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Rotterdam, september 2019 

Beste student, 
 

Welkom bij Opleidingsschool RPO Rijnmond1! RPO Rijnmond is de opleidingsschool waar 

zo’n 250 studenten op 35 schoollocaties (geclusterd in de scholen van NWN, ROOZZ en VPR) 

in de praktijk én op Hogeschool Rotterdam zich ontwikkelen tot een bekwame leraar. Na de 

ontwikkelingen in stage en op HR op niveau 2 zet je nu de volgende stap.  

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op de hogeschool én op de school waar je de 

komende periode in de praktijk aan de slag gaat. We willen praktijk en theorie tijdens de 

opleiding in goede samenhang en overzichtelijk aanbieden. In deze handleiding hebben we 

daarvoor allerlei belangrijke en nuttige zaken op een rij gezet. We hopen dat we je daarmee 

helpen om je weg te vinden en daarmee het beste uit je opleiding te halen en de leraar te 

worden die jij wilt zijn.  

Het uitgangspunt is dat je vanaf de eerste dag van je opleiding actief bent binnen de school. 

De opleiding biedt genoeg ruimte voor leervragen, die vanuit praktijkervaringen zullen 

opkomen. Om voldoende praktijkervaring op te doen is het belangrijk in klas en les aanwezig 

te zijn. Het is de bedoeling dat je elke week minimaal acht uur actief bent in de les. In die 

lessen kun je observeren, assisteren, praktijkopdrachten maken en onder begeleiding 

docentactiviteiten verrichten. Tot de herfstvakantie is je WPB nog met enige regelmaat in je 

les aanwezig daarna gaan we ervan uit dat je zelfstandig gemiddeld 6 à 8 lessen per week 

lesgeeft.  Als je in een vacature werkt start je met zelfstandig lesgeven vanaf de eerste 

schooldag en is je werkplekbegeleider op afstand aanwezig voor feedback en begeleiding. 

Natuurlijk ben je de overige tijd actief binnen de school bezig en werk je o.a. aan de 

praktijkopdrachten en/of LWT. 

Voor het beroepsgerichte gedeelte van je opleiding krijg je veelvuldig te maken met 

verschillende opleiders en begeleiders. De werkplekbegeleider (WPB), de schoolopleider 

(SO) en de clustercoördinator (CC) vanuit de opleidingsschool en de Instituutsopleider (IO) 

vanuit de lerarenopleiding. De WPB zal je begeleiden bij het voorbereiden en nabespreken 

van les-gerelateerde taken. De WPB zal je samen met de schoolopleider ondersteunen bij 

het maken van je portfolio, de praktijkopdrachten en je helpen om jouw persoonlijke 

ontwikkelingen zichtbaar te maken. De beoordeling van je stage zal gedaan worden door de 

IO evt samen met de SO.  

 

Veel succes en plezier met je opleiding! 

 

Marianne Bijkerk 

Clustercoördinator RPO Rijnmond ZHZ 

 

 
1 Voor meer info over RPO neem je een kijkje op https://rpo-rijnmond.nl/ 
 

https://rpo-rijnmond.nl/
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Enkele afspraken 
 

o Zorg dat je zo snel mogelijk je stage-overeenkomst laat ondertekenen en weer 

inlevert bij het stagebureau. 

o We gaan er van uit dat je op de opleidingsdagen de gehele dag ( 1e t/m 9e uur) 

aanwezig bent op de opleidingslocatie. 

o Als je onverhoopt ziek bent, neem dan minimaal 30 minuten voor de start van het 

eerste uur contact op met de WPB en SO. Als je te laat op school gaat komen z.s.m. 

contact opnemen met de receptie/administratie van de school en vragen je 

afwezigheid door te geven aan je WPB en SO. 

o 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. 

o Mail alleen in uiterste gevallen en na overleg met je WPB met leerlingen. Indien 

nodig communiceer dan uitdrukkelijk alleen met je schoolmailadres! 

o Kopiëren doe je in overleg met je WPB. Stel je op de hoogte van schoolafspraken 

rondom kopiëren op de opleidingslocatie. 

o Bereid iedere les of deel van een les die je geeft voor middels een 

lesvoorbereidingsformulier. 

o Ga altijd zorgvuldig om met privacy van personen. Vermeld als regel geen namen bij 

de uitwerking van een opdracht. 

 

Nuttige tips en hints 
o Op elke school kun je gebruik maken van de personeelskamer. Richt je hierbij 

nadrukkelijk naar de locatiegebruiken en meng je in het docententeam. 

o Er zijn verschillende plaatsen binnen de school waar je kunt werken, bv 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. 

o 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. 

o Vraag zo mogelijk uitleg wanneer je iets niet begrijpt, je kunt veel leren van anderen. 

o 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. 

o 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. 
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Planning bijeenkomsten Samen Opleiden ZHZ niveau 3 
 
Dag:  woensdag 
Tijdstip start: 15.00 uur – 17.00 uur  
Plaats: Dordrecht  
Gebouw:  SDL, Locatie Kapteynweg, Kapteynweg 3, 3318 EC, Dordrecht 
Lokaal: 122 

(contactpersoon lokaal: Sandra van den Berg ( s.berg@dalton-dordrecht.nl ) 
Instituutsopleiders: Sandra van den Berg, Heleen Lieve (h.c.lieve@hr.nl) 

 

Blok 1 

 
 
 
  

Datum 
Sandra  

Lesweek Activiteit Bijzonderheden 

11-09 B1.2 Aanvang stage  

18-09 B1.3 Kick-off Stagebegeleiding 
Studentenhandleiding Stage, leren en werken niveau 
3 meenemen. (papier/digitaal), Toelichten opdrachten 
binnen LWT1 

25-09 B1.4   

02-10 B1.5 
Stagebegeleidingsbijeenkomst 
2  

Startmonitor ingevuld, POP (bijlage 7) LWT-2 
toelichting 

09-10 B1.6   

16-10 B1.7 
Bijeenkomst 1  Leraar 2.0 
voor alle studenten N3 en N2 

12.30-17.00 Walburg College Zwijndrecht 

23-10  Herfstvakantie  Geen bijeenkomst 

30-10 B1.8   

06-11 B1.9 
Stagebegeleidingsbijeenkomst 
4 

Planning LWT af, Intervisie 

13-11 B1.10 Toetsweek blok 1 Geen stage 

mailto:s.berg@dalton-dordrecht.nl
mailto:h.c.lieve@hr.nl
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Blok 2 
 

Data 
Sandra 

Lesweek Activiteit Bijzonderheden 

20-11 B2.1 
[Lesvrije week HR] 
Stagebegeleidingsbijeenkomst 5 

Je moet deze week wél stage lopen. 
Voorbereiding Pitches Passend 
Onderwijs, Kijkwijzers GOK 

27-11 B2.2   

4-12 B2.3   

11-12 B2.4 Stagebegeleidingsbijeenkomst 6 Pitches Passend Onderwijs,  

18-12 B2.5   

25-12  Kerstvakantie Geen bijeenkomst 

1-1  Kerstvakantie Geen bijeenkomst 

8-1 B2.6 Voortgangsgesprekken Alleen als je ingedeeld bent! 

15-1 B2.7 Voortgangsgesprekken Alleen als je ingedeeld bent! 

22-1 B2.8 

Voortgangsgesprekken 
 
Bijeenkomst 2  Leraar 2.0 voor 
alle studenten N3 en N2 

Alleen als je ingedeeld bent! 
 
12.30-17.00 Walburg College Zwijndrecht 

29-1 B2.9 Toetsweek blok 2 Geen stage 

5-2 B2.10 Hertoetsweek blok 1 
In overleg WPB geen stage indien er 
hertoetsen zijn anders gewoon 
stagelopen 
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Blok 3 
 

Data 
Sandra 

Lesweek Activiteit Bijzonderheden 

12-2 B3.1   

19-2 B3.2 Voortgangsgesprekken Alleen als je ingedeeld bent! 

26-2  Voorjaarsvakantie  

4-3 B3.3 
Stagebegeleidingbijeenkomst 
7 

GOK Mini-interventie voorbereiden. 

11-3 B3.4 
Bijeenkomst 3  Leraar 2.0 
voor alle studenten N1, N2 
en N3 

12.30-17.00 Stedelijk dalton Kapteijnweg 

18-3 B3.5   

25-3 B3.6 [Lesvrije week HR]  Je moet deze week wel gewoon stage lopen. 

1-4 B3.7   

8-4 B3.8 
Stagebegeleidingsbijeenkomst 
8 

Opbrengst mini-interventie evalueren.  
Intervisie 

15-4 B3.9 Toetsweek Geen stage 

22-4 B3.10 
Hertoetsweek; Meivakantie 
VO 

In overleg WPB geen stage indien er 
hertoetsen zijn anders gewoon stagelopen 
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Blok 4 
 

Data 
Sandra  

Lesweek Activiteit Bijzonderheden 

29-4  Meivakantie  

6-5 B4.1   

13-5 B4.2   

20-5 B4.3 Stagebegeleidingsbijeenkomst 9 
Intervisie en reflectie en 
evaluatie 

27-5 B4.4   

3-6 B4.5 CGI   

10-6 B4.6 CGI   

17-6 B4.7 CGI   

24-6 B4.8 Toetsweek Blok 4  Geen stage. 

1-7 B4.9 

Hertoetsweek Blok 3 
 
Bijeenkomst 4 Leraar 2.0 voor alle 
studenten RPO Rijnmond ZHZ 

 
Studentenmiddag ZHZ 
14.00-17.00 incl feestelijke 
afsluiting Theater bij het Walburg 
College Zwijndrecht 

8-7 B4.10 Hertoetsweek Blok 4 
In overleg WPB geen stage indien 
er hertoetsen zijn anders gewoon 
stagelopen 

15-7 B4.11 Stage 
 

 
Zomervakantie vo: maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020 
Het werkplekleren op niveau 3 kent vier beoordelingsmomenten: 

• het lesbezoek halverwege het jaar, waarin Tussentijds Portfolio plus een CGI beoordeeld 

wordt door de IO, waar mogelijk samen met de schoolopleider of werkplekbegeleider 

• het Criterium Gerichte Interview (CGI) als afronding van het werkplekleren, waarin je het 

gesprek aangaat met je IO, waar mogelijk samen met de schoolopleider. Je eindportfolio is de 

basis voor het gesprek. 
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Bijeenkomsten leraar 2.0: 
Tijdens deze praktijkbijeenkomsten leraar 2.0 leggen we de verbinding tussen de 
theorie, die jullie krijgen op HR, en de praktijk zoals jullie die ervaren tijdens de stage. 
Op deze middagen bieden we een keuzeprogramma aan, zodat we zo goed mogelijk 
op jullie behoeften kunnen aansluiten. 
Er zullen workshops worden aangeboden die ingaan op de profilering van onze 
scholen. Verschillende (vernieuwende) onderwijsvormen zullen aan bod komen. 
Bijvoorbeeld coachend onderwijs, Daltononderwijs en specifieke docentvaardigheden 
voor VMBO. Anderen workshops gaan over persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld 
timemanagement en persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld omgaan met 
studie/werk-privébalans. Op die manier sta je in de toekomst krachtiger voor de klas, 
als leraar en als mens.  
Je behaalde resultaten en je ervaringen uit de praktijkbijeenkomsten worden afgerond 
in het CGI. In het onderdeel “bijeenkomsten leraar 2.0” doe je verslag van wat jij hebt 
geleerd en meeneemt in het leraarschap nav deze bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten leraar 2.0 vinden plaats op woensdagmiddagen van 13.00 – 17.00u, 
zie kalender. Geef aan het begin van het jaar aan je WPB door welke 
woensdagmiddagen dat zijn, want je bent dan niet op je stageschool. Wel is het een 
onderdeel van je stage-uren. Aangezien je je hebt gecommitteerd aan een 
leerwerkplek binnen RPO, word je aanwezigheid automatisch verwacht. 
Voor vragen kun je terecht bij marianne.bijkerk@ozhw.nl of vera.groot@ozhw.nl  

 
Hieronder de lijst met een korte uitleg van de workshops die te volgen zijn tijdens de 
leraar 2.0 bijeenkomsten. Per bijeenkomst kun je 2 workshops kiezen. Ook de korte 
schets per bijeenkomst is hieronder in een schema weergegeven: 
 
Workshops rondom profilering: 
 
Bijeenkomst 1:VMBO 
Wil je meer leren over de specifieke VMBO leerling? Welke tools heb je nodig in jouw 
toolbox om goed beslagen ten ijs te komen op een VMBO school? Wat zijn de 
verschillen tussen  leerlingen in Basis, Kader, gemengde en theoretische leerweg? Hoe 
ga je de relatie aan met deze leerlingen zodat er voor de docent en de leerling een 
optimaal leerklimaat ontstaat? Welke vaardigheden kun je inzetten of ontwikkelen 
voor deze specifieke doelgroep?  

 
Bijeenkomst 2: Kunskapskolan/GPL 
Elke leerling is uniek. Met eigen ambities en talenten. Vast van plan om iets van het 
leven te maken. Dit is het uitgangspunt bij gepersonaliseerd onderwijs, waar elke 
leraar voor elke leerling voldoende aandacht heeft. In een duidelijke structuur, 
werkend aan persoonlijke doelen. Onderwijs waar leraren leerlingen intensief 
begeleiden, uitdagen, confronteren en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. 
Om de juiste kennis voor het examen te vergaren. En de vaardigheden aan te leren die 
in de veranderende wereld nodig zijn. In het begin bepaalt en stuurt de leraar. Als de 
leerling laat zien eraan toe te zijn, krijgt deze meer ruimte voor eigen keuzen. Kom naar 
deze workshop als je geïnteresseerd bent in deze “nieuwe” onderwijsvorm. 

 

mailto:marianne.bijkerk@ozhw.nl
mailto:vera.groot@ozhw.nl
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Bijeenkomst 3: Dalton 
In deze sessie leer je wat daltononderwijs inhoudt: wat is de visie achter 
daltononderwijs en waarom kiezen scholen voor deze onderwijsvorm die door Helen 
Parkhurst al in 1922 vastgelegd werd? 
Je ontdekt waarom Daltononderwijs nog steeds actueel is. Ook weet je na deze sessie 
hoe je je lessen inricht op een Daltonschool, van welke werkvormen je gebruik kunt 
maken en welke handvatten je in kunt zetten in daltonuren.  

 
Praktijkonderwijs 
Leerlingen van het praktijkonderwijs hebben vaak een achterstand opgelopen bij het 
leren. Ze kunnen niet meekomen in het reguliere onderwijsprogramma en vinden dat 
vervelend. Dit komt vaak omdat ze makkelijker leren door te doen dan leren uit 
boeken. Binnen het praktijkonderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de 
leerlingen die moeite hebben met leren. De klassen zijn kleiner zodat er meer aandacht 
en zorg aan de leerlingen besteed kan worden. Het lesprogramma bestaat uit theorie- 
en praktijkvakken. Het zwaartepunt ligt bij de praktijk. Wil je meer inzicht krijgen in 
praktijkonderwijs kom dan naar deze workshop waarin je wordt meegenomen in deze 
vorm van leren. 
 

 Workshop rondom Ins & Outs van het docentschap 
  

Q&A 
Je doet ervaring op als OidS-student op je stageschool. Langzaam maar zeker ontdek 
je hoe alles werkt in een schoolorganisatie en ontwikkel je je tot startbekwaam docent. 
Maar wat kom je onderweg allemaal tegen in je klas en daarbuiten? De 4 sessies van 
deze Ins & Outs worden gegeven door afgestudeerde OidS-studenten en andere 
experts. Ze hebben de volgende thema’s: 
Bijeenkomst 1 en 3: Q+A: wat wordt er van je verwacht? Betrokkenheid bij de school, 
hoe werkt dat? Mondiger worden en leiding nemen. 
Drie recent afgestudeerde OidS-studenten vertellen wat zij hebben geleerd in hun 
ontwikkeling als docent en beantwoorden je vragen. 
Bijeenkomst 1 en 3  
2) Droogzwemmen 
Hoe ga je om met lastige situaties in je klas? Door hiermee te oefenen en te ontdekken 
wat wel of niet werkt, sta jij straks steviger voor de klas. 
 Bijeenkomst 2 
3) Omgaan met verschillen in gedrag 
Elke leerling is uniek en bijzonder. Naast het leren contact maken en omgaan met 
leerlingen in het algemeen, vragen sommige leerlingen net even een andere aanpak. 
Hoe ga je bijvoorbeeld om met leerlingen met ADD, ADHD en PDD-NOS? Deze 
workshop geeft je informatie en praktische tools om met elke leerling effectiever om 
te gaan. 
 

 3) Hoogbegaafdheid 
We kennen ze allemaal: hoogbegaafde leerlingen die met ‘niks doen’ hoge cijfers 
halen, naast hun gymnasiumopleiding succesvol een bedrijfje opzetten en briljant zijn 



11 

in sport of muziek. Lijnrecht hiertegenover staan de hoogbegaafde leerlingen die 
nauwelijks fatsoenlijke resultaten halen. Dit zijn de mysterieuze types waar de slimheid 
diep verborgen lijkt te zitten. Dit is de paradox van hoogbegaafdheid: je kan blijkbaar 
zo slim zijn dat je dom lijkt..... Het Walburg College heeft sinds 2008 een speciale klas 
voor hoogbegaafde onderpresteerders. Ik heb, sinds met deze klas gestart is, veel 
ervaring opgedaan met de begeleiding van deze leerlingen en ik deel mijn inzichten 
graag in een korte workshop over hoogbegaafdheid. Ik hoop veel mensen te kunnen 
vertellen over deze bijzondere groep leerlingen! 
 
 
 
Workshops rondom persoonlijk leiderschap 
Leraar zijn is topsport. Werk- en studiedruk: voor veel studenten en leraren een 
bekend gevoel. Hoe zorg jij ervoor dat je zo goed mogelijk met stress omgaat en de 
regie houdt over je tijd, zodat je energiek en fit genoeg blijft om in topconditie voor de 
klas te staan? Drie workshops leggen verschillende accenten: “Master your stress”, “Ja, 
dat wil ik”, en “Tijd voor tijd” zorgen voor minder werkdruk en meer ruimte voor jezelf 
en jouw doelen. Leer meer over de gevolgen van stress en ontspanning, over grenzen 
en timemanagement. De workshops zijn los van elkaar te volgen, maar vullen elkaar 
ook goed aan.  

 
1.  Bijeenkomst 1: Master your stress 
Meer dan de helft van de Nederlandse studenten ervaart hoge stress. Bij veel 
studenten mondt dit uit in emotionele uitputting, vermoeidheidsklachten of zelfs een 
burn-out. Piekeren, concentratieproblemen, paniek en slapeloosheid zijn voorbeelden 
van burn-outverschijnselen. Goed plannen en het overzicht bewaren lukt dan al 
helemaal niet meer. Studie, werk, vrienden, sport; je wilt alles goed laten gaan waarbij 
je ongemerkt over je grenzen gaat. Ontspannen schiet er regelmatig bij in. Ook in je 
toekomstig leven als leraar zal dit je uitdaging zijn. 
Leer in deze workshop wat de invloed is van stress op je brein en lijf. Ontdek waarom 
ontspanning geen luxe is, maar een voorwaarde is om gezond en effectief te studeren, 
werken en leven. Aan het eind van de middag ga je naar huis met een eerste plan voor 
jezelf: jouw plan “to master your stress”. 

 
2.  Bijeenkomst 2: Ja, dat wil ik! (en dat liever niet) 
Leraar zijn betekent werken met mensen. Leerlingen, collega’s of ouders die een 
beroep op je doen, en waarin je je enthousiasme soms moet begrenzen. En je je eigen 
grenzen moet bewaken. Omdat je niet alles kunt doen, en omdat je dat wat jij 
belangrijk vindt goed wil doen!  
Hoe geef jij je grenzen aan? Hoe zeg jij op een goede manier “nee” zonder je schuldig 
te voelen? Om daarmee “ja” te kunnen zeggen tegen jouw prioriteiten. Maakt het 
daarin verschil met wie je in gesprek bent? In deze workshop ontdek je waarom het 
voor jou soms lastig is je grenzen aan te geven. Je ontdekt wat je niet en wél wil en 
accepteert, en je leert hoe jij jouw grenzen en wensen assertief kan aangeven. Vanuit 
respect voor jezelf én de ander. Kom je ook? (hier is “ja” natuurlijk een mooi antwoord) 

 
3. Bijeenkomst 3: Tijd voor tijd 
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Is het de hoogste tijd om naar jouw tijd en planning te kijken? Deze workshop gaat 
over timemanagement voor jou als student en leraar. Hoe lukt het je, nu en in de 
toekomst als docent, om een goede werk-privébalans te bewaren? Zodat je niet altijd 
aan het werk bent, ook al ben je “in het onderwijs nooit klaar”. In deze workshop leer 
je heel praktisch hoe je zo effectief en efficiënt mogelijk met je tijd en agenda kunt 
omgaan. Niet met het doel om meer gedaan te krijgen in minder tijd. Maar om de juiste 
keuzes te maken, op de goede momenten. Met een indeling die voor jou werkt. Het 
accent in jouw planning komt te liggen op je prioriteiten, je rollen en is het jouw 
uitdaging je ontspanning te combineren met je deadlines. Zodat je minder werkdruk 
en meer focus en rust ervaart.  
“Praktisch” is in deze workshop het kernwoord. Neem dus je agenda mee (digitaal of 
je papieren exemplaar), je pen en markers – na deze middag heb jij je focus en rust 
voor de komende week gepland! En weet jij hoe je tijd maakt! Kortom: zet deze 
workshop in je agenda! 
 

 
 
 
 
 Workshops rondom persoonlijke ontwikkeling 

Als leraar is het kennen van jezelf 1 van de belangrijkste aspecten. Als je jezelf en je 
eigen patronen kent kun je beter inschatten waarom jij op een bepaalde manier 
reageert op een leerling of een klas. Waarom je met de ene leerling een klik hebt en 
tegen de andere leerling juist een aversie. Als je meer wilt leren over jezelf en hoe je 
in relatie staat met leerlingen is deze workshop een must voor jou! 
Binnen de workshops persoonlijke ontwikkeling gaan we aan de slag met de mens in 
jou als leraar. Wie ben jij? Welke delen van jezelf ken je al goed en welke delen mogen 
nog wat meer aan de oppervlakte komen?  

 
Bijeenkomst 1: “From the beginning” 
We beginnen bij het begin: wie ben je nu? Welke mens neem jij als leraar elke dag mee 
het lokaal in? Hoe zit jij in elkaar en welke delen van jezelf wil je onderzoeken? Hoe 
het dat je bent wie je bent? We kijken terug in jouw geschiedenis naar belangrijke 
momenten en gaan op ontdekking in jouzelf naar welke eigenschappen waardevol zijn 
in jouw leraarschap. Aan het einde van deze workshop heb je kennis en ervaring over 
je eigen ontwikkeling tot nu toe en inzicht in wat de rol van jouw geschiedenis is op 
jouw visie als leraar. 
 
Bijeenkomst 2: “De Ui”  
In de tweede bijeenkomst ligt het accent op het afpellen van de ui. Welke lagen van 
jou als leraar kom je tegen als we ze eens nader bekijken. Uiteindelijk komen we dan 
bij de kern van jou als leraar en als mens. Wat zijn jouw waarden, patronen en 
uitdagingen als het gaat om leraar zijn.  In deze workshop leer je wat jouw waarden en 
patronen zijn rondom het leraarschap. Met deze kennis kun je nieuwe strategieën 
ontwikkelen richting jouw contact met leerlingen en jouw visie op jouw leraarschap. 
 
Bijeenkomst 3: “Hier en nu” 
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In de 3e bijeenkomst ligt de nadruk op het hier- en- nu. Wat voor leraar wil je zijn en 
hoe zorg je dat die leraar voor jouw klassen komt te staan. Wat heb je daarbij nodig 
van jezelf? We gaan na deze workshop naar huis met inzichten en ervaringen over onze 
visie op leraar zijn en waar we in onze eigen ontwikkeling op dit moment staan. Een 
soort selfie van de leraar in wording! 

 
Leraar 2.0 bijeenkomst 1: 12.30 aanwezig zijn! 

 Workshop 1 
Profilering 
scholen 

Workshop2 
Ins & outs 
docentschap 

Workshop 3 
Persoonlijk 
leiderschap 

Workshop 4 
Persoonlijke 
ontwikkeling. 

13.00-
14.45 

VMBO skills  
 

The real deal 1 
Q&A met 
Thema: Wat 
wordt er van je 
verwacht? 
Betrokkenheid bij 
de school? 

Master your stress  Welke mens 
neem ik mee in 
de les. From the 
beginning…… 
 
 

14.45-
15.15  

pauze pauze pauze pauze 

15.15-
17.00 

VMBO Skills 
 

The real deal 1, 
“Droogzwemmen” 
 

Master your stress  Welke mens 
neem ik mee in 
de les? 
From the 
beginning…… 
 

 
Leraar 2.0 Bijeenkomst 2: 12.30 aanwezig zijn! 

 Workshop 1 
Profilering 

Workshop2 
Ins &outs 
docentschap 

Workshop 3 
Persoonlijk 
leiderschap 

Workshop 4 
Persoonlijke 
ontwikkeling 

13.00-
14.45 

Kunskapskolan 
 

The real deal 2 
Omgaan met 
verschillen in 
gedrag.  
 

Ja, dit wil ik! (en 
dat liever niet) 
 

Afpellen van je ui  

14.45-
15.15  

pauze pauze pauze pauze 

15.15-
17.00 

Gepersonaliseerd 
leren 
 

The real deal 2 
Hoogbegaafdheid 
 

Ja, dit wil ik! (en 
dat liever niet) 

Afpellen van je ui  

 
 
Leraar 2.0 Bijeenkomst 3: 12.30 aanwezig zijn! 

 Workshop 1 
Profilering 

Workshop2 
Ins&Outs 
docentschap 

Workshop 3 
Persoonlijk 
leiderschap 

Workshop 4 
Persoonlijke 
ontwikkeling 
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13.00-
14.45 

Dalton onderwijs 
 

The real deal 3 
Thema: mondiger 
worden/leiding 
nemen  

 Tijd voor tijd  In het hier en nu, 
als leraar  

14.45-
15.15  

pauze pauze pauze pauze 

15.15-
17.00 

Praktijk 
onderwijs 

The real deal 3 
 
“droogzwemmen” 
 

Tijd voor tijd   In het hier en nu 
als leraar  

 
Leraar 2.0 Bijeenkomst 4 Afsluitende studentenmiddag 

  

14.00-
15.30 

Lezing Robin Plaisier: 
Jij als leraar in de maatschappij. 

15.30-
17.00 

Borrel 
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Schoolopleiders RPO Rijnmond ZHZ 
 

Foto Schoolopleider E-mailadres School 

 

Sandra van den 
Berg 

s.berg@dalton-dordrecht.nl 
Stedelijk Dalton Dordrecht 
Kapteynweg 

 

Erik Driessen 

e.driessen@dalton-
dordrecht.nl 

 

Stedelijk Dalton Dordrecht 
Locatie Overkampweg 

 
Hermien Broens 

h.broens@dalton-
dordrecht.nl  

Stedelijk Dalton Dordrecht 
Locatie Vakcollege 

 
Annemiek 
Brinkman 

a.brinkman@wellant.nl  
Wellant Groene Zoom 
Dordrecht en Bossenkamp 
Ottoland 

 
Pinar Rousian p.rousian@wdezwijger.nl  

Willem de Zwijger College 
Papendrecht 

 

Martina 
Westdorp 

m.westdorp@RGOMiddelhar
nis.nl  

RGO Middelharnis 

 Erna Kafoe ekafoe@omniacollege.nl  Omnia College Gorinchem 

 

Vera de Groot Vera.groot@OZHW.nl  Gemini College Ridderkerk 

 

Bart 
Geefshuijsen 

Bart.geefshuijsen@ozhw.nl Dalton Lyceum Barendrecht 

 Petra de Mik Petra.de.mik@ozhw.nl  Gemini College Lekkerkerk 

 

Tamara 
Glandorf 

t. glandorf@calvijn.nl 
Focus beroepsacademie 
Barendrecht 

 Jos 
Naaktgeboren 

Jos.naaktgeboren@ozhw.nl OZHW groen Barendrecht 

 

Marianne 
Bijkerk 

Marianne.bijkerk@ozhw.nl 

 
Walburg College Zwijndrecht 

mailto:s.berg@dalton-dordrecht.nl
mailto:e.driessen@dalton-dordrecht.nl
mailto:e.driessen@dalton-dordrecht.nl
mailto:h.broens@dalton-dordrecht.nl
mailto:h.broens@dalton-dordrecht.nl
mailto:a.brinkman@wellant.nl
mailto:p.rousian@wdezwijger.nl
mailto:m.westdorp@RGOMiddelharnis.nl
mailto:m.westdorp@RGOMiddelharnis.nl
mailto:ekafoe@omniacollege.nl
mailto:Vera.groot@OZHW.nl
mailto:Petra.de.mik@ozhw.nl
mailto:Marianne.bijkerk@ozhw.nl
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Clustercoördinator 
 

 

Marianne 
Bijkerk 

Marianne.bijkerk@ozhw.nl 

 

 
Instituutsopleiders ZHZ 
 

 

Sandra van den 
Berg 

s.berg@dalton-dordrecht.nl 

 

 
Heleen Lieve 

h.c.lieve@hr.nl 

 

 

VOG (Verklaring omtrent gedrag) 
Als je van stageschool gewisseld bent, ontvang je een mail van personeelszaken met 

informatie over de aanvraag van de VOG. De link in de mail brengt je door 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 
T.a.v. het gebruik van fot- en filmapparatuur hebben we te maken met privacy-wetgeving.  
De scholen hebben hierover met elkaar afgesproken dat, zolang er nog geen rechtsgeldig 
document is voor alle opleidingsscholen, we uitgaan van onderstaande link die Kennisnet 
verstuurd heeft.  
Waar ‘school’ staat betekent dit voor ons ‘opleidingsschool’, d.w.z. het 
samenwerkingsverband tussen de VO-scholen van de clusters, HR en ICLON/SEC, dus ook 
jouw stageschool.  
  
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/683/198/moet-een-
studentstagiair-voor-opnames-in-de-klas-voor-opleidingsdoeleinden-toestemming-vragen 
 
Je mag de lessen dus filmen, maar het materiaal mag de opleidingsschool niet verlaten. Je 
mag het beeldmateriaal alleen intern gebruiken en vernietigt het zodra je de feedback en 
reflectie verwerkt hebt in het portfolio of assessmentdossier. 
 

mailto:Marianne.bijkerk@ozhw.nl
mailto:s.berg@dalton-dordrecht.nl
mailto:h.c.lieve@hr.nl
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/683/198/moet-een-studentstagiair-voor-opnames-in-de-klas-voor-opleidingsdoeleinden-toestemming-vragen
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/683/198/moet-een-studentstagiair-voor-opnames-in-de-klas-voor-opleidingsdoeleinden-toestemming-vragen

