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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.

Basisfase jaar 2

De scholen van de Opleidingsschool BOSS po
De stage en theorie richt zich in deze fase op
groep 3/4 (eerste helft van het studiejaar) en 7/8 
(tweede helft van het studiejaar).
In deze fase staat het leren van de kern van
het vak en de brede inzetbaarheid centraal.
Aan het einde van de basisfase wordt van de
studenten verwacht dat ze basisbekwaam
zijn en in alle leeftijdsgroepen inzetbaar.
Vanuit sommige vakgebieden worden
praktijkopdrachten geformuleerd. Voor de
stageschool zijn deze in kaart gebracht op
de stagekaarten zodat de student met de
werkplekbegeleider kan overleggen hoe deze in 
te vullen
en uit te voeren.

In het tweede semester oriënteren studenten
zich naast de reguliere stage op het
speciaal (basis) onderwijs. Hiervoor krijgen
zij voorlichting en workshops vanuit deze
scholen en zullen twee stagedagen in het
speciaal (basis)onderwijs volgen. De stagedag is 
wenselijk op de dinsdag.

- Na een aantal stagedagen bespreekt de 
student zijn pop/pap met de werkplekbegeleider 
en plaatst de student het document in 
natschool;
- halverwege de stageperiode bespreekt de 
student de ingevulde tussen-SOM met de 
werkplekbegeleider, de student maakt van het 
begeleidingsgesprek een verslag en plaatst het 
in natschool;
- na het begeleidingsgesprek met de 
werkplekbegeleider past de student zijn pop/
pap aan en plaatst de aangepaste pop/pap in 
natschool;
- aan het eind van de stageperiode wordt de 
eind-SOM ingevuld door de werkplekbegeleider.

Profileringsfase, jaar 3

In de eerste helft van het studiejaar werken de 
studentenvoor onderwijskunde, taal en rekenen 
& wiskunde vanuit de didactiek Probleem 
Gestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij doen 
studenten vanuit een probleemstelling actief 
kennis op over reële praktijksituaties.
Gelijktijdig vindt verdieping plaats op de
ontwikkeling van het jonge of oudere kind.
De stage sluit aan op deze verdieping.
In de tweede helft van het studiejaar profileert 
de student zich in een kunst- en een zaakvak.
Omdat de vakprofilering vanuit de
kennisbases gericht is op groep 1 t/m 8,
zal de student voor deze vakgebieden ook
opdrachten uit moeten voeren buiten de
eigen stagegroep.
In dit studiejaar vindt de landelijke
eindtoetsing taal en rekenen plaats. Om hier 
aan deel te mogen nemen, dient de student zijn 
propedeuse en alle reken- en taaltoetsen van 
jaar 2 behaald te hebben.
De stagedag is wenselijk op de dinsdag.

- Na een aantal stagedagen bespreekt de 
student zijn pop/pap met de werkplekbegeleider 
en plaatst de student het document in 
natschool;
- halverwege de stageperiode bespreekt de 
student de ingevulde tussen-SOM met de 
werkplekbegeleider, de student maakt van het 
begeleidingsgesprek een verslag en
plaatst het in natschool;
- na het begeleidingsgesprek met de 
werkplekbegeleider past de student zijn pop/
pap aan en plaatst de aangepaste pop/pap in 
natschool;
- aan het eind van de stageperiode wordt de 
eind-SOM ingevuld door de werkplekbegeleider.

Afstudeerfase, jaar 4

In de eerste helft van het studiejaar volgen de 
studenten een minor. In de tweede helft van het 
studiejaar is de student een leraar in opleiding 
(=lio). Twee dagen in de week draait de student 
zelfstandig de groep.
Daarnaast wordt er een afstudeeronderzoek 
uitgevoerd.  Op de pabo Hogeschool Rotterdam 
vindt er intervisie plaats en worden studenten 
begeleid bij hun afstudeeronderzoek.

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

