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Colofon 

Deze gids Studie en Werk is gemaakt door de productgroep Studie en Werk. Voor het melden van 

onvolkomenheden, vragen en suggesties kun je contact opnemen met de productmangers van Studie en 

Werk. 

Voor het gemak worden studenten en begeleiders in de tekst in de mannelijke vorm aangeduid, maar 

uiteraard kunnen het ook vrouwen zijn. 

  

Utrecht, augustus 2021 
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Bij de modules Studie en Werk hoort de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ waarop alle 

informatie over Studie en Werk terug vinden is. 

      

Op de HU site voor externen https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/samen-opleiden/ zijn 

verschillende documenten en verwijzingen te vinden waar de begeleiders van de leerwerkplek bij kunnen: 

Leerwerkovereenkomsten, studiegidsen en verwijzingen naar assessment en beroepsproducten. 

 

In deze gids wordt in hoofdstuk 1 de algemene Studie en Werk lijn voltijd beschreven. Hoofdstuk 2, 3 en 4 

gaan respectievelijk over Studie en Werk Voltijd leerjaar 2, 3 en 4. 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/samen-opleiden/
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1. INLEIDING STUDIE EN WERK     

De studieonderdelen die aangeduid worden met ‘Studie en Werk’ 

bestaan uit de volgende onderdelen: 

1) begeleiding bij je studieplanning en studievoortgang, 

informatie over de opleiding; 

2) het ontwikkelen in de competenties/leeruitkomsten voor 

het beroep van leraar in de beroepspraktijk door middel 

van werkplekleren op een school voor VO (Voortgezet 

onderwijs) of BvE (Beroepsonderwijs en 

Volwasseneneducatie)1; 

3) het aansturen en zichtbaar maken van je eigen 

ontwikkeling als docent. 

1.1 De grote lijn 

De activiteiten bij Studie en Werk zijn erop gericht dat je een vakbekwame docent wordt, die in staat is 

zichzelf en het onderwijs dat hij geeft systematisch verder te ontwikkelen. 

Binnen Studie en Werk volg je het volgende stappenplan: 

a) Maak op basis van de informatie over de opleiding een planning van je studie. In die planning 

geef je aan welke vakken je het aankomende studiejaar gaat volgen. Je wordt ondersteund bij 

het maken van je studiekeuzes door je Studie- en Werkbegeleider 

b) Vervolgens maak je een zelfanalyse, waarmee je je eigen bekwaamheid als docent 

gedetailleerd in kaart brengt. Hiertoe krijg je verschillende instrumenten aangereikt. De 

onderliggende kaders voor deze zelfanalyse zijn in jaar 2 en 3 de leeruitkomsten en de 

Kennisbasis. In jaar 4 zijn dit de SBL-competenties en de Kennisbasis2. De ingevulde zelfanalyse 

bespreek je met je werkplekbegeleider 

c) Op basis van b) formuleer je vervolgens leervragen op de onderwerpen waarin jij je wilt 

ontwikkelen en/of welke verbeteringen je in je onderwijspraktijk wilt bereiken tijdens het 

werkplekleren.  

d) Vervolgens plan je concrete activiteiten waarmee je deze ontwikkeling in het komende half jaar 

wilt realiseren. Onderdelen c) en d) zijn ondergebracht in het leerwerkplan. 

e) Terwijl je op de leerwerkplek aan de activiteiten uit je leerwerkplan werkt, verzamel je 

materiaal om de gerealiseerde ontwikkeling en je leerproces daarbij zichtbaar te maken. Door 

het wekelijks bijhouden van een logboek maak je de voortgang van het eigen werk inzichtelijk 

voor je begeleiders. Door het verzamelen van bewijsmateriaal zorg je ervoor dat de 

gerealiseerde verbeteringen aannemelijk worden gemaakt. 

f) Aan het eind van elk half jaar wordt de opbrengst van het werk beoordeeld en van feedback 

voorzien. Deze beoordeling is o.a. gebaseerd op je geschreven of gepresenteerde 

ontwikkelingsportfolio. De gerealiseerde ontwikkeling geeft een aangepast beeld van je 

 
1 De startkwalificaties van de tweedegraads lerarenopleiding worden bepaald door de bekwaamheidseisen, de Dublin 

Descriptoren en de Kennisbases. 

2 Indien het reguliere Studie-en-Werkprogramma niet wordt gevolgd, omdat er bijvoorbeeld een vrijstelling is 

toegekend door de examencommissie, is het mogelijk dat de Studie-en-Werkmodules behorend bij jaar 2 op basis van 

SBL-competenties afgerond worden 
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bekwaamheid in de beroepspraktijk. Dit aangepaste beeld is dan ook weer vertrekpunt bij het 

opnieuw formuleren van verdere ontwikkelpunten. Zo start de leercyclus opnieuw, maar wel 

op een steeds hoger niveau.  

g) Houd de ontwikkeling van je zelfbeeld, je beroepsbeeld en je competenties/bekwaamheid 

gedurende de studie bij in het ontwikkelingsportfolio. Dit mondt aan het eind van de opleiding 

uit in een presentatieportfolio, waarin je jezelf presenteert als startbekwame docent. Hierop 

wordt je tijdens de afsluiting van je opleiding beoordeeld middels het assessment 

Startbekwaam. 

N.B. De werkwijze binnen Studie en Werk jaar 4 wijkt enigszins af. Zie hiervoor hoofdstuk 4.4 Studie en 

Werk 4A en 4B.  

1.2 Versnellen en vrijstellingen en LIO-drempel 

In de opleiding bestaan mogelijkheden om de Studie en werkmodules te versnellen, hoger in te stromen of 

een vrijstelling aan te vragen 

1) Vrijstelling aanvragen  

Voor studenten met een afgeronde HBO lerarenopleiding en met werkervaring in het onderwijs, al dan 

niet in het eigen vak, is onder bepaalde voorwaarden toelating tot een hogere module Studie en Werk 

mogelijk. Je vraagt dan een vrijstelling aan via de Examencommissie. 

2) Instromen in een hogere Studie en Werk module 

Heb je geen afgeronde HBO lerarenopleiding, maar wel veel werkervaring in het onderwijs dan kun je 

gebruik maken van de Regeling Toelating tot hogere modules Studie en Werk.  

3) Versnellen 

Indien het studieverloop van een deeltijd- of voltijdstudent dit noodzakelijk maakt dan is, onder strikte 

afspraken rond het aanleveren van producten e.d., een versnelde afwikkeling van de modules Studie en 

Werk A èn B mogelijk binnen twee periodes. Zie hiervoor de regeling ‘versnellen.’ 

 

De precieze regelingen zijn terug te vinden op de Canvas: 

https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/vrijstellingen-versnellen-instromen-in-een-hogere-

module?module_item_id=580899  

 

LET OP: Voltijdstudenten moeten, voor ze met Studie en Werk 4A kunnen starten, voldoen aan de LIO-

drempel: Studie en Werk 3B moet zijn afgerond en er moeten 165 EC behaald zijn waarbij punten uit een 

minor niet meetellen. 

Dit in verband met een te hoge studiebelasting LIO + cursussen + beroepsproducten. 

Tijdelijke LIO regeling i.v.m. corona: 
Deze regeling geldt voor VT studenten die met de LIO beginnen in studiejaar 2021-2022 
De lio drempel is in collegejaar 2021-2022 met 10 EC verlaagd. Een student kan starten met de LIO-stage bij 
155 EC’s 
De voorwaarde blijft: Studie en werk 3B moet afgesloten zijn voordat de student aan de lio-stage begint. 
 
Belangrijk:  Studenten die S&W 4a en 4b volgen kunnen door de school aangenomen worden als LIO of als 
LIO-stagiair. Scholen bepalen zelf of ze iemand aanstellen als LIO of als LIO- stagiair. Dit is onder meer 
afhankelijk van de beschikbare financiële middelen van de school. In de LIO-contracten die volgens de cao 
worden getekend, is ook een LIO-drempel van 165 EC beschreven. Als opleidingsinstituut hebben we geen 
invloed op de eis die daar aan de LIO wordt gesteld.  

https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/vrijstellingen-versnellen-instromen-in-een-hogere-module?module_item_id=580899
https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/vrijstellingen-versnellen-instromen-in-een-hogere-module?module_item_id=580899
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1.3 Begeleiding vanuit Instituut Archimedes 

Binnen Instituut Archimedes worden er rondom Studie en Werk bijeenkomsten georganiseerd. Deze 

bijeenkomsten worden voor voltijdstudenten om de week ingeroosterd. Deeltijdstudenten hebben elke 

week les. De docent die de basisbijeenkomsten geeft, is jouw Studie-en-Werkbegeleider (SWB).   

      

De begeleiding van het werkplekleren op school wordt uitgevoerd door een instituutsopleider (IO). Dit zal 

in veel gevallen een School-IO zijn. Dit is een Hogeschooldocent die vanuit Instituut Archimedes, vast 

verbonden is aan een opleidingsschool. Een opleidingsschool is een school waarmee Instituut Archimedes 

intensief samenwerkt. Deze opleidingsscholen bezitten het keurmerk ‘opleidingsschool’ of gaan dat 

binnenkort verkrijgen. De scholen weten meer van het programma Studie en Werk, waardoor de 

begeleiding gewaarborgd is. Een School-IO begeleidt alle studenten die op een opleidingsschool deelnemen 

aan werkplekleren. 

Of de school een School-IO heeft, kun je nakijken in de lijst met School-IO’s deze kun je vinden op de 

Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ onder ‘opstartfase’ 

  

Mocht je een leerwerkplek krijgen op een school zonder een School-IO, dan neemt je Studie en Werk 

begeleider de taken van een instituutsopleider op zich. 

Binnen sommige vakgroepen is het voor voltijdstudenten verplicht een school met School-IO te zoeken. 

Informeer tijdig bij je SWB naar de regels binnen je vakgroep. 

      

In Studie en Werk heb je dus meestal te maken met twéé opleiders vanuit Instituut  

Archimedes:  

● Je SWB, bij wie je de bijeenkomsten Studie en Werk volgt. 

● Je (School-)IO op de opleidingsschool/leerwerkplek. 

      

Welke taken een instituutsopleider heeft kun je nalezen op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3, 4’ 

onder ‘Begeleiding (IO, SWB, WB, SO)’ 

1.4 De Leerwerkplek 

Om deel te kunnen nemen aan een module van Studie en Werk, ga je zelf op zoek naar een leerwerkplek. 

Je zoekt een leerwerkplek op een (aspirant-) opleidingsschool3 voor Voortgezet Onderwijs (VO) of 

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BvE). Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een 

leerwerkplek.  

Op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ kun je stappenplan vinden dat kan helpen bij het zoeken 

naar een leerwerkplek. 

 

Voltijdstudenten verwerven elk jaar een leerwerkplek op een andere school. 

Tijdens de voltijdopleiding mag je éénmaal je leerwerkplek op een school met een jaar verlengen. Weeg 

goed af, of en wanneer dit past bij je ambities en je studieloopbaan, wanneer zo'n gelegenheid zich 

voordoet. Je SWB kan je helpen een goede afweging te maken. 

Deeltijdstudenten streven, binnen de grenzen van wat mogelijk is, naar de volgende variatie in 

leerwerkplekken:  

 
3 Voor studenten Engels, Spaans, Geschiedenis en Omgangskunde wordt soepel met deze eis omgegaan. Voor 

deeltijdstudenten die aangenomen zijn in een reguliere vacature kan ook een uitzondering gemaakt worden. 
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• minstens één jaar VMBO en/of MBO  

• maximaal 2 jaar bij één school  

Daarnaast spelen bij deeltijdstudenten ook eerdere werkervaringen een rol. De SWB kan je helpen 

bij de te maken keuzes.  

Aan het eind van het tweede studiejaar wordt een afstudeerrichting gekozen: voortgezet 

onderwijs (vmbo-t en onderbouw havo/vwo) of beroepsonderwijs (vmbo/mbo). In het derde en 

vierde studiejaar verwerf je een leerwerkplek op een bijpassende school. 

1.4.1 Begeleiding op de Leerwerkplek 

Op de leerwerkplek word je begeleid door een docent van de opleidingsschool, je werkplekbegeleider 

(WB). Er bestaat tussen scholen een grote diversiteit in de aanpak van de begeleiding door de 

werkplekbegeleiders. 

De begeleiding door de WB is geen vanzelfsprekendheid. Zeker op een school die geen Archimedes-

opleidingsschool is of op een school waar je als deeltijdstudent werkzaam bent, moet je zelf duidelijke 

afspraken moeten maken over de begeleiding. 

Wanneer je al werkzaam bent op een school (als deeltijdstudent), neem dan contact op met je 

leidinggevende om te bespreken welke collega geschikt en beschikbaar is voor jouw begeleiding. 

 

De precieze taken en verantwoordelijkheden van een WB kun je nalezen op de Canvaspagina ‘Studie en 

Werk jaar 2, 3, 4’ onder ‘Begeleiding (IO, SWB, WB, SO)’ 

Om je WB nader te informeren kun je gebruik maken van de informatie op de website 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/  zoals de Gids voor Werkplekbegeleiders. Deze informatie 

mag je ook downloaden en aan je WB geven. 

1.4.2 De leerwerkovereenkomst (LWO) 

Zodra je een leerwerkplek op een school voor VO of BvE hebt gevonden, bevestig je dit door met de school 

een leerwerkovereenkomst (LWO) af te sluiten. Deze LWO is nodig voor alle leerwerkplekken (dus ook als je 

leerwerkplek is op de school waar je al werkt). Het is een wettelijke verplichting om deze overeenkomst 

schriftelijk vast te leggen. Hierin staan afspraken over je activiteiten, rechten en plichten op de 

leerwerkplek. Voordat je aan de uitvoering van je activiteiten voor Studie en Werk op school kunt 

beginnen, moet de LWO ondertekend zijn door de SWB en de schoolopleider. De schoolopleider is de 

persoon die het werkplekleren op school organiseert. 

Het ondertekenen van de LWO is tevens een goed moment om de afspraken, zoals benoemd in 1.4.1 te 

bespreken. 

De leerwerkoverkomst is op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/ te vinden en in Onstage.  

1.5 Onstage 

Bij Studie en Werk gebruik je OnStage voor de administratie van je leerwerkplek (het aanmelden van je 

leerwerkplek, het uploaden van je ondertekende LWO e.d.) en het vragen van feedback, inleveren en laten 

beoordelen van je ontwikkelingsportfolio  

Iedere Archimedes Bachelor student heeft toegang tot OnStage. Als student verleen je toegang aan 

docenten. Hoe dat precies gaat heb je geleerd bij Studie en Werk 1A en kun je terugvinden in Onstage (klik 

op het vraagteken rechts bovenaan) 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/
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1.6 Overzicht Studie en Werk modules  

Studie en Werk bestaat per leerjaar uit een A-module en een B-module (1A, 1B, 2A, 2B enz. tot en met 4B). 

De modules duren steeds twee periodes.  

De inroostering van de verschillende modules Studie en Werk voor Voltijd en Deeltijd in het reguliere 

programma zijn weergegeven in onderstaande tabellen 

 

Tabel I. Overzicht Modules Studie en Werk Voltijd jaar 2, 3, 4. 

STUDIE en WERK Periode A Periode B Periode C Periode D 

Jaar 2 Studie en Werk VT 2A Studie en Werk VT 2B 

Jaar 3 Studie en Werk VT 3A 

 

Studie en Werk VT 3B 

Jaar 4 Lint 

 

Studie en Werk VT 4A  

Minor 

Studie en Werk VT 4B 

Minor 

Assessment Startbekwaam  

Jaar 4 Blok LIO in 

periode A en B 

 

Studie en Werk 

VT 4A  

Studie en Werk 

VT 4B 

 

Minor 

Assessment Startbekwaam  

Jaar 4 Blok LIO in 

periode C en D 

 

Minor 

      

Studie en Werk VT 

4A  

      

Studie en Werk VT 

4B 

Assessment 

Startbekwaam 

 
Tabel II. Overzicht Modules Studie en Werk Deeltijd jaar 2, 3, 4. 

STUDIE en WERK  Periode A  Periode B  Periode C  Periode D  

Jaar 1  Studie en Werk  DT 1A  

  

Studie en Werk DT 1B   

  

Jaar 2  Studie en Werk DT 2A of Studie en  

Werk DT 2B   

Studie en Werk DT 2A of Studie en Werk  

DT 2B   

  

Jaar 3  Studie en Werk DT 3A of Studie en  

Werk DT 3B  

Studie en Werk DT 3A of Studie en Werk  

DT 3B  

  

Jaar 4   Studie en Werk DT 4A of Studie en  

Werk DT 4B + Assessment 

Studie en Werk DT 4A of Studie en Werk  

DT 4B + Assessment 

  

 
1.7 Overzicht Leerwerkdagen (stagedagen) 

Op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3, 4’ kun je onder ‘overzicht stagedagen en eisen per leerjaar’ 

vinden welke dagen in de week voor Voltijdstudenten van jouw vakgroep zijn gereserveerd om op je 
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leerwerkplek te kunnen zijn.  

Deeltijdstudenten kiezen in overleg met de school (een) geschikte dag(en). Hierbij dienen zij rekening te 

houden met de lesdag van hun vakgroep op Instituut Archimedes. 

 

In Tabel III en IV is te zien wat er bij de modules Studie en Werk Voltijd en Deeltijd jaar 2, 3 en 4 op je 

leerwerkplek qua lesgeven wordt verwacht. 

 

Tabel III. Overzicht dagen en lessen op de leerwerkplek voltijd. 

      
 

jaar 2 
 

jaar 3 
 

jaar 4 
 

Voltijd 
 

2A 
 

2B 
 

3A 
 

3B 
 

4A 
 

4B + 
assessment 
 

EC 
 

5 
 

5 
 

5 
 

10 
 

5 
 

14 
 

Aantal dagen op 
school/ 
leerwerkplek 
 

20 
 

20 
 

40 
2 dagen per 
week 
 

40 
2 dagen per  
week 
 

Blok: 4 dagen per week (= 
versneld) 
Lint: 2,5 dag per week 
 

Minimaal aantal 
lessen 
 

10 
lessen 
 

10 
lessen 
 

40 
lessen 
 

40 
Lessen 

Blok: 10-12 lessen per week 
(minimaal 8 klokuren) 
Lint: 6-8 lessen 
per week (minimaal 5 klokuren) 
 

Aandachtspunt       

 

      

 

waarvan minimaal 50% in het  
eigen vak en binnen de eigen 
afstudeerrichting. 
 

Waarvan minimaal 50% in het 
eigen vak en binnen de eigen 
afstudeerrichting. 
 

 

Tabel IV Overzicht dagen en lessen op de leerwerkplek Deeltijd 

 Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4    

Deeltijd  2A  2B  3A  3B  4A  4B + 

assessment  

EC  5  5  5  10  5  14 

Aantal dagen op 

School/ 

leerwerkplek  

10  10  20  20  20   20   

Minimaal aantal  

Lessen4  

10  10  20  20  40  40    

 
4 Onder lessen worden ook begeleidingsuren verstaan.  
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Aandachtspunt   waarvan 100% in het  
eigen vak en binnen de eigen 
afstudeerrichting. 
 

Waarvan 100% in het eigen vak en 

binnen de eigen afstudeerrichting. 

 

Voor deeltijdstudenten geldt dat de lessen en/of begeleidingsuren gespreid moeten worden over 

tenminste 6 weken. Plan de uitvoering van het Leerwerkplan niet te kort achter elkaar. Zo ontstaat 

voldoende gelegenheid om de activiteiten goed voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. 

Dit geldt ook voor studenten die al op een school werkzaam zijn en daar veel lessen geven. Kies 

bijvoorbeeld één of twee klassen uit waarin je gedurende zes weken je activiteiten voor Studie en 

Werk plant. Voltijdstudenten lopen het gehele jaar stage, zie tabel III. 
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2. INHOUD VAN STUDIE EN WERK 

Studie en Werk vormt een doorlopende lijn in de opleiding. Het omvat het werkplekleren en de Studie en 

Werkbijeenkomsten. Binnen Studie en Werk leg je het verband tussen jezelf, je studie en het beroep van 

leraar. 

2.1 Studie en Werkbijeenkomsten 

Studie- en werkbijeenkomsten worden elke week (deeltijd) of om de week (voltijd) ingeroosterd.  

Tijdens de basisbijeenkomsten komt, naast de studieplanning, het werkplekleren aan de orde. Ook is er 

aandacht voor het verbinden van de theorie aan de praktijk. De deeltijdstudenten hebben om de week een 

intervisiebijeenkomst. Voltijdstudenten volgen de intervisie bij hun (School)- IO. Een overzicht met de 

thema’s per basisbijeenkomst en per Studie en Werk module kan gevonden worden op de Canvaspagina 

‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4.’ De SWB zal de definitieve inhoud vaststellen.  

 

Naast de bijeenkomsten krijg je individuele begeleiding door je SWB in de vorm van 

begeleidingsgesprekken (twee maal per jaar). Daarbij gaat het dan om ondersteuning bij het maken van 

studiekeuzes en het monitoren van je studievoortgang en je competentieontwikkeling.  Deze gesprekken 

zijn ook bedoeld voor studenten die geen leerwerkplek hebben. 

Let op: Bij sommige vakgroepen zijn bepaalde basisbijeenkomsten ook bestemd voor studenten die op dat 

moment niet aan het werkplekleren zijn. Informeer altijd bij jouw SWB of dit voor jou van toepassing is 

2.1.1 Zelfanalyse  

Je start elke Studie en Werk module met het invullen van de zelfanalyse. Het instituut heeft voor elk 

studiejaar het vereiste beheersingsniveau vertaald in gedragsindicatoren. Aan het begin en het einde van 

een module Studie en Werk scoor je jezelf hierop met het zelfanalyseformulier, aan het eind van de module 

doet je WB dit ook in het ontwikkelingsgericht advies (bij de A-modules) of het beoordelingsadvies (bij de 

B-modules). Het invullen van de zelfanalyse is het startpunt voor het opstellen van je Leerwerkplan.  

2.1.2 Leerwerkplan 

In het Leerwerkplan beschrijf je aan welke leerdoelen je wilt gaan werken, welke initiatieven je daartoe 

gaat ontplooien en hoe je aan het eind de opbrengst hiervan gaat zichtbaar maken. Je leerwerkplan 

fungeert als leidraad voor de activiteiten die je op je leerwerkplek zult gaan uitvoeren.  

Het leerwerkplan stel je op en bespreek je 3 weken na aanvang van het werkplekleren met je WB en je IO. 

Je levert je leerwerkplan voor je IO aan via Onstage. De IO keurt je leerwerkplan goed of vraagt je het aan 

te vullen. 

 

Meer informatie over het de zelfanalyse en een instructie voor het opstellen van je Leerwerkplan kun je 

vinden op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 

2.2 Overzicht doorlopend leerproces 

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van het doorlopend leerproces binnen Studie en Werk. Om 

de leeruitkomsten op een steeds hoger niveau te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat je ook steeds 

beter in staat zult zijn je eigen leerproces te sturen, te evalueren, te verantwoorden en vast te leggen.  

      jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 
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studieplanning  eigen werkplanning 
maken bij standaard 
opleidingspro- 
gramma en 
deficiënties 
wegwerken  

planning aanpassen op 
basis van resultaten en 
ervaringen jaar 1, 
rekening houden met 
eigen sterktes en 
zwaktes  

op basis van eigen 
ontwikkeling keuzes 
maken, bijv. minor en 
beroeps-producten  

zelfstandig plannen 
van complexe 
activiteiten in studie 
en werk, inclusief 
afstudeerwerk  

leerwerkplan: 

 

leervragen en 
leeractiviteiten 

passend bij eigen 
beginsituatie en 
indicatoren op 
niveau jaar 1 en 
mogelijkheden van 
de school 

passend bij eigen 
ontwikkeling rondom de 
leeruitkomsten en 
indicatoren op niveau 
jaar 2 en de 
mogelijkheden van de 
school 

passend bij eigen 
ontwikkeling rondom 
de leeruitkomsten en 
indicatoren op niveau 
jaar 3 en behoefte van 
de school 

passend bij eigen 
competentie-
ontwikkeling en 
indicatoren op niveau 
jaar 4 en behoefte van 
de school 

feedback en 
collegiale 
consultatie 

houden aan 
feedbackregels 

gericht feedback vragen 
aan leerlingen (bijv. 
Roos van Leary) en aan 
begeleiders + intervisie 
t.b.v. eigen leren. 

 

360⁰ feedback (incl.) + 
intervisie t.b.v. eigen 
ontwikkeling rondom 
de leeruitkomsten 

gebruik maken van 
verschillende vormen 
van collegiale 
consultatie, hiermee 
ook eigen ontwikkeling 
afstemmen op 
schoolontwikkeling 

gebruik van 
kennis literatuur 

gebruik maken van 
aangereikte 
literatuur 

zelf op zoek gaan naar 
literatuur bij leervragen 
en/of activiteiten, 
verbinding leggen met 
eerder opgedane kennis. 

gebruik maken van 
verschillende bronnen 
en deze kritisch 
beschouwen  

eigen opvattingen en 
handelen systematisch 
verantwoorden vanuit 
literatuur 

voorbereiding en 
evaluatie 
onderwijs-
activiteiten 

lesonderdelen goed 
voorbereiden en 
nabespreken met 
werkplekbegeleider 

lesvoorbereiding met 
aandacht voor 
lesorganisatie, 
instructie, werkvormen 
en interactie; in 
evaluatie gebruiken 
feedback van leerlingen 
en werkplekbegeleider 

lesvoorbereiding zoals 
bij jaar 2 + verbinding 
leggen met de 
voorgaande en 
volgende lessen  

compleet zelfstandig 
plannen, voorbereiden 
en evalueren van 
lessenserie(s) en/of 
project(en)  

Reflectie volgens eenvoudig 
format 
reflectiecyclus (bijv. 
ABCD) 

gebruik van 
verschillende 
reflectiemodellen (bijv. 
Korthagen, STARR) 

op verschillende 
niveaus 
(praktijkreflectie, 
methodiekenreflectie 
en zelfreflectie) met 
koppeling naar kennis 
en literatuur  
(bijv. persoonlijke en 
professionele casus) 

afhankelijk van de 
situatie en/of het doel 
van reflectie zelf een 
passende keuze maken 
voor een geschikte 
methodiek  

visie-ontwikkeling eigen beginsituatie in 
kaart brengen en 
verschillende visies 
op onderwijs 
onderzoeken 

eigen visie op beroep en 
schoolvak formuleren 

eigen visie op beroep 
en schoolvak bijstellen 
op basis van eigen 
ervaring, ervaring van 
anderen en literatuur 

eigen visie op beroep 
en schoolvak relateren 
aan visie van de school  

Leerwerkverslag: 

 

leeropbrengst en 
competentie-
ontwikkeling 

beeld van de 
leeruitkomsten, 
ervaringen en 
observaties 
beschrijven: kennis, 
inzichten en 
vaardigheden 
koppelen aan 
leeruitkomsten 

leeropbrengst 
beschrijven bij 
uitgevoerde activiteiten: 
kennis, inzichten en 
vaardigheden koppelen 
aan competenties, 
verbinding leggen met 
andere onderdelen uit 
de opleiding.  

ontwikkeling 
systematisch sturen en 
beschrijven vanuit 
leeruitkomsten 

zelfstandig 
competenties 
doorontwikkelen  

bewijsstukken  bewijsstukken zijn 
concrete 
voorbeelden waarin 

bewijsstukken passen bij 
de leeruitkomsten en 

bewijsstukken 
ondersteunen de 
leeruitkomstbeschrij- 

bewijsstukken voldoen 
aan evidentiematrix: 
(authentiek, actueel, 
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de leeruitkomsten 
herkend en benoemd 
zijn 

zijn authentiek, actueel 
en relevant 

vingen en zijn 
authentiek, actueel en 
relevant en komen uit 
een variatie in 
contexten 

relevant, kwantiteit, 
variatie in contexten) 

2.3 Leerwerkplek 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken op je leerwerkplek. Het is jouw taak om 

de mensen met wie je samenwerkt, goed op de hoogte te stellen van wat je komt doen en van hoe zij jou 

kunnen begeleiden. Een geschikt moment waarop je de begeleidingsafspraken ter sprake kunt brengen en 

vastleggen is bij de ondertekening van de leerwerkovereenkomst. 

Maak afspraken over de gehele periode waarin je komt werken en leren en over het aantal dagen en 

lesuren (Gebruik hiervoor de Canvaspagina https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/overzicht-

stagedagen-+-eisen-per-leerjaar?module_item_id=580897 ter ondersteuning en houd je aan de dagen die 

voor jouw vakgroep gereserveerd zijn). 

Het werkplekleren krijgt gestalte door je activiteiten voor te bereiden en te evalueren, door te reflecteren 

op concrete gebeurtenissen, door feedback bij lesobservaties door je begeleiders en door feedback van 

leerlingen te verkrijgen. Je leerwerkplan is hierbij leidend. Zorg ervoor dat je WB op de hoogte is van je 

leerwerkplan en je ondersteuning en feedback geeft op het werken aan je leervragen.  

2.3.1 Instrumenten 

Gedurende het werkplekleren werk je met verschillende ondersteunende instrumenten zoals 

lesvoorbereidingen, lesobservaties, lesevaluaties en het logboek. Je benut feedback van leerlingen, 

docenten en medestudenten. Je reflecteert systematisch op je werkervaringen en verbindt telkens theorie 

en praktijk. Daarbij maak je gebruik van verschillende instrumenten. Deze instrumenten zijn te vinden op 

de de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ onder opstartfase en in de werkfase.  

2.3.2 Beroepsproducten. 

Tijdens het werkplekleren werk je ook aan een beroepsproduct. De studieonderdelen Beroepsproduct 1 en 

2 worden aangeboden op de opleidingsschool door de Instituutsopleider. Beroepsproduct 3 wordt tijdens 

bijeenkomsten op Instituut Archimedes voorbereid en op je leerwerkplek uitgevoerd. Meer informatie over 

de beroepsproducten kun je vinden op de canvas van beroepsproduct.  

2.3.3 Lesbeoordeling tijdens Studie en Werk 2B, 3B en 4B 

Tijdens de modules Studie en Werk 2B, 3B en 4B vindt er een lesbeoordeling door je instituutsopleider en je 

werkplekbegeleider plaats. Deze lesbeoordeling speelt een rol bij de afronding van de Studie en Werk B-

module. 

https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/overzicht-stagedagen-+-eisen-per-leerjaar?module_item_id=580897
https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/overzicht-stagedagen-+-eisen-per-leerjaar?module_item_id=580897
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2.4 Het ontwikkelingsportfolio 

Het ontwikkelingsportfolio is de verzamelnaam voor de documenten waarin je je leerproces omtrent het 

werkplekleren vastlegt:  

● Aan het begin van elke module Studie en Werk leg je in een leerwerkplan vast aan welke leervragen je in 

deze module gaat werken. 

● Aan het eind van Studie en Werk 2A t/m 4A beschrijf je de leeropbrengst van je activiteiten en 

presenteer je bewijsstukken die deze zichtbaar maken in een leerwerkverslag of een presentatie (bij 

S&W 2A, 3A en 4A).  

In je leerwerkverslag maak je gebruik van allerlei producten die je hebt verzameld bij Studie en Werk. 

Dit zijn bijvoorbeeld door jou gemaakte opdrachten, lesvoorbereidingen, (les-)verslagen, 

situatiebeschrijvingen, beeldfragmenten, reflecties, feedback en beoordelingen. In de A-modules kun je 

er ook voor kiezen om je leeropbrengsten te presenteren in plaats van te beschrijven in een verslag. Je 

levert dan wel een bewijzenmap aan via Onstage. 

Het logboek dat je tijdens Studie en Werk bijhoudt, is een belangrijk hulpmiddel bij het schrijven van je 

leerwerkverslag of het voorbereiden van je presentatie. 

Spelregels Lesbeoordeling - Lesbezoek 

o Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van het lesbezoek. Neem zelf 

contact op met je IO om het bezoek in te plannen. 

o Zorg dat je na de bezochte les een uur vrij maakt om de les te bespreken met je IO 

én je WB. Dit vraagt enige organisatie. 

o Zorg dat je IO en je WB minimaal één dag voor het lesbezoek een lesvoorbereiding 

volgens het DA-model van je krijgen.  

o Zorg er voor dat je IO tijdig het adres krijgt van de locatie waar je lesgeeft, de 

precieze lestijden en het lokaal waar de les gegeven wordt. 

o Je dient een les geheel zelfstandig te geven, dus zonder interventies van de WB. 

Tijdens de les observeren de IO en de WB je aan de hand van een observatie-

instrument voor aanstaande leraren. 

o Na afloop van de les is er een nabespreking met je IO en je WB, waarin zij je zullen 

bevragen over de voorbereiding en uitvoering van de geobserveerde les. De 

lesobservatie wordt digitaal uitgewerkt. Je ontvangt binnen drie weken de uitslag 

van deze observatie. 

o Schrijf na afloop een evaluatie van de les. Dit kan een verslag zijn van de 

nabespreking, maar je kunt er ook zelf nog punten aan toevoegen. Vaak levert een 

lesbezoek nieuwe leerpunten op.  

o Wanneer je op een school werkt buiten de regio Utrecht, is lesbezoek soms niet 

mogelijk. Je maakt in dat geval een video-opname van een les die door je WB is 

geobserveerd en met jou is nabesproken. Je bespreekt de opname met je IO tijdens 

een individuele afspraak. De IO zal dan in (telefonisch) overleg met je 

werkplekbegeleider het observatieformulier voor aanstaande leraren invullen. Na 

afloop schrijf je een evaluatie van de les. 
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Om je voortgang bij te houden kun je gebruik maken van de stage-app meer informatie hierover staat 

op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 

● Aan het eind van de modules Studie en Werk 2B en 3B beschrijf je de grote lijn in de ontwikkeling met 

betrekking tot de leeruitkomsten in een terugblik en vooruitblik. Je geeft daarbij ook aan hoe je visie op 

het beroep docent en je schoolvak zich heeft ontwikkeld op basis van de nieuw opgedane kennis en 

ervaringen.  

 

NB: De module Studie en Werk 4B kent een alternatieve afronding. Zie hoofdstuk 4.4 voor meer informatie.  

Je leerwerkverslag is een groeidocument dat je aan het eind van elke module Studie en Werkmodule 

inlevert voor beoordeling (ook als je kiest voor een presentatie, lever je een bewijzenmap aan via Onstage). 

Bij elke Studie en Werkmodule hoort een beoordelingsrapport, waarin de criteria worden beschreven. In 

deze criteria zit een opbouw: hoe verder je in je studie bent, hoe hoger de eisen. 

Op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’  kun je onder het kopje ‘Beoordeling’ meer informatie 

vinden. 

2.5 Het assessment Startbekwaam 

Je houdt de ontwikkeling van de leeruitkomsten gedurende je studie bij in je ontwikkelingsportfolio. Dit 

gebruik je aan het eind van je opleiding bij het samenstellen van een presentatieportfolio, waarin je jezelf 

presenteert als startbekwame docent. Je beschrijft daartoe de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt en je 

actuele niveau. Dit doe je op basis van de bekwaamheidseisen. Hierbij kun je voorbeelden en bewijsstukken 

laten zien uit je hele studie. Op de site van bureau Assessment (https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/assessment-ia/) en de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’  kun je meer 

informatie vinden. 

2.6 Literatuur 

Bij Studie en Werk gebruik je dezelfde literatuur als bij de cursussen Beroep. Let op: niet elk van deze 

boeken zal in iedere module aan de orde komen, dat hangt af van de leervragen die je hebt opgesteld. Er 

wordt vanuit gegaan dat je bij deelname aan Studie en Werk deze boeken ter beschikking hebt. Maak 

vooral ook zelfstandig gebruik van deze literatuur en de kennis die je bij de cursussen Beroep en Vak hebt 

opgedaan bij het verkrijgen van theoretische verdieping van je werk. Een actuele boekenlijst kun je vinden 

op de Canvaspagina van Beroep. 

Heb je een leervraag over een specifiek onderwerp en zoek je daar literatuur bij? Raadpleeg dan de 

literatuurlijst op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ onder ‘werkfase’ 

 

  

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/
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2.7 Spelregels voor Studie en Werk. 

 Om je deelname aan de modules Studie en Werk goed te laten verlopen wordt de volgende inzet van je 

gevraagd: 

 

 

2.8  Mogelijke problemen bij het Werkplekleren 

Het leren op school is in het algemeen een leerzame, prettige, maar ook spannende activiteit voor jou als 

aankomend docent. Ondanks een goede voorbereiding en organisatie kunnen er toch zaken misgaan. 

Eenvoudige problemen los je vanzelfsprekend met de direct betrokken begeleider op. Als er een 

ingewikkelder probleem is, kun je natuurlijk een van de andere begeleiders daarover aanspreken. Elke 

begeleider die voor jou actie onderneemt, weet dat hij de verplichting heeft te zorgen voor terugkoppeling 

naar jou.  

  

Aanwezigheid en actieve deelname aan de bijeenkomsten is een voorwaarde voor begeleiding en 

beoordeling van je werk. Tijdens deze bijeenkomsten werk je regelmatig samen met 

medestudenten. Daarvoor is je aanwezigheid noodzakelijk. Als je een keer niet kunt komen (bijv. 

wegens ziekte) meld je je tijdig af bij je SWB, instituutsopleider en/of je medestudenten. 

Studieplanning maken. Op basis van je examenprogramma, je studievoortgang en het 

onderwijsaanbod van je vakgroep stel je een studieplanning op voor het komende studiejaar. 

Voor zover van toepassing maak je daarbij keuzes voor een schooltype voor je leerwerkplek, te 

volgen modules op het instituut, beroepsproducten, een minor, etc. Je bespreekt de planning met 

je SWB. 

Uitzoeken of je op een school met een School-IO werkt.  

In OnStage, op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’  en op samenopleiden.hu.nl vind 

je de actuele lijst van scholen met een School-IO. Als je op zo’n school werkt, maak dan z.s.m. 

een afspraak met je School-IO over goedkeuring van je leerwerkplan. Informeer of er op je school 

intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd, waaraan je kunt deelnemen.  

Leerwerkovereenkomst inleveren: Laat binnen 3 weken na aanvang van de module Studie en 

 Werk de leerwerkovereenkomst ondertekenen en lever deze in via Onstage. 

 

Goedkeuring Leerwerkplan:  Het leerwerkplan dient binnen 3 weken na de start van de module 

 Studie en Werk te zijn ingeleverd bij de werkplekbegeleider en de instituutsopleider. Na 

 goedkeuring door de WB plaats je je leerwerkplan (inclusief goedkeuring) in OnStage om te laten

 goedkeuren door je instituutsopleider. De goedkeuring van je instituutsopleider betekent groen 

 licht voor de start van het werkplekleren. 

Afspraken op school mogelijk maken: Het is de verantwoordelijkheid van de student om het 

lesbezoek in de B-modules en de voortgangs-/beoordelingsgesprekken met instituutsopleider en 

werkplekbegeleider te organiseren/mogelijk te maken. 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/Werkplekleren/Gedeelde%20documenten/Gidsen/samenopleiden.hu.nl
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3. TOETSING EN BEOORDELING. 

3.1 Toetsing 

Bij Studie en Werk word je beoordeeld op je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek en op 

het leerproces. Je werk wordt beoordeeld door je instituutsopleider. Er zijn twee beoordelingen per jaar: 

één voor Studie en Werk A-modules en één voor Studie en Werk B-modules. Tijdens de B-modules vindt er 

een lesbezoek door je instituutsopleider en je werkplekbegeleider plaats. 

      

Voor de beoordeling van Studie en Werk modules vullen jij, je werkplekbegeleider en je instituutsopleider 

de verschillende formulieren in. De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

Beoordelingsrapport A-modules (2A, 3A, 4A) 

 

Beoordelingsrapport B-Modules (2B en 3B) 

 

 

I. Advies Werkplekbegeleider - Functioneren 

op de leerwerkplek jaar 2/3/4 

Je vult dit formulier eerst zelf in. Vervolgens laat je 

je WB de tweede kolom en het 

ontwikkelingsadvies invullen. 

Bovenstaande formulieren lever je in Onstage in 

onder de stap ‘Adviesbeoordeling 

praktijkbegeleider’ 

II. Beoordeling ontwikkelingsportfolio 2A/3A/4A 

Als I. aanwezig is beoordeelt de IO jouw 

ontwikkelingsportfolio of je presentatie + 

bewijzenmap. 

      

      

 

I. Advies Werkplekbegeleider - Functioneren op de 

leerwerkplek jaar 2/3/4 

Je vult dit formulier eerst zelf in. Vervolgens laat je je 

werkplekbegeleider de tweede kolom en het 

beoordelingsadvies invullen. 

Bovenstaande formulieren lever je in Onstage in 

onder de stap ‘Adviesbeoordeling praktijkbegeleider’ 

II. Lesobservatie Studie en Werk 2B/3B/4B 

De IO en de WB gebruiken de DOT bij het observeren 

van je les tijdens het lesbezoek. 

 

III. Beoordeling ontwikkelingsportfolio 2B/3B/4B. 

Als I. en II. aanwezig zijn beoordeelt de 

instituutsopleider jouw ontwikkelingsportfolio. 

 

IV. Eindbeoordeling Studie en Werk 2A/3A/4A 

 

IV. Eindbeoordeling Studie en Werk 2B/3B 

 

Bij Studie en Werk 2A/3A/4A is de eindbeoordeling 

de eindscore van je ontwikkelingsportfolio of je 

presentatie + bewijzenmap. 

De eindbeoordeling komt tot stand d.m.v. twee 

deelbeoordelingen: 

A. Het lesbezoek door de IO en de WB en het 

beoordelingsadvies van de WB bepalen samen de 

beoordeling van je functioneren als (aankomend) 

docent op de leerwerkplek. Aan het lesbezoek 

wordt geen cijfer toegekend maar een score: 

boven niveau, op niveau of onder niveau. Indien 

het lesbezoek onder niveau is, zal er een 

herkansing plaatsvinden. Hierover lees je meer 

onder het kopje ’Afronding en Herkansing’ 
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B. Het cijfer voor het ontwikkelingsportfolio 

 

Weging en cesuur: 

● A en B moeten beide minimaal een voldoende 

zijn.  

● De eindbeoordeling is het gemiddelde van A en B. 

 

 

Ter afronding van een module Studie en Werk voer je met jouw instituutsopleider een 

beoordelingsgesprek. Voor dit gesprek lever je in de toetsweek van de periode waarin de beoordeling 

plaatsvindt via OnStage jouw ontwikkelingsportfolio of bewijzenmap in. Je levert een bewijzenmap aan als 

je er voor kiest om de A-module af te sluiten met een presentatie. 

3.1.1 Taal 

Het ontwikkelingsportfolio bij Studie en Werk wordt ook beoordeeld op taal. Informatie over de criteria 

waarop beoordeeld wordt is terugvinden op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 

3.2 Afronding en herkansing 

Een student die een module Studie en Werk volgt in periodes A en B heeft eind periode B de eerste 

mogelijkheid tot afsluiting. Als in de toetsweek van periode B niet aan alle voorwaarden voor afronding is 

voldaan, dan is de eerste mogelijkheid tot afronding verspeeld en valt de student onder de 

herkansingsregeling van periode B. Een student die in de herkansingsweek van periode B niet voldaan heeft 

aan alle voorwaarden voor afronding, moet de gehele module opnieuw doen. 

 

Hetzelfde geldt wanneer een student een module volgt in periodes C en D. Dan is er eind periode D de 

eerste mogelijkheid tot afsluiting. Als in de toetsweek van periode D niet aan alle voorwaarden voor 

afronding is voldaan, dan is de eerste mogelijkheid tot afronding verspeeld en valt de student onder de 

herkansingsregeling van periode D. Een student die eind augustus nog steeds niet heeft voldaan aan alle 

voorwaarden voor afronding van de module, heeft zijn mogelijkheid tot herkansing verspeeld en zal het 

volgende studiejaar opnieuw moeten beginnen met die module. 

 

Bij een onvoldoende beoordeling voor het lesbezoek kan een herkansing plaatsvinden middels een 

video-opname van een les, dit wordt in overleg tussen student, instituutsopleider en 

werkplekbegeleider afgesproken.   

 

De meest actuele regelingen rondom de herkansingen kun je terugvinden op de Canvaspagina 

‘Studie en werk jaar 2, 3, 4’ 

3.3 Bekendmaken resultaat en inzage 

Uiterlijk 3 weken na de toetsweek wordt de uitslag door de instituutsopleider bekendgemaakt in OSIRIS. De 

beoordeling van het ontwikkelingsportfolio of de presentatie wordt besproken tijdens een individueel 

gesprek dat de student met zijn instituutsopleider voert. Voor dit gesprek wordt met elke student een 

afspraak gemaakt. 
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4 BIJZONDERHEDEN PER STUDIE EN WERK MODULE

4.1  INLEIDING5 

Elke Studie en Werk module heeft dezelfde opbouw. Echter, heeft elke Studie en Werk module zijn eigen 
activiteiten, aandachtspunten en bijzonderheden. In de volgende paragrafen kun je lezen wat er specifiek 
per studiejaar van je wordt verwacht. 

Elke studie en werk module wordt op taal beoordeeld. Wat per module precies de eisen zijn kun je 
terugvinden op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 

4.2 Studie en Werk 2A en 2B  

Voltijdstudenten zijn tijdens Studie en Werk 2A en 2B 40 dagen op de leerwerkplek (20 dagen voor Studie 
en Werk 2A en 20 dagen voor Studie en Werk 2B).  
Deeltijdstudenten zijn 20 dagen op de leerwerkplek (10 dagen voor Studie en Werk 2A en 10 dagen voor 
Studie en Werk 2B)  
 
Op de leerwerkplek werk je aan het opzetten, verzorgen en evalueren van minimaal 20 lessen (minimaal 10 
lessen voor Studie en Werk 2A en minimaal 10 lessen voor Studie en Werk 2B) onder begeleiding van de 
werkplekbegeleider. Afhankelijk van de mogelijkheden van de school en jouw werkdagen maak je, vaak in 
overleg met de SO, keuzes voor verdere activiteiten. Suggesties voor mogelijke activiteiten kun je vinden op 
de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 
 
Aan het eind van Studie en Werk 2B maak je een keuze voor de afstudeerrichting voortgezet onderwijs of 
beroepsonderwijs. Om een gegronde keuze te kunnen maken, heb je tijdens S&W 1B een 
oriëntatieopdracht uitgevoerd. Aan het eind van S&W 2B voer je je keuze voor de afstudeerrichting in, in 
Osiris onder het tabblad ‘specialisatie’. 

4.3 Studie en Werk 3A en 3B 

Voltijdstudenten zijn tijdens Studie en Werk 3A en 3B 80 dagen op de leerwerkplek (40 dagen voor Studie 

en Werk 3A en 40 dagen voor Studie en Werk 3B). Aan het einde van S&W 3B zijn er minimaal 80 lessen 

onder begeleiding van de werkplekbegeleider uitgevoerd. 

Deeltijdstudenten zijn 40 dagen op de leerwerkplek (20 dagen voor Studie en Werk 3A en 20 dagen voor 

Studie en Werk 3B). Aan het einde van S&W 3B zijn er minimaal 40 lessen onder begeleiding van de 

werkplekbegeleider uitgevoerd. 

Op de leerwerkplek werk je aan: het opzetten, verzorgen en evalueren van je lessen. Van losse lessen werk 

je toe naar lessenreeksen. Ook ga je aan de slag met Taalgerichte didactiek. Afhankelijk van de 

mogelijkheden van de school en jouw werkdagen maak je, vaak in overleg met de SO, keuzes voor verdere 

activiteiten. Suggesties voor mogelijke activiteiten kun je vinden op de Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 

2, 3 en 4’ 

Klik hier om tekst in te voeren. 

Ook oriënteer je je tijdens jaar 3 op het aanbod van minoren, waaruit je aan het eind van jaar 3 een keuze 

maakt.

 
5 Als je aan een module Studie en Werk  2A of hoger deelneemt, zonder dat je al eerder een Studie en Werk module 

hebt gevolgd, dan wordt enig voorwerk van je gevraagd. Informatie hierover vind je op de Canvaspagina ‘Studie en 

Werk jaar 2, 3 en 4’ onder ‘cursusinformatie’ 
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4.4 Studie en Werk 4A en 4B 

Voltijdstudenten kunnen bij Studie en Werk jaar 4 kiezen tussen een Blok- of een lint-LIO. Een Blok-LIO 

houdt in dat je twee periodes 10 tot 12 lesuren per week zelfstandig les geeft (minimaal 8 klokuren). Je 

kunt ook kiezen voor een Lint-model. Dan geef je het hele jaar (vier periodes) 6 tot 8 lesuren per week 

zelfstandig les (reken minimaal 6 klokuren).  

Een lint-LIO start in periode A, een blok-LIO kan starten in periode A of C. Vaak hangt de keuze voor een 

lint- of blokmodel af van de minor die je gekozen hebt in je vierde jaar. 

Als je een Blokmodel volgt, volg je het halve jaar dat je geen leerwerkplek hebt, wel de basisbijeenkomsten 

bij je SWB. 

LET OP: Voltijdstudenten moeten, voor ze met Studie en Werk 4A kunnen starten, voldoen aan de LIO-

drempel: Studie en Werk 3B moet afgerond zijn en er moeten 165 EC behaald zijn waarbij punten uit een 

minor niet meetellen 

 

Tijdelijke LIO regeling i.v.m. corona: 
Deze regeling geldt voor VT studenten die met de LIO beginnen in studiejaar 2021-2022 
De lio drempel is in collegejaar 2021-2022 met 10 EC verlaagd. Een student kan starten met de LIO-stage bij 
155 EC’s 
De voorwaarde blijft: Studie en werk 3B moet afgesloten zijn voordat de student aan de lio-stage begint. 
       

Deeltijdstudenten zijn tijdens Studie en Werk 4A en 4B 40 dagen op de leerwerkplek (20 dagen voor Studie 

en Werk 4A en 20 dagen voor Studie en Werk 4B). Er worden minimaal 80 lessen gegeven (40 lessen voor 

Studie en Werk 4A en 40 lessen voor Studie en Werk 4B) onder begeleiding van de werkplekbegeleider.   

 

Alle studenten werken tijdens Studie en Werk jaar 4 aan het opzetten, zelfstandig verzorgen en evalueren 

van lessenseries. Naast lesgeven werk je ook aan: 

● voorbereiden en verwerken van toetsen 

● deelnemen aan sectie- of teamoverleg,  

● rapportvergaderingen, 

● contacten met ouders. 

      

Afhankelijk van de mogelijkheden van de school en jouw werkdagen maak je, vaak in overleg met de 

Schoolopleider, keuzes voor verder activiteiten. Suggesties voor mogelijke activiteiten kun je vinden op de 

Canvaspagina ‘Studie en Werk jaar 2, 3 en 4’ 

4.4.1 Afronding Studie en Werk 4B + Assessment.  

Vanaf collegejaar 2021-2022 worden S&W 4B en het assessment op een nieuwe manier afgesloten. *  

S&W 4B + het assessment is één module in Osiris. Deze module bestaat uit twee deeltoetsen. 

 

Deeltoets 1 is Studie en Werk 4B. 

Deeltoets 2 is het assessment. 

Beide onderdelen samen zijn 14 EC waard.  

Deeltoets 1: Studie en Werk 4B 

Bij Studie en werk 4B wordt de reguliere cyclus van Studie en werk doorlopen, maar sluit de module niet af 

met een ontwikkelingsportfolio/leerwerkverslag (zie Figuur I). In plaats hiervan worden de leeropbrengsten 

en bewijzen vanuit 4B gebruikt bij het assessment (deeltoets 2).  
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Figuur I. 

Cyclus Studie en Werk 4B 

 
 

Studenten kunnen starten aan S&W 4B (deeltoets 1), mits zij voldoen aan de volgende ingangseisen: 

- S&W 4A is behaald. 

De precieze stappen die ondernomen moeten worden om S&W 4B Af te sluiten zijn te vinden op de Canvas 

Studie en Werk jaar 2, 3, 4.  

Opbouw en Werkwijze Assessment (deeltoets 2). 

Studenten die willen starten met het assessment (deeltoets 2) moeten voldoen aan de volgende 

ingangseisen: 

- S&W 4B (deeltoets 1) is behaald. 

- De student heeft minimaal 225 EC behaald (in de propedeuse- + hoofdfase) 

Deelname aan het assessment kan direct plaatsvinden na deelname aan deeltoets 1, maar dit 

hoeft niet. Studenten die niet voldoen aan de ingangseisen kunnen na Deeltoets 1 eerst andere 

vakken af te ronden om aan de ingangseisen te voldoen.  

Binnen het assessment zijn er 4 fasen. 

1. Het samenstellen van het portfolio. 

2. De aanmelding en het inleveren van het materiaal.  

3. Het assessment. 

4. De afronding 

 

Wat de fasen inhouden en hoe je je kunt voorbereiden op het assessment is terug te lezen op de 

canvas Studie en Werk jaar 2,3,4 onder S&W jaar 4 op de pagina Assessment starbekwaam 2021-

2022. 
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*Ben je in studiejaar 2020-2021 (of eerder) al gestart met S&W 4A en/of 4B op basis van 

competenties? Dan rond je deze modules en het assessment op de oude manier af. Meer 

informatie hierover vind je op de Canvas Studie en Werk jaar 2,3,4 op de pagina’s S&W 4B op basis 

van competenties (bezemgroep) en Assessment op basis van competenties (bezemgroep)

https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/s-and-w-4b-op-basis-van-competenties-bezemgroep
https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/s-and-w-4b-op-basis-van-competenties-bezemgroep
https://canvas.hu.nl/courses/24815/pages/assessment-op-basis-van-competenties-bezemgroep
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