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Studenten die de opleiding pabo volgen aan het Instituut voor

Lerarenopleidingen, worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Om

verbinding te leren leggen tussen theorie en praktijk doen de studenten in de

deeltijdroute al vanaf het eerste jaar praktijkervaring op door middel van stages.

Deze stages lopen als een rode draad
door de opleiding heen en komen in een
steeds complexere vorm terug. De student
leert zo stapsgewijs zijn taken in een
beroepssituatie zelfstandig uit te voeren.
Dit betekent dat de student verder werkt
aan de ontwikkeling van competenties

die je nodig hebt als leerkracht in een
complexe beroepsomgeving. Niet alleen
het werken met de doelgroep, maar juist
het werken in en vanuit een organisatie en
de eigen professionalisering vormen een
belangrijk onderdeel van het leerproces.



In het stageboek van de verschillende
leerjaren vindt u de complete informatie
en de benodigde formulieren. De
stageboeken zijn op onderstaande link te
vinden:
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
samenwerking/instituten/instituut-voor-
lerarenopleidingen/documenten/#flex

Het aantal uit te voeren stagedagen per 
jaar staat vermeld in het jaarrooster.

De Basis - studiejaar 1

De scholen van de Opleidingsschool BOSS po
zijn betrokken bij het traject dat de studenten
van de nieuw ontwikkelde deeltijdopleiding
volgen en kennen de opbouw van de
opleiding en de eisen die gesteld worden aan
de studenten. De studenten zullen daarom
stage lopen op deze scholen.
De contouren van het beoogde
opleidingsprogramma van Opleidingsschool
Boss po zijn dat de student op de OS Boss
po wordt opgeleid met een sterke nadruk op
werkplekleren in de context en het jaarritme
van de werkplek, waarbij de keuze van de
stagegroep (een vaste groep per deel, een
vaste school per leerjaar) gekoppeld is aan
de inhoud van het vakonderwijs op de Pabo.
Praktijk en theorie worden voortdurend met
elkaar verbonden. Dit komt tot uitdrukking
in het opleidingsprogramma, waarin
meer ruimte komt voor ervaringen in de
werkcontext, en waarin het leren op de
werkplek nadrukkelijk ondersteund wordt

door werkplekbegeleider, schoolopleider en
instituutsopleider.
De basis gaat uit van de volgende
uitgangspunten:

- De kennisbases en het competentieprofiel      
van de Deeltijdopleiding zijn de basis van het 
curriculum.
- De Basis is opgebouwd uit vijf 
onderwijseenheden.
- Praktijkopdrachten moeten worden
vormgegeven volgens de uitgangspunten van
het werkplekleren.
- In een onderwijseenheid is een
duidelijk koppeling met de praktijk.
- De wereld- en kunstvakken werken
exemplarisch in de leeractiviteiten en houden
rekening met de context van de school.
- De vakken taal en rekenen bieden de
kennisbasis aan.
- Onderwijskunde maakt een keuze uit
de kennisbasis, die in dienst staat van de
leeractiviteiten.

Curriculum en stage

Jaar 1 van de basis bestaat uit vier delen.
Bij elk deel wordt er gewerkt aan alle
competenties, maar bij elk deel staan één of
meerdere competenties centraal.
- Deel 1: Basisschool in beeld ->
interpersoonlijk
- Deel 2: Inspirerend lesgeven ->
vakinhoudelijk-didactisch
- Deel 3: De Leerling -> pedagogisch +
reflecteren

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/samenwerking/instituten/instituut-voor-lerarenopleidingen/documenten/#flex


- Deel 4: Op Pad -> vakinhoudelijk-didactisch 
+ organisatorisch + samenwerken

Deel 1: Basisschool in beeld 

Het eerste deel van de basis bestaat uit
een introductie van zes weken met de titel
‘Basisschool in beeld’. Het accent ligt daarbij
op het beroep van leerkracht en de opleiding.
De interpersoonlijke competentie staat
centraal. Alle vakken passeren de revue.
In de praktijk lopen de studenten vanaf
lesweek 3 stage op een stageschool.
De eerste drie stagedagen bezoeken
zij alle bouwen van de basisschool met
praktijkgerichte opdrachten. Vanaf lesweek 5
beginnen de studenten met de stage in een
bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8).
Deel 1 wordt afgesloten met een portfolio/
beroepsproduct met daarin de verschillende
opdrachten vanuit de vakken taal, rekenen en
onderwijskunde.

Overkoepelende doelstellingen van dit deel ten
behoeve van het ontwikkelen:
- De student beschrijft de organisatie van
de basisschool
- De student observeert de interactie van
de leerkracht en de leerlingen.
- De student maakt kennis met de Pabo,
zijn eigen klas, zichzelf, de omgeving van de
pabo en de basisschool.

Deel 2: Inspirerend lesgeven

Het tweede deel van de basis legt het
accent op het ontwerpen en uitvoeren van
lessen vanuit de verschillende vakken op de
basisschool. De vakinhoudelijke-didactische
competentie staat centraal. Alle schoolvakken
komen aan bod in dit deel.

Overkoepelende doelstellingen van dit deel
ten behoeve van het ontwikkelen:
- De student ontwerpt, voert uit en
evalueert lessen voor de bovenbouw van de
basisschool.
- De student gebruikt passende
activerende werkvormen bij de lessen
- De student relateert de 4 b’s
(betrokkenheid, betekenis, bedoeling,
bemiddelende rol) aan zijn lesgeven.

Deel 3: De Leerling

Vanaf februari in het eerste studiejaar start
deel 3. De studenten lopen stage in groep 3
en/of 4 van de stageschool. In het derde deel
ligt het accent op adaptief en gedifferentieerd
lesgeven.

Overkoepelende doelstellingen van dit deel ten
behoeve van het ontwikkelen:
- De student ontwikkelt lessen rekening
houdend met de drie basisbehoeften van
adaptief onderwijs.
- De student past verschillende vormen
van differentiatie toe.

Deel 4: Op Pad

Het laatste deel van dit studiejaar staat in het
teken van lesgeven over en in de omgeving
van de leerling. Het doel van Op Pad is dat de
student zelf een krachtige leeromgeving kan
ontwerpen en uitvoeren. De vakinhoudelijk-
didactische-, organisatorische competenties
staan centraal met competent in 
samenwerken.

Overkoepelende doelstellingen van dit deel ten
behoeve van het ontwikkelen:
- De student ontwikkelt onderwijs gebruik
makend van de omgeving van de leerling

De studenten lopen tijdens de Basis op
dinsdag stage. Hierdoor kunnen zij optimaal
begeleid worden door de schoolopleider
en de instituutsopleider. Beide personen
zijn die dag (deels) beschikbaar om de
studenten op zijn werkplek te bezoeken. De
werkplekbegeleider is de leerkracht van de
stagegroep van de student. Deze persoon is
het eerste aanspreekpunt voor de student
en zal de competentieontwikkeling van de
student van dichtbij volgen.




