
WELKOM!

Uitwisselbijeenkomst samen opleiden

23 september 2021 



programma

16.00-17.00: welkom en programma

veranderingen werkplekleren en 

beroepsproducten en blik in de toekomst

uitreiking Keurmerk

uitreiking Talentprijs

17.00-17.30: soep met broodjes – 2.206 en 2.211

17.30-18.45:     workshops - ronde 1

18.45-20.00:     workshops - ronde 2

Afsluiting van de avond in elk lokaal



Workshop Ronde 1 en 2:

Monique: begeleiden en beoordelen van bp 1 en 2

lokaal 2.306 (alleen 1e ronde)

Annemarie: ontwikkelingsgericht feedback op het 

leren in de praktijk (wb – beoordelingsadvies)

lokaal 2.206

Martin: plaatsen van 1e jaars studenten en 1e

jaarsprogramma

lokaal 2.314

Marco: Teacher Education – de Engelstalige 

lerarenopleiding van IA

lokaal 2.211



Versterken ‘samen opleiden’

Toekomst:

 (OCW): alle studenten opleiden in een partnerschap 

 lerarentekort aanpakken

 uitval voorkomen

 Uitbreiding partnerschappen - meer stageplaatsen en 

samenwerking

 Meer instituutsopleiders actief op partnerscholen - met 

meer tijd

 Vanaf sept: 22 nieuwe instituutsopleiders, meer volgen



Versterken ‘samen opleiden’

 De veranderende rol van de instituutsopleider 

In het document ‘de veranderende rol van de 

instituutsopleider’ staan de wijzigingen beschreven.

 Begeleiden en beoordelen van beroepsproducten 1 en 2 op 

school door io en opdrachtgever

 Kerntaken: 

 begeleiden van studenten en

 samen met so / opleidingsteam bouwen aan 

opleidingsstructuur en programma

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/wp-content/uploads/sites/300/2021/07/2021-06-24-De-veranderende-rol-van-de-IA-instituutsopleider.docx.pdf&data=04%7c01%7ccolinda.burger%40hu.nl%7cd46899cf647c443fc10908d967fc7f24%7c989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7c0%7c0%7c637655156420147932%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=Dgtb77Sb7ivOBmu8d3ahH0GUueRmviGco9jRomieXjI%3D&reserved=0


Blik in de toekomst

Project: Student Teacher Journey

gericht op:

 intensieve samenwerking (IA/UU en scholen) 

 doorlopende leerlijn van student opleiden, 

inductie naar professionalisering

 diversiteit doelgroepen: student/zij-instroom/…

 co-creatie in opleidingsteams

 ontwerpen van passend onderwijs aanbod

 kennis ontwikkelen en delen

Projectleider: Dorothé Oomen



Veranderingen Studie en Werk

 Beroepsproduct 1 en 2: begeleiding en beoordeling door 

instituutsopleider

 Plaatsen van 1e jaar VT studenten in duo’s – 1e jaarsprogramma

werkplekleren.archimedes@hu.nl inventariseert stageplaatsen (aanmelden)

 Aanpassing van wb beoordelingsadvies

 Teacher Education: groeiende belangstelling

Aandacht voor:

intervisie- en themabijeenkomsten (door io en so) voorkeur op 

woensdagochtend: VT is niet geroosterd, DT sluit aan waar mogelijk

 DOT (Digitale Observatie Tool): overgang naar een nieuwe versie – tot 

jan 2022 werken met papieren versie

mailto:werkplekleren.archimedes@hu.nl


website

Nieuwe website voor opleiders en begeleiders 

(zonder HU account)

Samen opleiden | Stage en afstuderen 

(husite.nl)

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/samen-opleiden/


 Uitwisselbijeenkomst 2: 31-03-2022 van 16:00- 20:00 uur

 Stagemarkt voor alle studenten: 20-04-2022 (eerder dan 

andere jaren)

 DT studenten jaar 1 worden in de loop van periode A 

geïnformeerd over het solliciteren en het vinden van een 

stageplaats. 

Belangrijke data


