzig je, in overleg met de betrokken
begeleiders, de gegevens in dit document. De student is gedurende zijn verblijf op de Opleidingsschool
Haaglanden verantwoordelijk voor het programmaboekje en het bijbehorende POP.
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Persoonlijk Ontwikkelplan
Naam Student
Opleidingsinstituut
Vak
Aanvangsjaar studie
Naam School 19/20
Naam Schoolopleider 19/20
Mailadres Schoolopleider 19/20
Datum intakegesprek
Naam werkplekbegeleider
Mailadres werkplekbegeleider
Naam schoolopleider en emailadres
Mailadres schoolopleider
Naam instituutsopleider
Mailadres instituutsopleider
Stageniveau bij aanvang van schooljaar 20/21
Studiepunten bij CGI
Studiepunten bij aanvang schooljaar 20/21
Evt. achterstanden bij aanvang schooljaar 20/21
Ontwikkeldoelen

Te volgen onderdelen Opleidingsplan OSH

Handtekening Schoolopleider en Instituutsopl.

Handtekening student
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PED1

Oriëntatie op de stageschool

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Elmar Caspers / Carlijn Römph / Arianne Magnee

Inhoud

Eerste kennismaking met verschillende OSH-scholen
Kennismaking met adolescentiepsychologie
Verdere kennismaking met verschillende OSH-scholen

Literatuur
Bronnen

Wal, J., van der; Wilde, J. de (2017). Identiteitsontwikkeling en
leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho.

Vorm

Studenten kijken bij elkaar op school

Leerdoelen

De student
• is zich bewust van de verschillende onderwijsniveaus, -methodes en concepten die de OSH rijk is;
• kan in de rol van gastheer een leerzame oriëntatiedag organiseren voor
een medestudent (i.o.m. de werkplekbegeleider);
• kan leerlingen observeren en gedrag herkennen m.b.v. theorie van de
adolescentiepsychologie;
• kan zijn eigen ontwikkeling als adolescent in verband brengen met de
theorie van de adolescentiepsychologie;
• is zich bewust van zijn eigen ontwikkeling als adolescent in het kader van
de opleiding tot leraar;
• kan eigen opvattingen over leraarschap en bekwaamheid onderzoeken,
expliciteren en ontwikkelen.

Opdracht

Kijkopdracht adolescentiepsychologie
1. Observeer tijdens de les(sen) hoe de leerlingen met elkaar omgaan.
2. Gaan jongere leerlingen anders om met elkaar dan leerlingen uit hogere
klassen? Zie je ook een verschil als het gaat om de verschillende
onderwijsniveaus? Welke verschillen zie je?
3. Welk gedrag herken je van jezelf uit je eigen schooltijd?
4. Zie je verschil tussen hoe de leerlingen bij jou op school omgaan met
elkaar en de leerlingen van deze school?
5. Bespreek met degene, die jij observeert, wat jij ziet en hoe jullie daarmee
rekening zouden willen houden bij het lesgeven.
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PRO1

Rol van docent

Leerlijn Professional

Docenten

Elmar Caspers / Carlijn Römph / Arianne Magnee

Inhoud

In de rol van docent geef je het goede voorbeeld aan de klas. Maar je moet
ook jezelf zijn. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat zijn de normen en
waarden in het onderwijs? En hoe zijn die zichtbaar op de school waar jij
stageloopt? In deze cursus maak je kennis met een aantal rollen in het
onderwijs.

Literatuur
Bronnen
Vorm

Studenten werken samen in activerende opdrachten waarin het draait om de
rol als docent/professional

Leerdoelen

De student
• is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
• is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als
leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen: De student kan de
eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent
daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke
eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van
de school.
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DID1

Kerndoelen en methodes

Leerlijn Didactiek

Docenten

Elmar Caspers

Inhoud

Het Ministerie van Onderwijs formuleert de kerndoelen voor de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Wat zijn die kerndoelen? En hoe werken scholen
ermee? Wat is de rol van methodes? In deze cursus maak je kennis met de
kerndoelen, de methode(s) die er zijn voor jouw vak en oefen je een aantal ICTDocentvaardigheden.

Literatuur
Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2010/0
9/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs/besluit-kerndoelenonderbouw-vo.pdf
http://www.curriculum.nu

Vorm

Werkbijeenkomsten met verschillende activerende werkvormen

Leerdoelen

De student
• toont zich enthousiast voor zijn vak;
• is op de hoogte van de kerndoelen voor zijn vak;
• beheerst de leerstof die hij moet doceren en laat zien zich hierin te hebben
verdiept;
• is op de hoogte van de verschillende methode(n) die er voor zijn vak
bestaan en kan voor- en nadelen noemen van (het gebruik van) deze
methode(n);
• observeert lessen en let daarbij op het gebruik van methode(n);
• kan met behulp van bestaand lesmateriaal (eenvoudige) vaklessen (of een
deel daarvan) ontwerpen;
• kan software gebruiken om een les vorm te geven/in een les te gebruiken;
• is de op de hoogte van recente ontwikkelingen in het Nederlands onderwijs
m.b.t. zijn vak.
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DID2

Lesvoorbereiding, start van de les, orde

Leerlijn Didactiek

Docenten

Carlijn de Römph / Arianne Magnée

Inhoud

Iedere les bestaat uit vele overwegingen en beslissingen. Iedere overweging en
beslissing heeft invloed op je les. Veel situaties zijn van tevoren te verzinnen en
dus in je lesvoorbereiding op te nemen zodat je in tal van situaties niet voor
verrassingen komt te staan. Je kunt zelfs al alternatieven verzinnen voor als iets
niet gaat lukken zoals je verwacht.
Wat is de beginsituatie? Welk uur geef je les? Wat is het lesdoel? Wat wil je de
leerlingen leren? Ook de start van de les kun je al van tevoren bedenken en in
je lesvoorbereiding opnemen: waar ontvang je de leerlingen, wat wil je doen,
wat verwacht je, wat ga je zeggen, hoe trek je de aandacht? Wat en hoe zet je
op het bord wat er die les gedaan gaat worden?
Ook over orde kun je van tevoren nadenken en je bevindingen meenemen in je
lesvoorbereiding:
- Wat wil ik?
- Wat verwacht ik?
- Wat zeg ik? Benoem ik wat ik verwacht?
- Hoe ziet mijn klassenmanagement eruit?
- Wat heb ik nodig deze les?
- Welke werkvormen gebruik ik?
- Welke afspraken heb ik met de klas?
En natuurlijk gebeuren er in de les dingen die verrassend zijn en die je niet van
te voren bedacht had. Wat doe je dan? Soms kan een escalatieladder nodig zijn
en helpt die je dan?

Literatuur
Bronnen

Reflectiecyclus van Korthagen
Janssen.F, Hulshof.H & k. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd
vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepetoire te blijven
uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB.
http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wpcontent/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

Vorm

2 Bijeenkomsten met verschillende activerende werkvormen
2 Intervisie bijeenkomsten, waarvan één wordt besteed aan reflectie.

Leerdoelen

De student
• kan een (deel van een) les ontwerpen en uitvoeren (met bestaand
lesmateriaal);
• kan gebruik maken van een lesvoorbereidingsformulier;
• kan leerlingen begeleiden en helpen de basiskennis en principes van het
schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier
waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en
in de wereld van het werken;
• kan eenvoudige varianten van activerende werkvormen gebruiken;
• kan een veilig leerklimaat creëren;
• kan structuur bieden gedurende een les;
• kan persoonlijk contact maken met leerlingen;
• kan omgangsafspraken maken en nakomen;
• herkent ordeverstoringen en weet daar adequaat mee om te gaan.
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PRO2

Beeld van het beroep

Leerlijn Professional

Docenten

Carlijn de Römph / Arianne Magnée

Inhoud

Je kiest voor de Lerarenopleiding omdat je docent wil worden. Of toch niet?
Weet je wat het vak volledig inhoudt? Is het alleen lessen geven of komt er
veel meer bij kijken? Wat doet een docent eigenlijk allemaal?
Gedurende de eerste fase van je opleiding zul je hier antwoorden op moeten
vinden. Herken je jezelf in een docent of juist niet? Om welke redenen? Deze
antwoorden zullen een deel van je portfolio vullen en ter sprake komen tijdens
je afsluitende CGI.
Je zult vanaf moment 1, de OSH-startdag, je OSH-portfolio gaan vullen met
jouw leerroute:
• Wat kun je al? Hoe bewijs je dat?
• Wat wil je leren?
• Wat heb je daarvoor nodig?
• Waar kun je dat vinden?
• Wie kan je daarbij helpen?

Literatuur
Bronnen

Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk),
Noordhoff, ISBN 9789001873127
Teitler, P.I (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN
9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan

Vorm

Studenten werken samen in activerende opdrachten waarin het draait om de
rol als docent/professional. De aanzet wordt gegeven op de Startdag.

Leerdoelen

De student
• is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
• kan verschillende taken van docenten naast het lesgeven benoemen (o.a.
pauzewacht, vakgroepoverleg, etc);
• kan diverse extra taken van een docent omschrijven (o.a. mentoraat,
decanaat, vakgroepvoorzitter, etc);
• kan leuke en minder leuke kanten van het docentschap herkennen;
• kan motiveren waarom hij/zij voor het docentschap kiest;
• kan zijn/haar overtuigingen vergelijken met overtuigingen van diverse
docenten;
• kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en
onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke
eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van
de school;
• is op de hoogte van het verschil tussen vmbo, havo en vwo en hoe de
docenten deze verschillende niveaus ervaren;
• kan op basis van bovenstaande doelen keuzes maken m.b.t. zijn/haar
visie/keuzes voor het docentschap.
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PRO3

Reflecteren

Leerlijn Professional

Docenten

Carlijn de Römph / Arianne Magnée

Inhoud

Zowel leerlingen als docenten leren van hun eigen ervaringen. Deze
ervaringen kunnen goed en fijn zijn (kracht), maar kunnen ook minder fijn en
goed zijn (leerpunt). Door op je lessen/activiteiten te reflecteren leer je objectief
naar je handelen te kijken en te bedenken welke effecten deze handelingen tot
gevolg hadden. Hierdoor word je je bewust van je eigen handelen. Deed je iets
goed (kracht), behoud het dan en breid verder uit. Kun je iets anders of beter
doen (leerpunt), bedenk dan een aantal manieren hoe het anders zou kunnen
en ga met de beste optie voor jou aan de slag.
De reflectiemethode die we hiervoor gebruiken is de Reflectiecyclus van
Korthagen. Deze methode gebruikt hulpvragen die zowel naar het perspectief
van de docent als het perspectief van de leerling kijkt. Wat heeft jouw handelen
voor effect op de leerling? Hoe voelt de leerling zich bij jouw handelen? De
leerling is immers waar je het voor doet!
Het kan ook kan ook zijn dat je les geobserveerd wordt door een
werkplekbegeleider, medestudent, collega e.d. Zij zullen jouw les bekijken op
het gebied van interactie, didactiek en klassenmanagement en feedback
geven. De feedback is altijd bedoeld om jou te laten nadenken over jouw
handelen. Wat is je overweging en/of reden geweest om zo te handelen? Was
dat achteraf zinvol? Zij kunnen jou objectief iets vertellen over (een deel van) je
les; zullen met je van gedachten wisselen; kunnen tips geven (vanuit eigen
ervaringen) enz. Je moet deze feedback kunnen ontvangen en in je volgende
lessen/activiteiten weloverwogen keuzes maken.
Uiteraard moet je ook feedback kunnen geven. Geef feedback zoals je het zelf
zou willen ontvangen: altijd aanzetten tot nadenken over het handelen.

Literatuur
Bronnen

Reflectiecyclus van Korthagen
Janssen.F, Hulshof.H & k. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd
vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepetoire te blijven
uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB.
http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wpcontent/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

Vorm

1 bijeenkomst over reflecteren

Leerdoelen

De student
• kan objectief een les observeren;
• kan een veilige leeromgeving herkennen;
• kan reflecteren met behulp van Reflectiecyclus van Korthagen;
• kan door middel van een actief onderzoekende houding inzicht verwerven
in je sterke en zwakke punten;
• kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd
en kan op basis hiervan zo nodig zijn handelen bijstellen;
• kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en
• onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke
eigenschappen;
• kan zijn gegeven lessen verantwoorden en dit gebruiken voor het
formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied;
• kan opbouwende feedback die aanzet tot nadenken over handelen;
• kan feedback ontvangen en verwerken.
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DID3

Lesgeven in een grootstedelijk context

Leerlijn Didactiek

Docenten

Monique van Mourik mou@alfrink.nl
Gabi Holtgrefe gholtgrefe@depopulier.nl

Inhoud

Het lesgeven in een grootstedelijke context is voor de scholen binnen de OSH
een thema waar elke student mee te maken zal krijgen. Tijdens de
bijeenkomsten willen wij jullie kennis laten maken met deze problematiek en
samen kijken in hoeverre de grootstedelijke context het lesgeven beïnvloedt .
Daarnaast gaan wij kijken hoe je een begin kunt maken om in je lesplanning
rekening te houden met leerlingen die leven in een grootstedelijke context. Jullie
doen kort onderzoek naar de sociale en culturele achtergrond van de leerlingen
op de diverse stagescholen van de OSH. De resultaten proberen wij om te
zetten in concrete lesplanningen.
In intervisiebijeenkomsten reflecteren wij op de behaalde resultaten.

Literatuur
Bronnen

Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Basisboek. Groningen,
Noordhoff Uitgevers.
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek.
Groningen, Noordhoff Uitgevers.
Fukkink, R. & Oostdam, R. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke
context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.
Geerligs, T. & Veen, T. van der (2010). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen,
Van Gorcum.
Teitler, P.I. (2017). Lessen in orde. Coutinho, (derde druk)
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen. Uitgeverij Pica.

Vorm

Drie inhoudelijke bijeenkomsten en twee intervisiebijeenkomsten

Leerdoelen

De student
• kan de basis leggen voor een veilig leerklimaat met inachtneming van de
kaders omtrent lesgeven in grootstedelijke context;
• is zich bewust van de invloed van zijn/haar referentiekader op communicatie
met leerlingen;
• kan uitspraken doen over de sociale en culturele achtergrond van zijn/haar
leerlingen;
• weet hoe je adequaat kunt reageren op leerlingen en kan zijn/haar handelen
aan de behoefte van de leerlingen aanpassen.
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PED2

Onderwijsconcepten

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Monique van Mourik mou@alfrink.nl
Gabi Holtgrefe gholtgrefe@depopulier.nl

Inhoud

De OSH biedt mede door een grootstedelijke context en de variatie in
onderwijsmethodes (bijv. tweetalig onderwijs, FLEX-rooster, RTTI/OBIT,
LeerKRACHT, Technasium) een bijzonder rijke leeromgeving aan studenten.
De studenten krijgen de opdracht om middels een kijkkader in duo’s de
wederzijdse stagescholen als mystery guest tijdens de Open Dag te bezoeken.
Zij maken vervolgens voor hun eigen stageschool een rapportage met hun
bevindingen. Deze bevindingen worden in een gesprek met de
rector/teamleider/pr-commissie van de stageschool gedeeld en verwerkt in hun
portfolio.

Literatuur
Bronnen

wervingsmateriaal scholen, schoolgidsen, gids OSH, visie van de scholen (via
de sites beschikbaar), kijkkader OSH

Vorm

Kijkopdracht m.b.v. kijkkader en afsluitend gesprek op stageschool

Leerdoelen

De student
• kan de verschillende onderwijsconcepten van de stageschool benoemen
en herkent deze in de visie van de school;
• kan middels een kijkkader onderzoeken in hoeverre de onderwijsconcepten
zichtbaar worden tijdens een Open Dag;
• kan de bevindingen van dit onderzoek presenteren en toelichten;
• krijgt een eerste indruk over de betekenis van onderwijskundig leiderschap.

Opdracht

Opdracht onderwijsconcepten
In de groep tweedejaars hebben zeer diverse ervaringen met stage lopen op
de scholen van de OSH. Voor de opdracht Onderwijsconcepten vorm je een
duo met een medestudent die op een andere school stage loopt. Jullie gaan
als Mystery Guest op elkaars school kijken bij een Open Dag of Open avond in
januari/februari, dus in de periode waarin alle scholen bezig zijn met de
werving van nieuwe leerlingen. De precieze data zijn te vinden op de sites van
de scholen.
Je geeft antwoord op zoveel mogelijk van de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe is de ontvangst?
Hoe is de sfeer?
Hoe is de vriendelijkheid van de medewerkers?
Hoe is de deskundigheid van de medewerkers?
Zijn er leerlingen van de school aanwezig?
Wordt het woord gericht tot de toekomstige leerling?
Zijn er activiteiten gericht op de nieuwe leerlingen?
Is er gelegenheid om vragen te stellen?
Is er gelegenheid om een rondleiding te krijgen?
Hoe is de inhoud van het programma?
Hoe goed is de bewegwijzering in de school?
Welke missie en visie heeft de school?
In welk opzicht onderscheidt deze school zich van andere scholen?
Hoe beoordeel je de hoeveelheid aan informatie?
Is er informatie die je thuis kunt doornemen?
Is de website van de school toegankelijk?
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•

Wat valt je verder op?

Vervolgens ga je met je duopartner een gesprek aan met degene die op
school verantwoordelijk is voor de pr en vertelt over je bevindingen. Geef tips
en tops. Neem een kort verslagje op in je portfolio.
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PED3

Basis gesprekstechnieken

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Monique van Mourik mou@alfrink.nl
Gabi Holtgrefe gholtgrefe@depopulier.nl

Inhoud

Het contact met ouders is een belangrijke taak van een docent. Tijdens de
cursus wordt op de stageschool een basisprogramma aangeboden waar de
studenten leren hoe de contactmomenten met ouders en leerlingen op de
stageschool vorm gegeven worden. Er is aandacht voor praktische zaken
omtrent ouderavonden etc. Verder wordt met behulp van rollenspellen
geoefend hoe je effectief gesprekken kunt voeren met leerlingen en ouders.

Literatuur
Bronnen

Wordt door de schoolopleiders bekendgemaakt (is verschillend per school)

Vorm

Bijeenkomst op stagedag op stageschool (te denken valt aan rollenspelen,
informatie rond praktische zaken), mentorgesprekken, coaching gesprekken
met leerlingen etc.

Leerdoelen

De student
• weet hoe een tafeltjesavond/ouderavond op de stageschool organisatorisch
geregeld is;
• weet welke informatie wel en niet aan ouders meegegeven kan worden;
• kan basisvaardigheden voor het voeren van een gesprek opnoemen;
• kan de basisbehoeften van ouders tijdens een gesprek herkennen en daar
adequaat op reageren;
• heeft in rollenspellen geoefend om een gesprek met een ouder en leerling
te voeren;
• weet hoe de begeleidingsstructuur op de stageschool georganiseerd is.

Opdracht

Observatieformulier gesprekstechnieken
Toelichting observatieformulier
Op je stageschool heb je waarschijnlijk de mogelijkheid om deel te nemen aan
workshops die als onderwerp hebben: oudergesprekken, gesprekstechnieken,
ouderavonden, tafeltjesavonden, mentorgesprekken o.i.d. Bovendien heb je
tijdens je opleiding op je opleidingsinstituut al basisbegrippen en -technieken
voor een goede gesprekvoering geleerd.
Mocht er tijdens jouw stageperiode op jouw stageschool niet de mogelijkheid
zijn om aan een dergelijke cursus deel te nemen, neem dan tijdig contact op
met de opleidingscoördinator op jouw stageschool. Wij kunnen dan samen
kijken of er op een andere OSH-school nog wel een vergelijkbare cursus wordt
aangeboden waar je aan kunt deelnemen.
In samenwerking met het ICLON in Leiden hebben wij een uitgebreid
observatieformulier samengesteld. De basis voor het formulier is LSD
(Luisteren, samenvatten en doorvragen). Dit is een bekende gesprekstechniek
die in het onderwijs vaak wordt ingezet. Je kunt tijdens rollenspellen of echte
oudergesprekken/mentorgesprekken het gesprek analyseren met behulp van
dit formulier. Informeer dus tijdig bij je werkplekbegeleider wanneer er tijdens
je stageperiode de mogelijkheid bestaat om een gesprek met ouders en/of
leerlingen te observeren.
Print voor het gesprek het formulier dubbelzijdig uit en probeer zo goed
mogelijk de kolom “Wat heb je geobserveerd?“ in te vullen. Neem na het
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gesprek even de tijd om eventuele verbeteringen te noteren. Als je niet de
mogelijkheid hebt om een echt gesprek te observeren, gebruik je hetzelfde
document voor de rollenspellen die tijdens de workshop plaatsvinden.
Bespreek je observaties en/of verbeterpunten met je werkplekbegeleider.
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DID4

Gevarieerde lessen

Leerlijn Didactiek

Docenten

Eline Rademakers rad@veurslyceum.nl
Elmar Caspers csp@veurslyceum.nl

Inhoud

Veel scholen in de Haagse regio en ook in de rest van Nederland kiezen ervoor
om de lesuren te verlengen. Naar lessen van 60 of 70 minuten bijvoorbeeld. Of
nog langer: het Veurs Lyceum hanteert het zogenaamde FLEX-rooster. Een
lesuur bestaat uit 80 minuten. Leerlingen hebben drie of vier van die lesuren per
dag en schrijven zich wekelijks in voor een aantal studiewerktijduren.
Een groot voordeel van een langere les is dat er meer tijd is om te differentiëren
en de leerlingen op verschillende manieren te activeren. Maar hoe doe je dat?
Hoe kun je zo’n lesuur goed indelen en hoe houd je de leerlingen actief en
gefocust? Welke werkvormen zet je op welk moment van de les in?
Geschiedenisdocente Eline Rademakers heeft veel ervaring met verschillende
werkvormen en laat je ervaren hoe een goede afwisselende les voelt. Je komt
deze workshop uit met veel verschillende werkvormen die je de volgende dag
meteen kunt toepassen in je eigen les!

Literatuur
Bronnen

Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D.,Camp, G., Muijs, D. en Kirschner,
Paul A. (2019). Wijze Lessen – Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek.
Meppel, Ten Brink. https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
Dirkse-Hulscher, S. en Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormen Boek.
Amsterdam, Boom Uitgevers.
Van der Heide, W. en Bijkerk, L. (2005), Het Gaat Steeds Beter – Activerende
Werkvormen voor in de Onderwijspraktijk. Houten, Bohn, Stafleu van Loghem

Vorm

Een gevarieerde en activerende bijeenkomst van 80 minuten

Leerdoelen

De student
• weet dat het verzorgen van lessen in een 80-minutenrooster zorgvuldige
planning en voorbereiding vraagt
• kan verschillende werkvormen inzetten op verschillende lesmomenten
(doelmatigheid)
• kan een les van 80 minuten structureren
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DID5

Activerende didactiek en samenwerkend
leren (ADSL)

Leerlijn Didactiek

Docenten

Marloes Plomp plm@hofstadlyceum.nl
Ed Hamwijk hmw@hofstadlyceum.nl

Inhoud

Klassikaal en frontaal alle lesstof behandelen is niet voldoende om leren te garanderen.
Om leerlingen effectief te laten leren, is het nodig de leerlingen zo uit te dagen dat ze
actief met de stof aan de slag gaan. Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren
(ADSL) is de verzamelnaam voor werkvormen waarbij leerlingen op een gevarieerde en
actieve manier samenwerken en met en van elkaar leren.
ADSL heeft een positieve invloed op de leerprestaties van de leerlingen en op de lessen
van de docent. Maar het vraagt ook de nodige vaardigheden van beide partijen. ADSL
werkt alleen als je als docent in staat bent een veilige leeromgeving te creëren waarbij
tegemoet wordt gekomen aan alle voorwaarden voor effectief leren.
In de eerste bijeenkomst wordt zowel aandacht besteed aan de kenmerken van ADSL
als aan de eisen die ADSL stelt aan het klassenmanagement. Daarnaast werk je aan het
ontwerpen van je eigen ADSL-les(sen).
In de tweede bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en tijdens de
intervisiebijeenkomst bespreken we tegen welke problemen we aanlopen en gaan we op
zoek naar de juiste aanpak.

Literatuur
Bronnen

Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Basisboek. Groningen, Noordhoff
Uitgevers.
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen,
Noordhoff Uitgevers.
Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum, Coutinho.
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen. Uitgeverij Pica.
Teitler, P.I. (2017). Lessen in orde. Coutinho, (derde druk)
Janssen.F, Hulshof.H & k. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs.
Praktisch gereedschap om je onderwijsrepetoire te blijven uitbreiden.
Het boek is gratis beschikbaar als pdf

Vorm

Bijeenkomst 1: Werkbijeenkomst: ontwerpen van les o.g.v. de theoretische concepten
van ADSL
Bijeenkomst 2: Terugkombijeenkomst (uitwisselen van good practices)
Intervisie

Leerdoelen

De student
• kan de termen activerende didactiek en samenwerkend leren uitleggen;
• kent het schoolbeleid op het gebied van adsl van de stageschool;
• kan de positieve effecten van adsl op de leerprestaties van leerlingen en op de
lessen van de docent benoemen;
• kent verschillende manieren om leerlingen in groepen in te delen en kan deze
toepassen;
• kan bij adsl passende lesdoelen formuleren;
• kan lessen(series) waarin adsl wordt toegepast ontwerpen en geven;
• kan de leiding nemen en structuur bieden aan de leerlingen, (ook) in lessen waarin
gebruik wordt gemaakt van adsl;
• kan een veilig leerklimaat voor de leerlingen creëren;
• kan ICT gebruiken ter ondersteuning van de adsl-lessen;
• kan de gebruikte werkvormen en groepsindelingen evalueren;
• kan evalueren of de gestelde lesdoelen zijn behaald;
• kan aangeven waar en hoe verbeteringen in de ontworpen lessen(series) kunnen
worden aangebracht.
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PED4

Straatcultuur

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Externe docent

Inhoud

Verschillende scholen binnen de OSH hebben regelmatig te maken met
uitingen straatcultuur, binnen en buiten de lessen. Hoe ga je daar als docent
mee om?
Straatcultuur is in veel opzichten een tegenhanger van de burgercultuur
waarbinnen een docent werkt en waarbinnen hij of zij (over het algemeen) is
opgegroeid. Dit verschil in leefwereld kan het moeilijk maken elkaar te
begrijpen.
De straatcultuur kan worden gezien als een cultuur die recht tegenover de
burgercultuur staat, omdat de waarden en normen een ander doel hebben dan
die van de burgercultuur. Zo is (verbale) agressie een geaccepteerd middel om
te krijgen wat je wilt. Daarbij worden burgerlijke waarden, als rust en reflectie
op het eigen gedrag, gezien als zwak.
Het verschil in referentiekader kan leiden tot wederzijds onbegrip, frustratie en
(heftige) confrontaties die de begeleiding van de leerling en het werkplezier
van de docent niet ten goede komen.
De training biedt een aantal handvatten en technieken die de docent kan
inzetten in het omgaan met dergelijk gedrag.

Literatuur
Bronnen

Kaldenbach, H (2016). Korte lontjes. Prometheus
El Hadioui, I (2015). Hoe de straat de school binnendringt. Van Gennip BV
Teitler, P.I. (2017). Lessen in orde. Coutinho, (derde druk)

Vorm

1 bijeenkomst: gastles
Observatie-opdracht: herkennen van straatgedrag binnen en buiten de lessen
en hoe docenten er mee omgaan.

Leerdoelen

De student
• kent de sociale en culturele samenstelling van de leerlingenpopulatie van
de stageschool;
• kent de gedrags- en omgangsregels op de stageschool en het schoolbeleid
op dit gebied;
• kan uitingen van straatgedrag door leerlingen, in en buiten de lessen,
herkennen;
• kan oorzaken en gevolgen van uitingen van straatgedrag in de school
analyseren;
• kan op een adequate manier omgaan met voorkomende uitingen van
straatgedrag, in en buiten de lessen.
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PED5

Coaching van leerlingen

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Rob de Ruiter rui@lyceumypenburg.nl
Sjoerd van de Vijver vvr@hofstadlyceum.nl

Inhoud

Coaching van leerlingen is een belangrijke taak van de docent. Alleen het
overbrengen van kennis is namelijk niet voldoende. Om leerlingen goed te
begeleiden moet je onder meer kennis hebben van het pedagogisch klimaat in
de klas, beschikken over de juiste gespreksvaardigheden en in staat zijn een
goede relatie op te bouwen met je leerlingen en te behouden, ook bij
ordeverstoringen of andere conflicten.
Al deze aspecten van coaching van leerlingen komen aan bod in de
bijeenkomst.
In de opdracht ga je de zorgstructuur op je school onderzoeken, ga je
observeren hoe ervaren docenten en mentoren met hun leerlingen in gesprek
gaan en ga je zelf oefenen met het voeren van coaching gesprekken.

Literatuur
Bronnen

Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen. Uitgeverij Pica.

Vorm

1 bijeenkomst voor theorie: gesprekstechnieken
Opdracht die studenten zelfstandig uitvoeren

Leerdoelen

De student
• is bekend met de begeleidings- en zorgstructuur (betrokkenen en
taakverdeling/verantwoordelijkheden) op de stageschool;
• kent instrumenten om het pedagogisch klimaat in een klas in kaart te
brengen en kan deze hanteren;
• kan de wensen en behoeften van individuele leerlingen in klassensituaties
herkennen;
• is bekend met de belangrijkste gesprekstechnieken;
• kan deze gesprekstechnieken toepassen in het voeren van
begeleidingsgesprekken met leerlingen;
• kan herstelgesprekken voeren na conflicten met leerlingen.
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DID6

Toetssystematiek

Leerlijn Didactiek

Docenten

Jacqueline Jacobs jbs@chrlyceumzandvliet.nl
Ed Hamwijk hmw@hofstadlyceum.nl

Inhoud

Toetsing is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het maken van een
goede toets is echter niet eenvoudig. Wat moeten de leerlingen eigenlijk precies
weten en kunnen? En hoe maak je een toets waarin de leerdoelen worden
getoetst en waarin niet alleen wordt getoetst of de leerlingen de stof hebben
onthouden maar ook of ze het hebben begrepen en kunnen toepassen.
Op de scholen worden manieren toegepast om toetsen te ontwerpen, zoals
OBIT en RTTI.
In deze opdracht ga je onderzoeken wat het beleid is op het gebied van toetsing
op jouw stageschool. Vervolgens ga je zelf een toets ontwerpen, afnemen en
beoordelen. Tenslotte reflecteer je op het hele proces.

Literatuur
Bronnen

Wordt aangeboden door de docenten.

Vorm

Opdracht: maken van een toets

Leerdoelen

De student
• is bekend zijn met het schoolbeleid op het gebied van toetsing;
• is bekend zijn met de invulling van het schoolbeleid in de eigen vaksectie;
• kan toetsmateriaal ontwerpen dat voldoet aan de criteria van de school en de
sectie;
• kan leerlingen objectief beoordelen m.b.v. het ontwikkelde toetsmateriaal;
• kan de kwaliteit van het ontwikkelde toetsmateriaal evalueren;
• kan evalueren of de gestelde toetsdoelen zijn behaald;
• kan aangeven waar en hoe verbeteringen in het ontworpen toetsmateriaal
kunnen worden aangebracht.
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PRO4

Onderzoek doen

Leerlijn Professional

Docenten

Begeleider van stageschool
aboone@depopulier.nl

Inhoud

Hoe effectief is ons onderwijs?
Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. We hebben vaak wel ideeën
over wat werkt en wat niet, maar klopt dat wel?
Als je echt wilt weten of het onderwijs effectief is zal je het moeten
onderzoeken.
In deze module ga je zelf een onderzoek uitvoeren. Eerst ga je op zoek naar
een vraag die van toepassing is op jouw situatie en jouw stageschool.
Je doet een voorstel voor onderzoek, in overleg met betrokkenen op de
stageschool, voert het onderzoek uit en presenteert de uitkomsten op school
aan een teamleider, medestagiairs en andere geïnteresseerden.
Heb je extra hulp nodig bij het onderzoek? Kan je wel wat inspiratie gebruiken?
Meld je dan aan voor de twee intervisie bijeenkomsten die er speciaal op
gericht zijn om jou te ondersteunen met je onderzoek

Literatuur
Bronnen

zie info stagehandleidingen opleidingsinstituten

Vorm

Student voert een onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan de verhoging
van de kwaliteit de eigen lessen, lesmateriaal of het onderwijs op de
stageschool.

Leerdoelen

De student
• is bekend met de onderwijsvisie van de stageschool;
• is bekend met de theoretische concepten die ten grondslag liggen aan de
onderwijsvisie van de stageschool;
• kan onderzoek dat een bijdrage levert aan het uitdragen van de
onderwijsvisie in de stageschool bedenken, ontwerpen en uitvoeren;
• kan de onderzoeksresultaten presenteren aan betrokkenen binnen de
stageschool;
• kan een plan maken waarin wordt aangegeven hoe de
onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om het onderwijs van de
stageschool te verbeteren.
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DID7

Differentiëren, motiveren, orde

Leerlijn Didactiek

Docenten

Alette Boone aboone@depopulier.nl
Rodrigo van Loo loo@hofstadmavohavo.nl

Inhoud

Van een docent wordt verwacht dat hij of zij lessen en/of lesprogramma’s kan
ontwikkelen en uitvoeren die recht doen aan verschillen in een klas: Je moet kunnen
differentiëren. Je kan differentiëren in leerstof, doel, tempo of toetsing, eventueel
ondersteund door ICT. Het recht doen aan verschillen heeft een positieve invloed op
de motivatie van leerlingen. Desalniettemin vraagt het bewaken van de orde in de klas
soms extra aandacht.
Tijdens de bijeenkomst starten we met een verdieping in theorie. Je kan echter ook
direct onder begeleiding van experts aan de slag met het ontwerpen van een
gedifferentieerde les/lessenreeks. Als kader dienen de opdracht en eisen van je eigen
opleidingsinstituut. Tijdens de aansluitende intervisiebijeenkomst ontvang je feedback
op je ontwerp van Peers en aanwezige experts. Aansluitend voer je je
lessen/lessenreeks uit o.l.v. je werkplekbegeleider en ontvang je wederom feedback.

Literatuur
Bronnen

Berben, M., & Teeseling, M. van (2017). Differentiëren is te leren. Omgaan met
verschillen in het Voortgezet Onderwijs. Utrecht: CPS Uitgeverij. Ebbens, S. &
Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Basisboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers.
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen,
Noordhoff Uitgevers.
Geerligs, T. & Veen, T. van der (2010). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen, Van
Gorcum.
Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum, Coutinho.
Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd
vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven
uitbreiden.
Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link:
http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wpcontent/
uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

Vorm

1 inhoudelijke bijeenkomst
1 Intervisie bijeenkomst

Leerdoelen

De student
• is bekend met de term differentiatie;
• kan positieve effecten van differentiatie op de leerprestaties van leerlingen
benoemen;
• kan positieve effecten van differentiatie op de lessen van de docent benoemen;
• kan een veilig en passend leerklimaat voor de leerlingen creëren;
• kan regels stellen en handhaven;
• kan passende lesdoelen formuleren;
• herkent verschillen in niveaus tussen leerlingen en reageert daar adequaat op;
• past (eenvoudige) vormen van differentiatie toe om recht te doen aan verschillen
tussen leerlingen, stimuleert de leerlingen om op hun eigen manier te leren;
• kan op een adequate manier digitale leermiddelen inzetten ter ondersteuning van
gedifferentieerde lessen;
• kan evalueren in hoeverre gestelde lesdoelen zijn gerealiseerd en kan op basis
daarvan het handelen bijstellen;
• kan op basis van feedback/onderzoek/reflectie nieuwe en/of verbeterde
gedifferentieerde lessen ontwerpen.
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PED6

Mentoraat

Leerlijn Pedagogiek

Docenten

Alette Boone aboone@depopulier.nl

Inhoud

De rol van de mentor gaat verder dan de rol van de docent. Je draagt zorg
voor een prettig pedagogisch klimaat in je klas. Je monitort de voortgang van
de leerlingen als het gaat om cijfers, maar ook als het gaat om de sociaalemotionele en morele ontwikkeling. Je hebt kennis van de begeleidings- en
zorgstructuur op je school zodat je, indien nodig, de kinderen door kunt
verwijzen. Je fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, teamleiders
en zorgcoördinatoren. Kortom een complexe taak. Hoe word je een goede
mentor, hoe is het mentoraat op jouw school ingericht? In deze opdracht
verdiep je je in het mentoraat.

Literatuur
Bronnen

Horeweg, A (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.
Lannoo Campus: Houten.
Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie.
Baarn: Thieme Meulenhoff.
Van der Wal, J & De Wilde, J (2017). Identiteitsontwikkeling en
leerlingenbegeleiding: een praktijkgericht boek. Bussum, Coutinho.

Vorm

Opdracht

Leerdoelen

De student
• heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de
adolescentie en pedagogisch handelen in de school;
• is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de
adolescentie en pedagogisch handelen aan ervaringen uit de
onderwijspraktijk te verbinden;
• is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als mentor/professional;
• is bekend met de begeleidings- en zorgstructuur (betrokkenen en
taakverdeling/verantwoordelijkheden) op de stageschool;
• kan de wensen en behoeften van individuele leerlingen in klassensituaties
herkennen;
• signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en
morele ontwikkeling van leerlingen: consulteert collega’s daarover en
onderneemt passende actie;
• kent instrumenten om het pedagogisch klimaat in een klas in kaart te
brengen en kan deze hanteren;
• kan adequaat vormgeven aan het dossier van de leerling;
• is bekend met de belangrijkste gesprekstechnieken;
• kan deze gesprekstechnieken adequaat toepassen in het voeren van
begeleidingsgesprekken met leerlingen en ouders;
• is in staat zijn opvattingen over het mentoraat en zijn bekwaamheid als
mentor te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.
• kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en
onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke
eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van
de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken.
• leert werkvormen kennen en/of toepassen die de sociale cohesie in de klas
bevorderen.
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Opdracht

Snuffelstage Mentoraat
Als docent zorg je voor een prettig pedagogisch klimaat, je monitort de
resultaten van je leerlingen, je volgt hun sociale en morele ontwikkeling en je
hebt kennis van de begeleiding- en zorgstructuur op je (stage) school. De rol
van mentor gaat verder dan de rol van docent. In deze opdracht verdiep je je in
het mentoraat. Hoe word je een goede mentor? Hoe is het mentoraat op jouw
(stage) school ingericht?
Opdracht
Vraag aan je schoolopleider of je werkplekbegeleider bij welke mentor je een
korte “stage” zou mogen lopen.
Bereid je voor op een kennismakingsgesprek met de mentor door middel van
het opstellen van een korte vragenlijst. Wat kan de mentor jou vertellen over
het mentoraat en de begeleidingsstructuur van de school? Wat is de taak van
de mentor, de teamleider en de zorgcoördinator in de school? Hoe ervaart de
mentor zijn of haar klas? Wat zou jij graag willen leren tijdens de snuffelstage?
Overleg met de mentor wat de mogelijkheden zijn wat betreft een stage
mentoraat en stem de mogelijkheden aan de hand van je leerdoelen met hem
of haar af. Misschien kan je helpen met het voorbereiden en/of uitvoeren van
mentorlessen of mag je een overleg meemaken tussen de teamleider en de
mentor of begeleid je gedurende een korte periode een klein groepje
leerlingen.
Verdiep je in de klas/leerlingen en gebruik daarvoor de benodigde middelen
van je opleiding. Te denken valt aan observatie instrumenten, theorie rond
adolescentiepsychologie, zorgproblematiek, pedagogie, etc.
Na de stage deel je je bevindingen in een eindgesprek met de mentor. Wat is
je opgevallen? Wat heb je geleerd? Welke vragen heb je nog? Tijdens het
gesprek onderbouw je je bevindingen met je research van deze klas/groep.
Verwerk je bevindingen in je portfolio.
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PRO5

Solliciteren en Netwerken

Leerlijn Professional

Docenten

Jeroen Bos bsj@rijswijkslyceum.nl
Alette Boone aboone@depopulier.nl
Rob de Ruiter rui@lyceumypenburg.nl

Inhoud

Van een docent wordt verwacht dat je een netwerk kan onderhouden en een
goede, pakkende sollicitatiebrief en cv kan schrijven. Je moet je een goed
beeld kunnen vormen van de school waar je solliciteert om vervolgens in je
brief duidelijk te kunnen maken waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de
baan. Het gaat er hierbij met name om dat je de context van de school herkent,
je hierin vindt en dat je de juiste woorden kan vinden om te omschrijven
waarom juist deze context bij je past. Daarnaast moet je je visie op onderwijs in
een paar korte duidelijke zinnen kunnen beschrijven.
In deze module leer je je netwerk te benutten. Je zoekt in de vacaturebank van
de OSH een passende vacature. Je schrijft een brief en vraagt iemand in jouw
schoolnetwerk de brief te voorzien feedback. Je past de brief aan en stuurt
deze naar de contactpersoon van de school en wordt uitgenodigd voor een
gesprek. Het gesprek kan uitmonden in een heuse baan. Na het gesprek
ontvang je feedback op je brief en het gevoerde sollicitatiegesprek.

Literatuur
Bronnen

https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/solliciteren-werkzoeken/sollicitatiebrief
https://www.werk.nl/werkzoekenden/zoeken/?sitesearch=sollicitatiegesprek
https://www.taalwinkel.nl/sollicitatiebrief-en-cv-onderdelen/
https://www.taalwinkel.nl/category/afstuderen-solliciteren/sollicitatiegesprekafstuderen-solliciteren/
Renkema J. (2012). Schrijfwijzer, Amsterdam, Boom uitgevers

Vorm

Opdracht
Sollicitatiegesprek met school(op)leider op locatie

Leerdoelen

De student
• kan een goede sollicitatiebrief en cv schrijven;
• ontwikkelt ervaring en vaardigheden in het voeren van een
sollicitatiegesprek;
• heeft een duidelijke visie op onderwijs en het vak dat hij geeft en kan deze
in enkele beknopte zinnen beschrijven;
• is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
• is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als
leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen: De student kan de
eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent
daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school;
• werkt planmatig aan zijn beroepsontwikkeling door het formuleren van
leervragen met betrekking tot zijn loopbaan en daarmee samenhangende
ambities;
• spiegelt eigen professionele normen en waarden aan de schoolcultuur en
onderwijscontext, en vindt hiertussen een werkbare balans, ook gezien
persoonlijke grenzen;
• participeert constructief in professionele samenwerking binnen de school en
bouwt een extern (digitaal) professioneel netwerk op.
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Didactiek
DID1 Kerndoelen en methodes
DID2 Lesvoorbereiding, start van de les, orde
DID3 Lesgeven in een grootstedelijke context
DID4 Gevarieerde lessen
DID5 Activerende didactiek, groepsdynamiek
DID6 Toetssystematiek
DID7 Differentiëren, motiveren, orde
Pedagogiek
PED1 Oriëntatie op de stageschool
PED2 Onderwijsconcepten
PED3 Basis Gesprekstechnieken
PED4 Straatcultuur
PED5 Coaching van leerlingen
PED6 Mentoraat
Professional
PRO1 Rol van de docent
PRO3 Beeld van het beroep
PRO2 Reflecteren
PRO4 Onderzoek doen
PRO5 Solliciteren en netwerken

Vakdidactische verdieping

Vakdidactiek 2

Leren en Instructie 2

Praktijk 2

Pedagogiek

Vakdidactiek 1

Leren en Instructie 1

Praktijk 1

VD1

SP-B

SP-A

OS

Studieonderdelen

6 Praktijkonderzoek doen

Stagedelen

5 Regie voeren

Beroepstaken

4 Onderwijs ontwerpen

ICLON Rijksuniversiteit Leiden

3 Onderwijs verzorgen

SEC TU Delft

2 Begeleiden naar zelfstandigheid

4

3

2

Fase(n)

1

Leerlijn

Hogeschool Rotterdam

1 Goed werkklimaat creëren

Programma Opleidingsschool Haaglanden

