
Koninklijke Route N1-N3
Schoolopleidersmiddag, 17 november 2021

Esther van der Helm



Welkom!



Doelen

• Aan het einde van de bijeenkomt kun je uitleggen wat de visie van IVL is op 
werkplekleren en hoe de Koninklijke Route in die visie past 

• Aan het einde van de bijeenkomst kun je aandachtspunten formuleren voor 
het organiseren van het werkplekleren op jouw opleidingsschool

• Aan het einde van de bijeenkomst kun je uitleggen wat deze vernieuwing 
van het curriculum voor jou als schoolopleider en voor jouw 
opleidingsschool betekent



Programma

• Visie werkplekleren & de Koninklijke Route

• Aandachtspunten organiseren werkplekleren in de OS

• Rol schoolopleider en de Koninklijke Route



Vragenlijstje 
De Koninklijke Route N2 is dit jaar ingevoerd. 

1. Op welke manier ben je te weten gekomen wat de studenten in N2 moeten doen 
op hun leerwerkplek (inhoud van de KR niveau 2)?

2. Hoe heb je ervoor gezorgd dat deze kennis verspreid wordt binnen jouw school 
(eerstelijns begeleiding, WPB)?

3. Op welke manier monitor je de voortgang van de student?
4. Bij wie kunnen jij en de WPB terecht voor vragen/opmerkingen over de inhoud?



Koninklijke Route



Visie werkplekleren

• Het leren op de werkplek is het uitgangspunt voor de inrichting
van het onderwijs bij de tweedegraads lerarenopleidingen (LERO)

• Op de HR worden de didactische, pedagogische en
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden verworven en
geoefend in een geconstrueerde omgeving (colleges en
werkplaatsen)

• Op de werkplek passen de studenten kennis en vaardigheden
toe in een realistische omgeving om goed te leren werken met 
specifieke groepen leerlingen en te functioneren in de 
verschillende contexten

• Daar combineren ze de kennis met de didactische en
pedagogische visie van hun werkplek.



Koninklijke Route

• In de Koninklijke Route zijn het generieke curriculum, 
vakinhoud en het werkplekleren met elkaar vervlochten

• Leerresultaten op handelingsniveau geformuleerd
• Toetsing in beroepsproducten (grotere eenheden)
• Ontwerpen/uitvoeren beroepsproducten vindt

grotendeels in de scholen plaats
• Leer- en kennisaanbod HR (colleges, werkplaatsen) 

en scholen (transferdagen, intervisie, et cetera)
• In het programmaboekje van de opleidingsscholen

komt (onder andere) deze vervlechting tot uiting





Mentimeter

https://www.menti.com/hgqgaeain7


Aandachtspunten
organiseren werkplekleren



N1 didactiek en pedagogiek

Didactiek Pedagogiek



Aandachtspunten N1 werkplekleren
• Algemeen

• Vijftien stagedagen op maandag
• Stagevorm is afhankelijk van opleidingsschool
• Een student hoeft geen lesdelen te verzorgen, het 

mag wel
• Opleidingsschool geeft ruimte voor én stimuleert

studenten om hun LERs aan te tonen (portfolio)
• Pedagogiek: uitvoering beroepsproduct vindt in 

opleidingsschool plaats
• Transferdag N1 heeft verdiepend/verbredend

karakter
• Noot: 22 november programmaleidersoverleg

waar programma N1 op de agenda staat



N2 didactiek en pedagogiek

Didactiek Pedagogiek



Aandachtspunten N2 werkplekleren

• Algemeen
• Stagedagen op maandag en woensdag
• Het werkplekleren N2 gaat van observeren, via 

deellessen geven, naar hele lessen geven
• Pedagogiek en didactiek: uitvoering beroepsproducten

vindt in opleidingsschool plaats (uitvoeren/interview 
afnemen/feedback ontvangen)

• Studenten werken in hun portfolio met leervragen (per 
bekwaamheidsdomein) en een (probleem)casus. 

• Opleidingsschool geeft ruimte voor én stimuleert
studenten om hun LERs aan te tonen (portfolio)

• Transferdagen hebben een verdiepend/verbredend 
karakter

• Opbrengsten transferdagen kunnen een plek krijgen in 
het portfolio (aantonen LERs)



N3 didactiek en pedagogiek
• Nog in ontwikkeling

• Kernconcepten didactiek
• Samenwerkend leren en activerende didactiek (sleutelbegrippen)
• Differentiëren
• Onderzoekende houding

• Kernconcepten pedagogiek
• Inclusief onderwijs
• Pedagogische professionaliteit (ethische en pedagogische dilemma’s)



N3 didactiek en pedagogiek

• Feedback op programma/inhoud (klankbord)
• Werkveld 
• Studenten

• Maart
• Opleidingsscholen kunnen N3 in programmaboekje verwerken



De aandachtspunten
en jij als SO

• Wat vragen de aandachtspunten van jou als
SO?

• Schrijf binnen drie minuten een aantal
acties op die van jou verlangd worden.



Mogelijke acties

• Aandachtspunten verwerken in gespreks-/begeleidingscyclus student
• Uitvoeren onderwijs faciliteren, contact met WPB
• Interviewopdrachten faciliteren, wellicht in combinatie met transferdag
• Transferdagen onder de loep: verdiepend/verbredend karakter met daarbij 

aandacht voor kernwaarden opleidingsschool (+ overlap curricula voorkomen)
• ………
• ………
• ………



Vragen?



Doelen

• Aan het einde van de bijeenkomt kun je uitleggen wat de visie van IVL is op 
werkplekleren en hoe de Koninklijke Route in die visie past 

• Aan het einde van de bijeenkomst kun je aandachtspunten formuleren voor 
het organiseren van het werkplekleren op jouw opleidingsschool

• Aan het einde van de bijeenkomst kun je uitleggen wat deze vernieuwing 
van het curriculum voor jou als schoolopleider en voor jouw 
opleidingsschool betekent
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