
Jouw rol als schoolopleider 
en het bewaken van het 
opleidingsprogramma

Teun Arts (Segbroek College)

17 november 2021  ||  14.45-15.30 en 15.45-16.30



De alledaagse praktijk van de schoolopleider in beeld gebracht 
door Teun Arts van het Segbroek College. Hoe informeer je 
elkaar goed vanuit de opleidingsschool? Teun laat zien hoe het 
team van schoolopleiders en de IO van de HR met elkaar 
communiceren.



Doelen van deze workshop:

● héél korte schets van de school geven
● alledaagse praktijk in beeld brengen: hoe ziet de opleidings- 

structuur op het Segbroek eruit?
● hoe communiceert het Segbroek met de IO’er
● uitwisselen van andere good-practices



Eerst even voorstellen...

● Teun (1974)
● Franse taal- en letterkunde in Nijmegen (1993)
● ANWB Lyon: (1997)
● Rijswijks Lyceum - Atlas College (2000 - 2013)
● HvA docent lerarenopleiding & IO (2011-2015)
● Segbroek College (2015 - nu)



Het Segbroek in een notendop:

● brede scholengemeenschap; twee gebouwen
● rond de 2150 leerlingen
● Flexrooster
● TopSportTalentschool (LOOT-school)
● Talentprogramma’s

- Muziekplan - Dansplan
- Sportplan - Technologisch Design
- Kunstplan - Theaterplan



Het Segbroek als ‘opleidingsschool’:

● maakt deel uit van de HOS (sinds 2018)
(21ste eeuwse vaardigheden, ICT, onderzoekende houding)

● jaarlijks ongeveer 30-35 (!) studenten 
(HR jaartraject / educatieve minoren / mastertraject)

● exclusief de stagiaires voor LO, kunst, muziek
● vereist ‘strakke’ organisatie



De schoolopleiders op ‘t Segbroek:

● een prachtig team van 5 schoolopleiders
(geschiedenis, muziek, natuurkunde, scheikunde… en Frans)

● één schoolcoördinator 
● uitsluitend studenten; begeleiding van beginnende docenten is 

voor de BOS’ers
● iedere schoolopleider begeleidt ongeveer 6 studenten 
● iedere schoolopleider heeft - bij voorkeur - een eigen ‘expertise’



Voorafgaand aan de stage...

● (inventarisatie beschikbare stageplaatsen; afstemmen 
vraag en aanbod)

● pre-summer kennismaking voor de zomervakantie
- intakegesprekken (met de schoolopleider)
- alvast kennismaken met andere studenten
- alvast een rondje door het gebouw
- geeft rust bij de student (en voorkomt mail tijdens de vakantie)



In augustus - begin september:

● matching studenten (rooster is pas laat klaar → beperkingen 
van het flexrooster)

● ICLON studenten: starten eerder → wpb’er doorgeven → zelf 
afspraak maken i.p.v. wachten tot de startdag

● HR-studenten: haken aan vanaf de startdag
● startdag of kick-off: administratief / ICT / kennismaking wpb’er



De begeleiding door het schooljaar:

● keiharde afspraak: de schoolopleiders bezoeken de student 
minimaal 4 keer per jaar

● educatieve minoren: 3 keer per half jaar
● iRIS Connect indien fysiek bezoek niet lukt
● verslag in het ‘logboek’ (kom ik later op terug!)
● eens per periode: overleg schoolopleiders



Rol van de SO’er in het opleidingsprogramma:
● 4 praktijkdagen
● drie workshoprondes: elke ronde vijf keuzes (à la carte)
● voorbeelden:

- 21ste eeuwse vaardigheden
- onderwijsethiek
- activerende werkvormen
- gesprekstechnieken

● veel SO’ers verzorgen onderdelen in dit OidS programma!



Communicatie tussen IO’er en de school... 

● samen opleiden = samen optrekken = korte lijntjes
● snel contact via Whatsapp (schoolcoördinator - IO’er)





Communicatie tussen IO’er en de school... 

● samen opleiden = samen optrekken = korte lijntjes
● snel contact via Whatsapp (schoolcoördinator - IO’er)
● elkaar op de hoogte houden via het ‘logboek’







Samenwerking tussen IO’er en de school... 

● de IO’er heeft écht maar kort tijd per student
● Uit de archieven: 2014-2015 - Teylingen -  ROS Rijnland

- 19 studenten HvA hoofdfase
- 15 studenten HvA N1 (volledige stage; half jaar)
- 13 onbevoegde collega’s (ieder met een eigen tempo, HvA)

● in totaal: 250 uur
- 2 lesbezoeken per student + nagesprek / portfolio / CGI



Daarom... 

● ondersteunt uw IO’er :)
● inplannen van lesbezoeken
● inplannen van CGI’s
● Datumprikker / Calendly 
● Uren? Een schoolcoördinator 

krijgt bij de HOS 342 uur :)



Samenwerking tussen IO’er en de school... 

● samen opleiden = samen beoordelen
● inplannen CGI door schoolcoordinator / stagebureau HOS
● CGI’s met schoolopleider en IO’er

(uiteraard naar consultatie wpb’er)



Stagiaires binden... 

● participeren in de schoolorganisatie
- flexuren / vakflexuren
- eigen email / inlog / afkorting
- geen stagiair, maar ‘collega in opleiding’

● Kerstborrel
● eindejaarsafsluiting 
● voor parels: binden in de vorm van kleine aanstellingen



Communicatie naar studenten... 

● student heeft eigen schoolaccount (tevens valkuil...)
● tweewekelijkse nieuwsbrief
● informatie na te zoeken in de informatiemap (Google Drive)

https://drive.google.com/drive/u/0/shared-drives




‘C’est la famille tout va bien’? → NEE! 

● contact studenten → ze lezen de mail niet!
● volwaardig participeren in de schoolorganisatie: matig
● (te) veel studenten stoppen 
● misschien wil ik tijdens deze workshop ook wat ophalen :)



Uitwisselen good practices... 
● communicatie school - opleidingsinstituut

https://padlet.com/art155/yt594xddn22d75vt

● communicatie naar studenten:
https://padlet.com/art155/j4qf2qhs8e4jt8gy

● organisatie / opleidingsstructuur
https://padlet.com/art155/rv530y4m8k1ob0hd

https://padlet.com/art155/yt594xddn22d75vt
https://padlet.com/art155/j4qf2qhs8e4jt8gy
https://padlet.com/art155/rv530y4m8k1ob0hd


Evaluatieformulier: 

 


