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Inleiding 
Deze gids geeft een beknopt overzicht van de inhoud en organisatie van het werkplekleren van 

studenten van Instituut Archimedes. Dit overzicht is bedoeld voor werkplekbegeleiders om wegwijs te 

worden in het leren en werken van studenten in de praktijk. Het werkplekleren wordt uitgebreider en 

gedetailleerder beschreven in de ‘Gids Studie en Werk’ voor de studenten. Werkplekbegeleiders die 

deze gids willen inzien kunnen dat doen via de volgende link https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/ 

 

 

Voor vragen over het werkplekleren kan ook contact opgenomen worden met: 

werkplekleren.archimedes@hu.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

Omvang van het werkplekleren 
Hieronder een overzicht van het aantal dagen dat studenten gedurende een bepaald studiejaar op de 

leerwerkplek aanwezig dienen te zijn.  We gaan daarbij uit van dagen van 7 uur, waarbij studenten 

ongeveer de helft van hun tijd besteden aan ‘werken’ en de andere helft aan ‘leren’. 

In het overzicht worden ook het minimale aantal lesuren/momenten genoemd dat een student 

gedurende die periode dient te verzorgen. Via de volgende link https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#planningen-en-gidsen 

is een overzicht opgenomen van dagen in de week waarop voltijd studenten uit verschillende 

studiejaren en vakgroepen op de werkplek aanwezig kunnen zijn. 

 
Voltijd 

 Werkdagen: Lessen: 

Jaar 1 1 dag per week (nov. – juli) 
totaal 30 dagen 

Minimaal 5 lesmomenten 

Jaar 2 1 dag per week (sep. – juli) 
totaal 40 dagen 

Minimaal 20 lessen/begeleidingsuren 

Jaar 3 2 dagen per week (sep. – juli) 
totaal 80 dagen 

Minimaal 80 lessen/begeleidingsuren, 
waarvan minimaal 50% in het eigen vak en 
binnen de eigen afstudeerrichting (bo of vo) 

Jaar 4 lint: 2½ dagen per week (sep. – juli) 
blok: 4 dagen per week (sep. – feb.) 
of (feb. – juli) 

lint: minimaal 6-8 lessen/begeleidingsuren per 
week 
blok: minimaal 10-12 lessen/begeleidingsuren 
per week  
waarvan minimaal 50% in het eigen vak en 
binnen de eigen afstudeerrichting (bo of vo) 

 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/
mailto:werkplekleren.archimedes@hu.nl
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Deeltijd 

 Werkdagen: Lessen: 

Jaar 1 totaal 10 dagen 
 

Minimaal 5 lesmomenten 

Jaar 2 totaal 20 dagen 
 

Minimaal 20 lessen/begeleidingsuren 

Jaar 3 totaal 40 dagen 
 

Minimaal 40 lessen/begeleidingsuren, alle in 
het eigen vak waarvan minimaal 50% binnen 
de eigen afstudeerrichting (bo of vo) 

Jaar 4 totaal 40 dagen 
 

Minimaal 80 lessen/begeleidingsuren, alle in 
het eigen vak waarvan minimaal 50% binnen 
de eigen afstudeerrichting (bo of vo) 

 
N.B 1: 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 zijn behaald waarbij EC’s 

behaald in een minor niet meetellen. Voor Deeltijdstudenten geldt geen LIO-drempel. 

N.B. 1a: Tijdelijke LIO regeling i.v.m. corona:  
De LIO drempel voor Voltijd studenten die in 2021-2022 aan de LIO beginnen (S&W 4A en 
S&W4B) verlaagd met 10 EC.  
De voorwaarde blijft: Studie en werk 3B moet afgesloten zijn voordat de student aan de lio-stage 
begint.  

 Als laatste opmerking: studenten kunnen een lio contract tekenen als werknemer en vallen 

daarmee onder de cao, of zij tekenen een contract als lio stagiair. In de lio werknemers 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 m.b.t. het aantal EC  aan de lio wordt 

gesteld. 

N.B 2: In bepaalde gevallen kunnen studenten toestemming krijgen om een module Studie en Werk 

versneld af te ronden. Dit betekent dan dat zij meer dagen per week op de school aanwezig 

moeten zijn dan studenten die niet versnellen. In totaal moeten alle studenten altijd voldoen aan 

het minimale aantal lessen zoals in bovenstaande tabel genoemd. 

 

Begeleiding van de studenten 
Met ingang van dit studiejaar zijn de taken van de instituutsopleider veranderd. Instituut Archimedes 

investeert in de komende jaren in ‘samen opleiden’ zodat in de toekomst alle studenten de 

mogelijkheiopleiden hebben om op een opleidingsschool te leren en te werken. Een uitgebreide 

beschrijving van deze plannen en van de rol en de taken van de instituutsopleider is te vinden in het 

document ‘De veranderende rol van de IA instituutsopleider’. 

Bij het werkplekleren op school zijn de volgende begeleiders betrokken: 
 
De instituutsopleider (IO) 

Vanuit Instituut Archimedes wordt de student begeleid door de instituutsopleider. Waar er sprake is van 

een nauwe samenwerking met Instituut Archimedes (bijvoorbeeld bij opleidingsscholen of scholen met 

het keurmerk) wordt een vaste instituutsopleider aan de school verbonden: de School-IO. Deze 

begeleidt dan alle studenten van Instituut Archimedes op deze school, ongeacht studiejaar en vak. Op 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/werkplekleren-algemene-informatie/


scholen waar geen sprake is van een School-IO, worden studenten begeleid door een instituutsopleider 

van de eigen vakgroep van Instituut Archimedes. 

 
Begeleidingstaken van de Instituutsopleider (IO): 

 verzorgen van de intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten (op de opleidingsschool) 

 feedback geven op en goedkeuren van het leerwerkplan 

 feedback geven op het logboek van de student 

 minimaal één keer samen met de werkplekbegeleider op lesbezoek gaan en de les 

beoordelen 

 beoordeling van het ontwikkelingsportfolio of van de afsluitende presentatie 

 het voeren van de beoordelingsgesprekken  

 begeleiden en beoordelen van beroepsproducten (bp1 of bp2) 

 

Naast de taken rond begeleiden en beoordelen van de ontwikkeling van studenten heeft de 

instituutsopleider ook de taak om ‘samen opleiden’ inhoud en vorm te geven: 

 contact onderhouden met de werkplekbegeleider en schoolopleider 

 contact onderhouden met de studie-en-werkbegeleider (SWB) van de student op de opleiding 

 ontwikkelen van opleidings- en begeleidingsstructuur (incl. kwaliteitszorg) 

 aandacht voor speerpunten: inclusie, digitale geletterdheid, grootstedelijke context 

 Informeren en professionalisering (b.v. stagemarkt, DOT, werkplekbegeleiders) 
Afhankelijk van de ontwikkelfase van de school: 

 gesprekspartner zijn en samenwerken op weg naar (aspirant) opleidingsschool 

 
De schoolopleider (SO) 

Een schoolopleider is een functionaris op de opleidingsschool met als taak de algemene coördinatie van 

het werkplekleren en het opleiden in de school. Op sommige scholen ook wel stagecoördinator 

genoemd. Op veel scholen heeft deze persoon voornamelijk als taak om studenten aan te nemen en te 

koppelen aan begeleidende werkplekbegeleiders en om hen te informeren. Op andere scholen speelt de 

schoolopleider ook een grote rol in de begeleiding van de studenten gedurende het werkplekleren.  

Waar er sprake is van een nauwe samenwerking met Instituut Archimedes maakt de instituutsopleider 

samen met de schoolopleider afspraken over de invulling van het opleiden in de school. Dit kan 

bijvoorbeeld betekenen dat zij gezamenlijk invulling geven aan de intervisie- en themabijeenkomsten. 

De schoolopleider en de IO zorgen er samen voor dat de werkplekbegeleiders goed op de hoogte zijn 

m.b.t de algemene kaders en de schoolspecifieke invulling van het werkplekleren. Hierbij kan gebruik 

gemaakt worden van de voorbeeld overlegagenda werkplekleren op de opleidingsschool (zie Bijlage 2).    

 
De werkplekbegeleider (WB) 

Dit is een docent van de opleidingsschool die  de student begeleidt op de leerwerkplek. 

Begeleidingstaken van de werkplekbegeleider (WB): 

 De student wegwijs maken in de school. 

 Feedback geven op de leervragen en het leerwerkplan van de student.  

 Wekelijks een begeleidingsgesprek met de student voeren. Hierin komen de voorbereiding, de 

uitvoering en evaluatie van zijn leerwerkactiviteiten aan bod komt en stimuleert de 

werkplekbegeleider de student om verbindingen te leggen tussen theorie (uit de opleiding) en 



praktijk (op de school). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de koppelkaart (zie Bijlage 3). 

Richtlijn: een half uur begeleidingstijd per werkdag van de student. 

 Het bijwonen van lessen en lesobservaties op schrift zetten. In jaar 2 zal dit nog bij alle lessen 

nodig zijn, in jaar 3 in afnemende mate en in onderling overleg, in jaar 4 wordt zelfstandig 

lesgegeven en zijn minimaal 4 lesobservaties per half jaar gewenst. 

 Samen met de Instituutsopleider eenmaal een les observeren en beoordelen m.b.v. een digitale 

observatietool (DOT). Dit geldt voor studenten van jaar 2, 3 en 4. Een papieren versie van het 

observatietool is beschikbaar via deze link: Begeleiden van werkplekleren | Stage en afstuderen 

(husite.nl) 

 Samen met de instituutsopleider de videopresentatie van SenW 1B beoordelen. 

 Samen met de instituutsopleider de videopresentatie van SenW 2A, 3A en 4A, als de student 

daar in overleg met de IO voor gekozen heeft, beoordelen. 

 Zo mogelijk aanwezig zijn bij een eventueel beoordelingsgesprek op de leerwerkplek. 

 Twee keer per jaar een evaluatie schrijven van het functioneren van de student op de 

leerwerkplek tijdens de voorgaande periode. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van 

het format in het beoordelingsrapport. De eerste keer dat deze evaluatie wordt ingevuld  

betreft het een ontwikkelingsgericht advies aan de student. Bij de tweede keer betreft het een 

beoordelingsadvies, dat deel uit maakt van de eindbeoordeling van de student.  

 De student tijdens het werk aan beroepsproducten helpen om een geschikte opdracht te 

verwerven binnen de school en in contact te komen met de personen die hierbij nodig zijn.  

 
De Studie & Werk begeleider (swb) 
Alternerend met de bijeenkomsten op de opleideingsschool worden op Instituut Archimedes Studie & 
Werk bijeenkomsten ingeroosterd voor de studenten (zie Bijlage 6). Deze bijeenkomsten worden in de 
meeste gevallen per vak of domein en per studiejaar verzorgd door de swb. 
Begeleidingstaken van de werkplekbegeleider: 
In het 1e studiejaar (1A): 

 zorgt voor de kennismaking met elkaar en met Instituut Archimedes 

 leert de student om te gaan met de diverse systemen, regels en afspraken m.b.t. de studie 

 legt in een onderwijsovereenkomst (voor DT studenten) de studieroute vast met studenten 

 zorgt voor informatie over vrijstelling en versnellen 

 begeleidt de student (in leerteams) bij het werken aan de leeruitkomsten in jaar 1 op niveau 1 

 geeft feedback op leervragen 

 beoordeelt de presentatie 1A 
Vanaf 1B: 

 ondersteunt de student m.b.t. zelfsturend leren, leren leren, plannen, reflecteren, leervragen 
formuleren, leren presenteren, feedback geven en ontvangen, professioneel (mondeling en 
schriftelijk) communiceren, ontwikkelen van een professionele persoonlijke identiteit als leraar, 
ontwikkelen van een onderwijsvisie, verbinden van theorie en praktijk 

 geeft feedback op leervragen en leerwerkplan 

 reikt aan en oefent diverse reflectiemodellen en methoden 

 voert studievoortgangsgesprekken 

 zoekt waar nodig contact met io en wb van een student 
 
 
 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#lesobservatie
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#lesobservatie


De leerwerkovereenkomst 
Aan het begin van het werkplekleren maakt de student afspraken met de school over wie hem zal 

begeleiden, de dagen waarop hij op de school aanwezig zal zijn, de lesuren/begeleidingsuren die hij zal 

observeren en/of verzorgen en de overige taken die de student voor de school zal uitvoeren. In Bijlage 1 

worden suggesties gegeven voor leerzame en nuttige activiteiten voor studenten op de leerwerkplek. 

Alle afspraken worden vastgelegd in de leerwerkovereenkomst (LWO) die door de student, de 

schoolopleider en de Studie&Werk begeleider (Instituut Archimedes) ondertekend moet worden. 

 
 

De grote lijn - werkwijze  
De student werkt op de leerwerkplek op basis van een vooraf, zelf opgesteld, leerwerkplan (zie Bijlage 

7). Daarin heeft de student uitgewerkt aan welke leervragen (gebaseerd op leeruitkomsten) hij wil gaan 

werken, welke initiatieven hij daartoe gaat ontplooien en hoe hij aan het eind van de periode de 

opbrengst hiervan zichtbaar gaat maken. De werkplekbegeleider geeft feedback op het leerwerkplan. De 

werkplekbegeleider en de instituutsopleider moeten het leerwerkplan beiden goedkeuren. De 

werkplekbegeleider ondertekent het leerwerkplan, de instituutsopleider keurt het leerwerkplen goed 

als de student het heeft geüpload in Onstage. 

 
Gedurende het werkplekleren leert de student o.a. door onderwijsactiviteiten voor te bereiden en te 

evalueren, door te reflecteren op specifieke gebeurtenissen en door feedback van begeleiders en 

leerlingen te verzamelen. Tijdens het eerste jaar van de opleiding maakt de student gebruik van 

eenvoudige reflectie-instrumenten als het ABCD-model. Gedurende de opleiding maakt de student 

kennis met meer complexe reflectie-instrumenten en leert hij om zelf instrumenten en methoden te 

kiezen. 

In Bijlage 5 wordt het doorlopend leerproces van studenten per studiejaar in een beknopt schema 

weergegeven. In de eerder genoemde ‘Gids Studie en Werk’ voor studenten is een uitvoerigere 

beschrijving opgenomen van de leerlijn en de gebruikte instrumenten. 

 

Daarnaast is er uiteraard ook een opbouw in het soort activiteiten die de student op de leerwerkplek 

uitvoert. Aan het begin van de opleiding zal de student nog veel lessen van ervaren docenten 

observeren. In de laatste fase van de opleiding moet de student als zelfstandig docent functioneren in 

complexe onderwijssituaties. In alle studiejaren is het niveau van functioneren van de student 

gekoppeld aan de herijkte bekwaamheidseisen, die zijn uitgewerkt in de leeruitkomsten. Het document 

met de uitgewerkte leeruitkomsten is te vinden via de volgende link: Begeleiden van werkplekleren | 

Stage en afstuderen (husite.nl) , doorklikken naar ‘Studiegidsen en Informatie’: LU boekje 

 

De leeruitkomsten zijn uitgewerkt in 3 niveaus. De onderlegger bij de leeruitkomsten kan gebruikt 

worden om te bepalen wat geschikte activiteiten zijn voor de studenten om aan te werken. Zowel de 

zelfanalyse, die de student aan het begin van elke module (dus x per jaar) invult alsook het 

ontwikkelingsgerichte advies (aan het einde van de A-modules) en het beoordelingsadvies (aan het eind 

van de B-modules) dat de WB geeft, zijn gebaseerd op de leeruitkomsten.  

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#planningen-en-gidsen
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#planningen-en-gidsen


In het assessment startbekwaam (aan het eind van de opleiding) wordt de student  beoordeeld aan de 

hand van de niveau-indicatoren startbekwaam, die ook op de herijkte bekwaamheidseisen zijn 

gebaseerd. 

 

Afsluiting en beoordeling 
Elk jaar van de opleiding kent twee modules: Studie en Werk A en Studie en Werk B. 

Om een module af te kunnen sluiten moet de student de volgende zaken doen: 

1. De checklist ‘voorwaarden beoordeling Studie en Werk’ laten invullen en ondertekenen door de 

werkplekbegeleider en de instituutsopleider. Via deze checklist wordt gecontroleerd of de 

student aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Als werkplekbegeleider geef je hier onder meer 

aan of de student het verplichte minimum aantal lessen heeft verzorgd en of hij zich aan de 

afspraken met de school heeft gehouden. 

2. De praktijkbeoordeling ‘Functioneren op de leerwerkplek’ in laten vullen door de 

werkplekbegeleider. De student vult het formulier ook in. Wb en student bespreken 

overeenkomsten en verschillen. In deze evaluatie wordt gekeken naar het 

competentie/bekwaamheidsniveau van de student als aankomend docent. Aangezien bij elke 

fase van de opleiding een ander niveau hoort, verschilt dit formulier per fase van de studie. 

3. Zijn eigen ontwikkelingsportfolio opstellen en ter beoordeling inleveren bij de 

instituutsopleider. Dit portfolio bestaat uit het leerwerkplan van de student, een verslag waarin 

de student beschrijft hoe hij zich gedurende de afgelopen periode als docent heeft ontwikkeld 

en de bijbehorende bewijsmaterialen die hij tijdens deze periode heeft verzameld. Voor de 

afsluiting van module Studie en Werk 1B geldt, dat de student bovenstaande verwerkt in een 

presentatie. Voor de A-modules van Studie en werk geldt, (m.u.v. 1A) dat de student in overleg 

met de instituutsopleider kan kiezen voor of een ontwikkelingsportfolio of een presentatie. In 

alle gevallen waar het gaat om een presentatie heeft ook de WB een rol in de beoordeling. 

 

Voor het afsluiten van de B modules is vanaf jaar 2 nog een extra onderdeel nodig:  

4. Een lesobservatie met ontwikkelingsgerichte feedback door de instituutsopleider en de 

werkplekbegeleider. De student is zelf verantwoordelijk om dit lesbezoek te organiseren. Bij 

studenten op een school buiten de regio Utrecht is een lesbezoek vaak niet mogelijk en moet de 

student een video-opname maken van een les.  De les wordt geëvalueerd en beoordeeld met 

behulp van de digitale observatie-tool (DOT), dat de instituutsopleider en de werkplekbegeleider 

waar mogelijk samen invullen. De beoordelaars geven aan of de student de les heeft uitgevoerd 

‘onder niveau, op niveau of boven niveau’ van de betreffende studiefase. De cesuur voor deze 

beoordeling is beschreven in de instructie van de DOT (pag. 1 van de papieren versie). 

 

Al deze onderdelen zijn terug te vinden in het beoordelingsrapport (check het gebruik van de 

rapporten van het betreffende collegejaar). Aangezien de voorwaarden en het 

competentie/bekwaamheidsniveau waar de student aan moet voldoen per studiejaar verschillen, heeft 

elke module Studie en Werk een eigen versie van het beoordelingsrapport. De onderdelen waaruit het 

rapport bestaat, zijn echter wel steeds hetzelfde. De beoordelingsrapporten zijn te vinden via de 



volgende link: https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-

ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling 

 

Als aan alle voorwaarden voor beoordeling (zie onderdeel 1: checklist) is voldaan, kan overgegaan 

worden tot de eindbeoordeling.  

 

Bij de A-modules (doorgaans halverwege het schooljaar) bepaalt het cijfer voor het portfolio of de 

presentatie (onderdeel 3) de eindbeoordeling. Het evaluatieformulier ‘functioneren op de leerwerkplek' 

(onderdeel 2) functioneert in de A modules als ontwikkelingsgericht advies aan de student, zodat hij 

weet hoe hij zich nog in de tweede helft van het jaar verder kan ontwikkelen. 

De B-modules (doorgaans aan het eind van het schooljaar) bepaalt het cijfer voor het portfolio (of de 

presentatie bij Studie en Werk 1B, zie Bijlage 4) de eindbeoordeling. De praktijkbeoordeling en de 

lesobservatie moeten minimaal met ‘op niveau’ zijn beoordeeld om de B module af te kunnen sluiten. 

 

 

Studie en Werk 4B:  
Vanaf studiejaar 2021-2022 worden S&W 4B en het assessment op een nieuwe manier afgesloten. S&W 
4B + het assessment is één module en bestaat uit twee deeltoetsen. 
 
Deeltoets 1: de afsluiting van de stageperiode: Studie en Werk 4B. 
Deeltoets 2: het assessment. 
 
Deeltoets 1:  
Bij Studie en werk 4B wordt de reguliere cyclus van Studie en werk doorlopen, maar sluit de 
module niet af met een ontwikkelingsportfolio/leerwerkverslag. In plaats hiervan worden de 
leeropbrengsten en bewijzen vanuit 4B gebruikt bij het assessment (deeltoets 2).  
De student sluit de stageperiode van 4B af met deeltoets 1: 

- Een beoordeling van een lesobservatie op of boven niveau jaar 4 
- Praktijkbeoordeling voldaan 

Deeltoets 2: 
Na het afsluiten van deeltoets 1 kan de student zich aanmelden voor de assessmentprocedure. De 
student stelt zijn assessmentportfolio samen en sluit deeltoets 2 af met het assessment startbekwaam. 
Voor gedetailleerde informatie, data en ingangseisen zie https://husite.nl/stage-en-
afstudeerinformatie/assessment-ia/ 
 

Overzicht afsluiten van Studie en Werk modules: 

S&W  

module 

eindbeoordeling waardering beoordelaar 

VT 1A (video)presentatie + 

bewijzenmap 

Cijfer 100% swb  

praktijkbeoordeling 1A ‘voldaan’ is voorwaarde voor 

afronding  

wb 

DT 1A (video)presentatie + 

bewijzenmap 

Cijfer 100% swb 

1B presentatie + 

bewijzenmap 

Cijfer 100% wb en io 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/


praktijkbeoordeling 1B ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb 

2A presentatie + 

bewijzenmap 

of leerwerkverslag 

Cijfer 100% wb en io 

(leerwerkverslag: alleen io) 

praktijkbeoordeling 2A Ontwikkelingsgericht advies wb 

2B lesbezoek  ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb en io 

 

praktijkbeoordeling 2B ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb 

Leerwerkverslag Cijfer 100% io 

3A presentatie + 

bewijzenmap 

of leerwerkverslag 

Cijfer 100% wb en io 

(leerwerkverslag: alleen io) 

praktijkbeoordeling 3A Ontwikkelingsgericht advies wb 

3B lesbezoek  ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb en io 

 

praktijkbeoordeling 3B ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb 

Leerwerkverslag Cijfer 100% io 

4A presentatie + 

bewijzenmap 

of leerwerkverslag 

Cijfer 100% wb en io 

(leerwerkverslag: alleen io) 

praktijkbeoordeling 4A Ontwikkelingsgericht advies wb 

4B / ass lesbezoek ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb en io 

Praktijkbeoordeling 4B ‘op of boven niveau’ is 

voorwaarde voor afronding 

wb 

assessment 

startbekwaam 

Voldaan / niet voldaan 2 assessoren  

 

 

Contact tussen de begeleiders 
Voor de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren vindt er overleg plaats tussen de 

instituutsopleider van Instituut Archimedes en de begeleider(s) op de leerwerkplek. Op scholen waar 

sprake is van een intensieve samenwerking met Instituut Archimedes zal de instituutsopleider 

regelmatig op de school aanwezig zijn, zodat er ruime mogelijkheden zijn voor overleg. Op scholen 

zonder vaste School-IO zal er minder direct contact tussen de begeleiders zijn, zeker op scholen buiten 

de regio Utrecht. 

Aan het begin van een periode werkplekleren zal de instituutsopleider van de student zich per mail of 

telefoon of op de startdag voorstellen aan de werkplekbegeleider. Vervolgens zal er in ieder geval 

overleg plaats vinden bij het afsluiten van een module en tijdens het lesbezoek. Instituutsopleiders 



komen minimaal één keer per jaar op lesbezoek. School-IO’s zijn soms in staat om vaker op lesbezoek te 

gaan. In jaar 1 vindt er geen lesbezoek door de instituutsopleider plaats.  

Werkplekbegeleiders die gedurende het werkplekleren van de student tegen vragen of knelpunten 

aanlopen kunnen zelf contact opnemen met de instituutsopleider en/of de schoolopleider. Als de 

werkplekbegeleider er niet in slaagt om in contact te komen met de instituutsopleider, dan kan contact 

gezocht worden met: werkplekleren.archimedes@hu.nl 

 

 

Literatuur 
Bij Studie en Werk wordt van de student verwacht dat hij literatuur gebruikt bij het ontwikkelen van zijn 

eigen docent bekwaamheden en visie op het docentschap. Daarbij heeft de student een hoge mate van 

eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Er wordt echter van de student verwacht dat hij 

beschikking heeft over de volgende titels:  

 Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho 

 Lemov, D. (2016). Teach like a champion. 49 technieken om leerlingen te laten excelleren. Meppel: Ten 

Brink. 

 Ros, A., Castelijns, J., & Van Loon, A. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke 

motivatie. Bussum: Coutinho 

 Slooter, M. (2010), De vijf rollen van de leraar, Amersfoort: CPS. 

 Teitler, P. (2013), Lessen in orde, Bussum: Coutinho. 

 Van Dalen, W. (2012). Ethiek: de basis. Morele competenties voor professionals. Groningen: Noordhoff 

Uitgevers 

 Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 

 Van der Veen, T. & Van der Wal, J. (2016). Van leertheorie naar onderwijspraktijk. Groningen: 

Noordhoff. 

 Van der Wal, J. & De Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho 

 Van Slobbe, P., & Van Ast, M. (2016). Kleppen dicht!Effectief leren met ICT. Huizen: Pica. 

 Berben, M., & Van Teeseling, M. (2015). Differentiëren is te leren. Omgaan met verschillen in het 

voortgezet onderwijs. Amersfoort: CPS. 

 Groothuis, M., & Verkuyl, H. (2014) . Mentor in het voortgezet onderwijs. Gids voor een aanpak met 

visie. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen. 

 Loeffen, T. & Tichelaar, H. (2013). Retourtje inzicht. Bussum: Coutinho. 

 Tressel, J. (2012). De beroepsbekwame mentor. Het ontwikkelen van begeleidingskundige 

professionaliteit. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 

 Van der Heijde, H., Kampman, L., & Bruin, K. (2016). Culturele diversiteit in de klas. Bussum: Coutinho. 

 Van der Wolf, K., & Van Beukering, T. (2009). Gedragsproblemen op scholen. Leuven / Den Haag: Acco 

 Van Overveld, K. (2014). Groepsplan gedrag in het voortgezet onderwijs. Planmatig werken aan 

Passend Onderwijs. Huizen: Pica. 
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BIJLAGE 1: Bijlage mogelijke activiteiten op de leerwerkplek  
 

DOCENTEN ASSISTEREN 

leerlingen individueel begeleiden 

 helpen in de mediatheek 

 helpen bij huiswerkbegeleiding 

 praten met leerlingen over hun problemen 

 zorgleerlingen begeleiden 

 zelfstandig werken begeleiden 

 zieke leerlingen werk sturen 

  

verslag schrijven en reflecteren 

 vergaderingen notuleren 

 artikelen in schoolkrant schrijven over 
 schoolse activiteiten of lessen 

 studiedag bijwonen 

  

lessen / klassen observeren 

 een klas een dag volgen bij pestgedrag 

 een leerkracht een dag volgen om inventarisatie te 
 maken van hand-en-spandiensten 

 individuele leerlingen observeren om achter een 
 leerprobleem te komen 

 groepjes observeren i.v.m. planning leerstof, 
 samenwerkingsopdrachten 

 leerlingen observeren bij zelfstandig werken 

 huiswerk begeleiden 

 practicum assisteren 

buitenschoolse activiteiten 
voorbereiden en mede uitvoeren 

 werkweek assisteren 

 schoolfeest surveilleren 

 musical assisteren 

 open dag assisteren 

 sportdag assisteren 

  

onderwijsproducten maken 

 studiewijzers /planning maken 

 vastleggen toetsresultaten 

 materialen voorbereiden/klaarleggen 

 digitale tools aanreiken 

 ontwikkelen van opdrachten, werkvormen 

 nakijken van opdrachten 

 uitschrijven van instructies 

 dossiers samenstellen voor een vak 

 literatuuronderzoek doen 

 studieles assisteren 

mede organiseren en begeleiden van 
excursies 

 excursies voorbereiden 

 informatie / communicatie 

 financiën in kaart brengen 

  

voorbereiden en verwerken van toetsen  

 mondeling overhoren 

 toetsen ontwikkelen 

 toetsen afnemen en corrigeren 

 foutenanalyse maken 

lesgeven 

 hobby’s uitbuiten 

 meedraaien in mentoraat 

 speelse, activerende werkvormen    

 uitvoerende opdrachten begeleiden 
 toezien op een uitvoering van opdrachten 



MENTOREN ASSISTEREN 

 met zorgteam (externe) hulpverleners kennis maken

 projecten voorbereiden over maatschappelijke zaken

 in dienst van mentoraat leerlingen observeren 

 sociogram maken 

 mentoronderzoek/enqueteren 

 groepje begeleiden b.v. na ziekte 

 bemiddelen bij conflict 

VAKGROEP ASSISTEREN 

 overleg notuleren

 actielijst bewaken

 toetsenbank maken

 methodes screenen

 inhaaltoets maken 

ICT-TAKEN 

 ICT- rijk leermateriaal maken 

 opdrachten rond simulaties 

 assisteren in openleercentrum 

 ondersteuning bij maken werkstukken door leerlingen 

 website ontwikkelen voor team 

 inrichten van e-leeromgeving 

 digitaal portfolio  

 assisteren bij gebruik van vakspecifieke software  

 

TAKEN VOOR DE SCHOOLORGANISATIE 

 bij andere niveaus binnen vak meekijken 

 vergaderingen bijwonen 

 assisteren in open leercentrum 

 administratie leerlingen bijhouden 

 assisteren in practicum- en praktijklessen 

 assisteren in lessen m.b.t. meervoudige 
 intelligentie 

 oriëntatie op organisatie van de unit (
 interviews, etc.) 

 documentatie bijhouden 

 bijwonen werkgroepen/commissies 

 stageplaatsen werven 

 administratie bijhouden 

 surveilleren bij toetsen 

 klaslokaal inrichten 

 surveilleren in pauzes 

 onderzoek in de buurt uitvoeren 

 schoolkrant ondersteunen 

 website assistentie 

 ouderavond assistentie 
 

 

  



BIJLAGE 2: Voorbeeld overlegagenda werkplekleren op de 

opleidingsschool  
 

 

Punten voor overleg instituutsopleider en schoolopleider 

 Samen  Opleiden Plan (SOP) 
o Belangrijke data (bijvoorbeeld overleg WB’s-SO, intervisiebijeenkomsten, 

professionaliseringsdagen, keurmerkaudit) 
 

Punten voor (start)overleg schoolopleider, werkplekbegeleiders en instituutsopleider 

 Stand van zaken stagiairs, aanmelding, gegevens, communicatie 

 Veranderingen in Studie en Werk t.o.v. vorig jaar. Voor studiejaar 2021-2022 zijn dat: 
o Plaatsen van 1e jaars studenten in duo’s, vakoverstijgend, 1e jaars programma 
o Afronding Studie en Werk 4B/assessment 
o Veranderde rol van instituutsopleider 

 

 Schoolspecifieke invulling m.b.t. samenopleiden van studenten 

 Professionalisering, bijvoorbeeld  
o Basistraining ontwikkelingsgericht coachen 
o DOT training 
o SO professionalisering 
o IO professionalisering in de schoolcontext 

 

 Aandachtspunten voor het begeleiden van studenten, bijvoorbeeld: 

 Inhoud van de gidsen en regelingen 

 Tijdsinvestering studenten 

 Contact met de Schoolopleider en instituutsopleider 

 Beroepsproducten 

 Inhoud intervisie- en themabijeenkomsten 

 Werkafspraken 

 Jaarprogramma studie en werk 
 

 Uitwisselbijeenkomsten op de HU 

 Stagemarkt alle jaren 
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BIJLAGE 3: Koppelkaart 
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BIJLAGE 4: afronding van Studie & Werk 1B 
De eindbeoordeling van Studie en Werk 1B vindt plaats op de opleidingsschool. De instituutsopleider en de 

werkplekbegeleider beoordelen de ontwikkeling van de student op het gebied van: 

1. Systematisch werken aan de eigen ontwikkeling en functioneren als aankomend docent 

2. Reflecteren op het beroep van docent 

3. Eigen leren 

 

De student laat deze ontwikkeling zien met behulp van :  

1. een (video)presentatie en een bijbehorende map met schriftelijke bewijsstukken 

2. de beoordeling van de leerwerplekbegeleider over je ontwikkeling op de leerwerkplek 

 

Ad 1. De student maakt een videopresentatie waarin hij zijn beeld van het docentschap, leerproces en hijzelf 

als aankomend docent laat zien. De videopresentatie duurt minimaal 10 en maximaal 15 minuten en bevat de 

zes punten die hieronder worden genoemd. Deze punten hoeven niet in deze volgorde aan bod te komen en 

ook niet perse als losse onderdelen. Het mondelinge en schriftelijke taalgebruik Nederlands in je 

videopresentatie behoort te voldoen aan niveau 3F referentiekader taal en rekenen. 

De student is verplicht om filmfragmenten (max. 5 minuten) op te nemen van door hem ondernomen 

activiteiten met leerlingen, bijv. een les(onderdeel) of andere onderwijsactiviteit.  

Als aanvulling op de videopresentatie wordt een map met bewijsstukken met o.a. reflecties, geschreven 

feedback, lesvoorbereidingen, observaties etc. toegevoegd.  

 

Ad 2. De werkplekbegeleider vult aan het eind van de module 1B een beoordelingsformulier in over het 

werkplekleren van de student op de leerwerkplek 

 

  Inhoud videopresentatie en eventuele map met bewijsstukken 

1. Hoe de student aan de (minimaal drie) opgestelde leervragen heeft gewerkt. Hierbij maakt de 

student op systematische wijze inzichtelijk, met relevante voorbeelden en bewijs, hoe hij/zij zich 

heeft ontwikkeld tijdens het werkplekleren.  

2. Het beeld van de student van het beroep van docent, waarin aandacht is voor concrete 

voorbeelden van alle aspecten die daar bij horen en  verschillen tussen beroepsonderwijs en 

voortgezet onderwijs. De student laat ook zien waar hij het best denkt te passen: in het voortgezet 

onderwijs of beroepsonderwijs. 

3. Wat de student gedaan heeft om zich dit beroepsbeeld te vormen. Bijvoorbeeld: lezen, 

observeren, ervaren, uitproberen, vragen, uitzoeken, toepassen, feedback verzamelen, 

reflecteren.  

4. Wat de student  zelf vooral belangrijk vindt voor het docentschap en waarom hij dat vindt. 

5. Waarom de student docent wil worden en waarom juist in dit schoolvak. 

6. Wat de belangrijkste ontwikkelpunten zijn van de student. 

 

Het verloop van de eindbeoordeling 

In lesweek 5 van de periode waarin beoordeling plaatsvindt levert de student zijn videopresentatie (en de 

map met schriftelijke bewijzen) in bij de werkplekbegeleider en de instituutsopleider. De beoordeling vindt 



plaats volgens de formats en criteria in de beoordelingsrapporten. In diezelfde lesweek maakt de student 

een afspraak met zijn werkplekbegeleider en instituutsopleider voor de eindbeoordeling, die in het 

algemeen zal plaatsvinden aan het einde van de periode, bijvoorbeeld in de toetsweek. 

 

De eindbeoordeling bestaat uit:  

1. videopresentatie (aangevuld met schriftelijke bewijzen) 

2. criteriumgericht interview  

3. beoordelingsgesprek  

 

1. Videopresentatie  

De student laat de videopresentatie aan de instituutsopleider en de werkplekbegeleider zien. De 

bewijzenmap is digitaal of op papier in te zien door de instituutsopleider en de werkplekbegeleider. 

2. Criteriumgericht interview  

Het criteriumgericht interview is bedoeld om aanvullende en verdiepende informatie over de 

ontwikkeling van de student te verkrijgen. In dit interview worden vragen gesteld over aspecten uit de 

beoordelingscriteria waarover in videopresentatie en in de aanvullende map nog geen of onvoldoende 

informatie is verkregen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de STARR-methodiek (Situatie, Taak, 

Actie, Resultaat en Reflectie).  

3. Beoordelingsgesprek 

De instituutsopleider en de werkplekbegeleider  komen samen tot een beoordeling en een 

doorgroeiadvies. De beoordeling van de werkplekbegeleider over het leerproces op de leerwerkplek 

wordt hierbij meegenomen. De beoordeling wordt vastgelegd in het beoordelingsrapport voor Studie 

en Werk 1B. Het beoordelingsrapport is te vinden op  https://husite.nl/stage-en-

afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling 

 

Dit volledige proces van beoordeling zal in totaal 40 min duren.  In de tabel hieronder een 

voorbeeldprogramma: 
Tijd in minuten Programma presentatie 

10-15 Bekijken videopresentatie 

10 Criterium Gericht Interview (CGI) 

10 Invullen beoordelingsrubric 
Voorbereiden beoordelingsgesprek 

5 Beoordelingsgesprek 

5  Administratie 

 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/werkplekleren-ia/begeleidenwerkplekleren/#beoordeling


BIJLAGE 5: Overzicht doorlopend leerproces 
 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 

studieplanning  eigen werkplanning 
maken bij standaard 
opleidingsprogramma 
en deficiënties 
wegwerken  

planning aanpassen op 
basis van resultaten en 
ervaringen jaar 1, 
ontwikkelingsgericht 
advies en 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 

Op basis van zelfanalyse 
en indicatoren op niveau 
jaar 2 en de mogelijk-
heden van de school 

Op basis van zelfanalyse 
en indicatoren op niveau 
jaar 3 en behoefte van de 
school 

Op basis van zelfanalyse 
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 op basis van 
leeruitkomsten 

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

gebruik van 
kennis en 
literatuur 

gebruik maken van 
aangereikte kennis en 
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. 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 
bekwaamheidseisen, 
ervaringen en 
observaties 
beschrijven: kennis, 
inzichten en 
vaardigheden 
koppelen aan 
leeruikomsten  

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

ontwikkeling 
systematisch sturen en 
beschrijven vanuit 
leeruikomsten 

zelfstandig 
doorontwikkelen op basis 
van leeruikomsten 

bewijsstukken  bewijsstukken zijn 
concrete voorbeelden 
waarin delen van 
leeruitkomsten 
herkend en benoemd 
zijn 

bewijsstukken passen bij 
de leeruitkomsten en zijn 
authentiek, actueel en 
relevant 

bewijsstukken passen bij 
de leeruitkomsten en zijn 
authentiek, actueel en 
relevant en komen uit 
een variatie in contexten 

bewijsstukken passen bij 
de leeruitkomsten en 
voldoen aan 
evidentiematrix: 
(authentiek, actueel, 
relevant, kwantiteit, variatie 
in contexten) 
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BIJLAGE 6:  Jaarprogramma Studie en Werk - Studiejaar 2021-
2022 
 
Hogeschool Utrecht – Instituut Archimedes 
 
 

Week 34: herkansingsweek D hoofdfase, assessmentweek 
Week 35: assessmentweek, introductie, startbijeenkomsten io/swb/ltb 

Periode A week datum Programma/activiteit  

lesweek 
1 

36 06-09-2021 
 

Studie en werk: Start A-module  
 

Start studiejaar 

2 37 13-09-2021 Aanmelden in onstage 
VT*: intervisie 

 

3 38 20-09-2021 23-09: 16-20 uur 
Uitwisselbijeenkomst voor so/wb/io 
S&W op IA 

 

4 39 27-09-2021 VT: intervisie  
Leerwerkplan module A inleveren in 
onstage 

 

5 40 04-10-2021 
 

S&W op IA  

6 41 11-10-2021 VT: intervisie/themabijeenkomst 
 

 

-- 42 18-10-2021 herfstvakantie Studieweek 1 
 

7 43 25-10-2021 
 

S&W op IA  

-- 44 01-11-2021  Studieweek 2 
 

-- 45 08-11-2021 
 

 Toetsweek A 

Periode B     

1 46 15-11-2021 VT: intervisie  

-- 47 22-11-2021  Studieweek 3 

2 48 29-11-2021 S&W op IA  

3 49 06-12-2021 VT: intervisie/themabijeenkomst  



 

 

4 50 13-12-2021 S&W op IA  

5 51 20-12-2021 VT: intervisie/themabijeenkomst 
 

 

 52/1   kerstvakantie 

6 2 10-01-2022 S&W op IA  

7 3 17-01-2022 VT: intervisie 
Gesprek en invullen praktijkbeoordeling 
student - wb 

 

-- 4 24-01-2022 Studie en werk: Inleveren 
portfolio/bewijzenmap in Onstage 
Afronden A module met 
presentatie/leerwerkverslag 

Toetsweek B 

-- 5 31-01-2022  Toetsweek B/ 
herkansing A 

Periode C     

1 6 07-02-2022 Studie en werk: Start B module 
(lesbezoek inplannen)  

 

2 7 14-02-2022 VT: intervisie  

3 8 21-02-2022 Leerwerkplan module B inleveren in 
onstage 
S&W op IA 

 

-- 9 28-02-2022 voorjaarsvakantie Studieweek 4 
 

4 10 07-03-2022 VT: intervisie/themabijeenkomst  

5 11 14-03-2022 S&W op IA  

6 12 21-03-2022 VT: intervisie/themabijeenkomst  

7 13 28-03-2022 31-03: 16-20 uur:  Uitwisselbijeenkomst 
voor so/wb/io 
S&W op IA 

 

-- 14 04-04-2022  Toetsweek C 

-- 15 11-04-2022 Studie en werk: herkansing - Inleveren 
Dossier (of presentatie) A module 

Herkansing B 

Periode D     

1 16 19-04-2022 VT: intervisie 
20-04: vanaf 14 uur stagemarkt alle 
leerjaren 

 

2 17 25-04-2022 S&W op IA  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*alle VT studenten volgen op een stageschool waar een instituutsopleider werkzaam is, de intervisie/themabijeenkomsten op de stageschool.  
DT studenten zijn nadrukkelijk uitgenodigd, om ook aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Als dit niet mogelijk is (roostertechnisch of anders) volgen zij de 
intervisiebijeenkomsten op de HU. In alle gevallen stemmen zij dit af met hun swb.  
 
In verband met corona maatregelen: 
IA plant en organiseert per periode afhankelijk van de mogelijkheden fysiek en/of online onderwijs. 
Studenten verzorgen lessen op school of online afhankelijk van de regelingen die de school hanteert. Beide vormen van onderwijs zijn gelijkwaardig als het 
om het werkplekleren gaat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-- 18 02-05-2022 Meivakantie Studieweek 4 

3 19 09-05-2022 VT: intervisie/themabijeenkomst  

4 20 16-05-2022 S&W op IA  

5 21 23-05-2022 VT: intervisie/themabijeenkomst   

6 22 30-05-2022 S&W op IA  

7 23 07-06-2022 VT: intervisie/themabijeenkomst 
Gesprek en invullen praktijkbeoordeling 
student - wb 

 

-- 24 13-06-2022 Studie en werk: Inleveren Dossier B 
module in Onstage 

Toetsweek D 

     

     

-- 25 23-06-2021  Herkansing C 

     



 

 

 

BIJLAGE 7: Format Leerwerkplan 
 

 

1. Leervragen/leerdoelen en leeruitkomsten, motivatie, verkenning en mogelijk bewijsmateriaal:  

Leervragen/leerdoelen & 
Leeruitkomsten 

Motivatie Verkenning van de theorie (I) en in de praktijk (II) 
 

Mogelijk bewijsmateriaal 

I Theoretisch onderzoek II Praktijk onderzoek 

Naam:  Datum: 

Studie: Ik verblijf dit jaar in het buitenland:  ☐ ja / ☐ nee 

Studie en Werk module: 

☐ 1A & 1B / ☐ 2A / ☐ 2B / ☐ 3A / ☐ 3B / ☐ 4A / ☐ 4B. 

Aantal stagedagen: 

Aantal lesuren/begeleidingsuren: 

Afronding: in toetsweek ☐ A / ☐ B / ☐ C / ☐ D Startdatum: Einddatum: 



 

Leervragen dienen SMART 
geformuleerd te zijn. Je leervraag 
link je aan de leeruitkomst(en) 
waarin je je verder wilt ontwikkelen 
 
 
Vragen die hierbij horen: 

 Waarin wil ik beter worden? 

 Op welke punten wil ik de 
kwaliteit van mijn onderwijs 
verbeteren? 

 Welk effect bereik ik als ik deze 
theorie toepas? 

 Wat wil ik bij deze activiteit 
leren? 

 Wat wil ik komen te weten? 

 Welke leeruitkomst ben je    
verder aan het ontwikkelen 
met deze leervraag? (Tip: Je 
kunt hiervoor de ingevulde 
zelfanalyse gebruiken)  

 
Voorbeelden: 
 Hoe zorg ik ervoor dat….? Met 
deze leervraag werk ik aan 
leeruitkomst….. 
 Hoe kan ik….? Met deze 
leervraag werk ik aan 
leeruitkomst….. 
 Ik wil leren om…. Met deze 
leervraag werk ik aan leeruitkomst 
2 onderwijs uitvoeren: een relatie 
met leerlingen opbouwen. 
 etc. 

Beschrijft hier wat de 
aanleiding is om aan deze 
leervraag te werken. 
 
 
Vragen die hierbij horen: 

 Waarom wil ik aan 
deze leervraag 
werken? 

 Waarom heb ik 
moeite met dit 
onderwerp? 

 
 
 
 
 
 
Voorbeelden: 
 zelfanalyse,  
 zelfreflectie, 
 verdere competentie- 
ontwikkeling, 
 toepassen onderwijs-
innovatie, 
 ontvangen feedback,  
belang van de school. 
 etc. 
 

Zoek bronnen waarin je informatie 
vindt op het gebied van je leervraag en 
je mogelijke activiteiten 
rechtvaardigen.  
 
Vragen die hierbij horen: 

 Op welke termen ga je zoeken met 
betrekking tot je leervraag? 

 Welke literatuur ga ik lezen? 
(noteer titel en auteur volgens 
APA-richtlijnen) 

 Welke andere informatiebronnen 
ga ik gebruiken?  

 Welke kennis uit de opleiding ga ik 
gebruiken?  

 
Voorbeelden: 
 TEDtalk 
 Filmpjes op leraar 24 
 Zoektermen 
 Boeken (denk ook aan de 
aangereikte boeken van je vak en 
beroep) 
 Informatie uit de vak- en 
beroepmodules 
 

Ga in de praktijk op onderzoek uit hoe 
je een antwoord kunt vinden op je 
leervraag en mogelijke activiteiten die 
je kunt gaan uitvoeren om hier een 
antwoord op te vinden. 
 
Vragen die hierbij horen: 

 Welke activiteiten ga ik op school 
uitvoeren om mij te oriënteren op 
de leervraag? 

 Wie kan ik interviewen/bevragen 
over het onderwerp van mijn 
leervraag? 

 Bij wie zou ik lessen kunnen 
observeren? 

 
Voorbeelden: 
lessen van collega’s observeren 
praten met WB/collega’s, etc. 
vergaderingen 
oudergesprekken 
 

 

Bij dit onderdeel ga je brainstormen 
over mogelijke bewijzen. Je definitieve 
bewijsmateriaal kun je vaststellen 
wanneer je de verkenning van de 
theorie en de praktijk hebt afgerond.  
 
Vragen die hierbij horen: 

 Met welk materiaal ga ik straks 
illustreren dat ik vaardig(er) ben 
geworden op het gebied van de bij 
de leervraag behorende 
leeruitkomst(en)? 

 Laat het bewijs écht zien dat ik 
deze leeruitkomst/leervraag 
beheers? 

 Is mijn bewijs authentiek? 

 Is mijn bewijs actueel? 

 Is mijn bewijs relevant? 

 Wat is de kwaliteit van mijn 
bewijs? 

 Is mijn bewijs gevarieerd genoeg? 

 Zijn mijn bewijzen in lijn met AVG? 
 
Voorbeelden: 
observatieverslag van WB / IO / SO 
/manager / medestudent / collega 
Tops en Tips van leerlingen 
video-opnamen 
Reflectie met STARR  / Korthagen / 
ABCD / intervisie / koppelkaart 
DA-lesplanning 
etc. 

  



 

Leervragen/leerdoelen & 
Leeruitkomsten 

Motivatie Verkenning van de theorie (I) en in de praktijk (II) Mogelijke bewijsmateriaal 

I Theoretisch onderzoek II Praktijk onderzoek 

Leervraag 1: 
 
Leeruitkomst:  
 

  
 

 

 

 

Leervraag 2: 
 
Leeruitkomst:  
 

  
 

 

 

 

Leervraag 3: 
 
Leeruitkomst:  
 

  
 

 

 

 

Leervraag 4: 
 
Leeruitkomst:  
 

  
 

 

 

 

 

2. Planning 

Leervraag Ik werk aan mijn leervraag in de weken Afronding in week 

1 

 

 

 

 

2 

 

  

3  

 

 

4   

 

3. Bundelopdracht (alleen voor modules 2A, 3A en 4A) 

Ik maak de volgende opdracht uit de Bundel Vak: ___ 

Deze opdracht hoort bij leervraag: ___ 

 

4. Beroepsproduct (alleen vanaf jaar 2) 

Ik werk dit jaar aan beroepsproduct ☐ 1 / ☐ 2 / ☐ 3 

Onderwerp van mijn beroepsproduct: ____ 



 

Opdrachtgever in de school: ___ 

Ik werk aan mijn beroepsproduct in de periode van ___ tot ___ 

 
5. Afspraken over de begeleiding van de student door de werkplekbegeleider: 

Op de leerwerkplek wordt de student begeleid door de werkplekbegeleider (WB). De student en de werkplekbegeleider hebben afgesproken dat de 

werkplekbegeleider: 

a. de student wegwijs maakt in school en als contactpersoon beschikbaar is; 

b. met de student vooraf dit leerwerkplan doorneemt en beoordeelt; 

c. wekelijks een begeleidingsgesprek met de student voert. Hierin komen  de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van zijn 
leerwerkactiviteiten aan bod komt en wordt hij gestimuleerd om verbindingen te leggen tussen theorie (uit de opleiding) en praktijk (op de 
school). Richtlijn: een half uur begeleidingstijd per werkdag van de student. Hulpmiddel: de koppelkaart. 

d. de lessen (gedeeltelijk) bijwoont en lesobservaties op schrift zet. In jaar 2 zal dit nog bij alle lessen nodig zijn, in jaar 3 in afnemende mate en 

in onderling overleg, in jaar 4 wordt zelfstandig lesgegeven en zijn 4 lesobservaties per half jaar gewenst; 

e. aanwezig is bij de nabespreking bij het lesbezoek door de instituutsopleider van Instituut Archimedes. Dit geldt nog niet bij Studie en Werk 

1B, want dan is er nog geen lesbezoek; 

f. aanwezig is bij een eventueel beoordelingsgesprek op de leerwerkplek; 

g. bij de afronding van een module Studie en Werk evalueert wat de leeropbrengst van deze periode is geweest en een schriftelijk 

beoordelingsadvies geeft volgens het format in het beoordelingsrapport; 

h. de student tijdens het werk aan beroepsproducten helpt om een geschikte opdracht te verwerven binnen de school en om de student in 

contact te brengen met de personen die hierbij nodig zijn. 

 

Goedkeuring door de werkplekbegeleider. 

 

Ik ben akkoord met bovenstaande afspraken over: 

1) De leervragen/activiteiten waaraan de student gaat werken. 

2) De begeleiding van de student door mij, de werkplekbegeleider (WB). 

 

Naam WB……………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening WB:…………………………….................................Datum……………………………… 



 

 

Evt. opmerkingen van de werkplekbegeleider: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 8: Tijdlijn Werkplekleren Hogeschool Utrecht VT jaar 1  
Oktober/November  December  Januari  Februari t/m juni  Eind juni 

Eerstejaars solliciteren naar 
een Leerwerkplek en na 

kennismaking starten zijn 
vanaf periode B (half 

november) met module 1A – 
10 dagen stage, 1 dag per 

week 
 

 Leerwerkplan opstellen voor 
Module 1B 

 

 Beoordeling praktijk. Daarna 
starten met module 1B (20 

dagen stage, 1 dag per 
week). Tevens melden nieuwe 

eerstejaars zich aan voor 
module 1B start: eind januari. 

 

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, geeft minimaal 

5 lesonderdelen en student 
voert oriëntatieopdracht uit 

op een ander schooltype 
waarbij gekeken wordt naar 
het verschil tussen voorgezet 

en beroepsonderwijs 

 Beoordeling praktijk middels 
presentatie en 

criteriumgericht interview 
(CGI) op de opleidingsschool 

 

INTRODUCTIE & 
AFSTEMMING 

 VASTSTELLEN 
ONTWIKKELPUNTEN 

 BEOORDELING PRAKTIJK  MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek met 
SO en WB 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag is afhankelijk van 
vakgroep 

• Student heeft nog geen 
contact met IO 

 

 • Student voert activiteiten 
uit op leerwerkplek en 
bedenkt aan de hand van 
de ervaringen mogelijke 
leervragen. Overlegt 
hierover met WB en/of SO 

• Gaat hier nog niet mee aan 
de slag. Leervragen worden 
opgesteld voor de 1B 
module 

 

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft ontwikkelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling presentatie op 
het instituut door Studie en 
Werk begeleider (IO speelt 
geen rol). Na voldoende 
beoordeling neemt student 
contact op met IO 

• Levert Leerwerkplan in bij 
IO en WB, drie weken na 
start 1B module. WB tekent 
voor akkoord 

• Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO. Afspraken 
over activiteiten en 
lesmomenten 

•  Nieuwe studenten laten 
LWO ondertekenen door 
SO 

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

 

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies 

• Videopresentatie door 
student aan IO + WB op 
de opleidingsschool 

• IO en WB geven op basis 
van de presentatie en CGI 
een gezamenlijke 
eindbeoordeling 

 



 

Tijdlijn Werkplekleren Hogeschool Utrecht VT jaar 2 

  

Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek en na 

kennismaking starten zij 
direct met module 2A 

 

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 

20 dagen stage en geeft 
minimaal 10 lessen 

  

 Beoordeling module 2A. 
Daarna starten met module 

2B 
  

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 

20 dagen stage en geeft 
minimaal 10 lessen 

 

 Beoordeling 2B middels 
leerwerkverslag 

 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 2B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek 
door SO/WB. 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag afhankelijk van 
vakgroep (zie overzicht 
LWP-dagen) 

• Student stelt leerwerkplan 
op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

  

 • Voorafgaand aan de lessen 
worden uitgewerkte 
lesplannen aangeleverd 

• Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

  

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voeren voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling verslag of  
presentatie door IO  

• Student stelt leerwerkplan 
op bespreekt deze binnen 3 
weken met WB en IO. WB 
en IO tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO. Let op: 
studenten Moderne 
Vreemde Talen naar het 
buitenland, maak 
duidelijke afspraken over 
extra stagedagen en 
afronding 
 

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels 
ICALT-formulier/ DOT 

  

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 2b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 

  



 

Tijdlijn Werkplekleren Hogeschool Utrecht VT jaar 3   

Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek. Na 

kennismaking starten zij 
direct met module 3A 

  

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 
40 dagen stage (2 dagen per 
week) en geeft minimaal 40 

lessen 
 

 Beoordeling module 3A. 
Daarna starten met module 

3B 
   

 Student werkt aan doelen uit 
leerwerkplan, loopt minimaal 
40 dagen stage (2 dagen per 
week) en geeft minimaal 40 

lessen 
  

 Beoordeling 3B middels 
leerwerkverslag 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 3B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek met 
SO/WB 

• Student laat LWO 
ondertekenen door SO 

• Student stemt af met WB 
welke activiteiten 
ondernomen kunnen 
worden.  

• Stagedag afhankelijk van 
vakgroep 

• Student stelt leerwerkplan 
op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

   

 • Voorafgaand aan de lessen 
worden uitgewerkte 
lesplannen aangeleverd 

• Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB en SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

   

 • WB vult het 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

•  Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 3B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB en IO. WB 
en IO tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en/of SO 
(activiteiten, lesmomenten)  
  

 • Lesbezoek(en) door WB/SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels 
ICALT-formulier/ DOT 

  

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 3b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 

  



 

Tijdlijn Werkplekleren Hogeschool Utrecht VT jaar 4 – BLOK-LIO 

 

 

Augustus/september  September - november  November  Novemver - januari  Eind januari 

Studenten solliciteren op een 
Leerwerkplek 

Studenten kunnen de Blok-
LIO ook halverwege het jaar 
starten. Houd dan de tijdlijn 

onderaan de pagina aan 
 

 10-12 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
 

 Beoordeling module 3A. 
Daarna starten met module 

3B 
   

 10-12 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
  

 Beoordeling Module 4B 
middels leerwerkverslag 

 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 3B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek + 
LWO laten ondertekenen 
door SO/WB 

• Student stemt lesuren en 
activiteiten af met SO/WB 

• Stagedagen in overleg 
• Student stelt leerwerkplan 

op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met WB 
en IO. WB en IO tekenen 
beiden voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

   

 • Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB/SO coachen op 

voortgang leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

   

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 
met de student 

• Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 4B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB/SO en IO. 
WB en IO tekenen beiden 
voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO (activiteiten, 
lesuren)  
  

 • Lesbezoek(en) door SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met WB en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels 
ICALT-formulier / DOT 

  

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 4b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 

  

Januari  Januari - april  April  Mei - juni  Juni 



 

Tijdlijn Werkplekleren Hogeschool Utrecht VT jaar 4 – LINT-LIO 

 

 

 

 

Augustus/september  September - januari  Januari  Februari - juni  Eind juni 

Studenten solliciteren op een 
leerwerkplek 

  

 Lint- LIO: 6-8 lesuren per 
week zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
 

 Beoordeling module 4A, 
direct daarna starten met 

Module 4B 
    

 6-8 lesuren per week 
zelfstandig lesgeven 

 
Student werkt aan doelen uit 

leerwerkplan 
 

 Beoordeling 4B middels 
leerwerkverslag 

AFSTEMMING & 
VASTSTELLEN 

ONTWIKKELPUNTEN 

 MONITOREN VOORTGANG  BEOORDELING PRAKTIJK  
+ START MODULE 4B 

 MONITORING VOORTGANG  EINDBEOORDELING 
PRAKTIJK 

• Kennismakingsgesprek + 
LWO laten ondertekenen 
door SO/WB 

• Afspraken maken over Lint- 
of Blok-LIO 

• Student stemt lesuren en 
activiteiten af met SO/WB 

• Stagedagen in overleg 
• Student stelt leerwerkplan 

op en bespreekt deze 
binnen 3 weken met 
WB/SO en IO. WB en IO 
tekenen beiden voor 
akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

    

 • Lesbezoek(en) door SO/WB 
• WB/SO coachen op 

voortgang  leerwerkvragen, 
geven feedback (minimaal 1 
keer per week) 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

    

 • WB vult 
beoordelingsrapport in  en 
geeft beoordelingsadvies. 
Voert voortgangsgesprek 

• Beoordeling verslag/ 
presentatie door IO 

• Student stelt leerwerkplan 
voor module 4B op, 
bespreekt deze binnen 3 
weken met WB/SO en IO. 
WB en IO tekenen beiden 
voor akkoord 

• Student neemt zelf contact 
op met IO 

•  Student stemt (vervolg) af 
met WB en SO (activiteiten, 
lesuren)  
   

 • Lesbezoek(en) door SO 
• WB en/of SO coacht op 

voortgang  leerwerkvragen, 
geeft feedback 

• Bij zorgen over 
ontwikkeling: signaal 
afgeven aan IO 

• Student plant met SO en IO 
een gezamenlijk lesbezoek. 
De les wordt geobserveerd 
en beoordeeld middels 
ICALT-formulier/DOT 

   

 • WB vult 
beoordelingsrapport in en 
geeft een beoordeling 

• Student levert 
leerwerkverslag in bij IO. 
IO beoordeelt het verslag 

• Het uiteindelijke cijfer 
voor module 4b bestaat 
uit de beoordeling van het 
lesbezoek, de beoordeling 
van de praktijk door de 
WB (beide onderdelen 
samen tellen voor 50% 
mee) en het 
leerwerkverslag van de 
student (50%). 

  



 

BIJLAGE  9: Overzicht Leerwerkdagen VOLTIJD opleiding 2021-2022 
 

 

 

 

 

aantal

(schatting) ma di wo do vr aantal ma di wo do vr aantal ma di wo do vr aantal ma di wo do vr

Team

15 X (W) 12 X (W) 12 X X (W) 17 X X X X

10 X (W) 8 X (W) 10 X X (W) 4 X X X X

30 X (W) 14 X (W) 24 X2 X2 (W)2 12 X X X X

100 (W) X 80 (W) X 100 X X (W) 81 X X X X

85 (W) X 40 X (W) 19 X X (W) 8 X X X X

22 X (W) 15 X (W) 12 X X (W) 13 X X X X

30 (W) X 33 (W) X 20 X (W) X 23 X X X X

15 X (W) 15 (W) X 8 X (W) X 10 X X X X

14 X (W) 8 (W) X 13 X (W) X 6 X X X X

4 (W) X 4 (W) X 1 X (W) X 2 X X X X

28 (W) 20 (W) X 15 X (W) 20 X X X X

20 (W) 26 (W) X 24 X (W) X 14 X X X X

18 (W) X 12 (W) X 4 X (W) X 10 X X X X

20 (W) X 15 (W) X 15 X (W) X 15 X X X X

75 X (W) 30 (W) X 25 X (W) X 30 X X X X

nov-juli (1 dag per week) sept-juli (1 dag per week) sept-juli (2 dagen per week) sept-juli (lint); sept-feb (blok) of feb-juli (blok)

30 dagen (gespreid) 40 dagen (gespreid) 80 dagen (gespreid) lint: 2,5 dag per week; blok: 4 dagen per week

45 min. per 2 studenten per week 45 min. per 2 studenten per week 30 min. per studenten per week 60 minuten per student per week

Onderwijsondersteuning docentondersteuning docentondersteuning lint: 6-8 vakles/begeleidingsuren per week

5 lesmomenten 20 les/begeleidingsuren (gespreid) 80 les/begeleidingsuren (gespreid) blok: 10-12 vaklessen/ begeleidingsuren per week

lesoverstijgende taken

beroepsproduct 1 beroepsproduct 2 beroepsproduct 3

* Voltijdstudenten jaar 2 en 3 van Duits, Engels, Frans en Spaans die een buitenlandverblijf moeten doen, kunnen het werkplekleren onderbreken voor 1 of 2 perioden.

Zij moeten aan het begin van het jaar aangeven wanneer hun werkdagen zijn. Het aantal werkdagen blijft voor jaar 2: 40, voor jaar 3: 80.

* (W) Thema- en intervisiebijeenkomst op school en/of op HU (i.o.m. instituutsopleider en schoolopleider). Tevens mogelijkheid tot werkdag.  

* X2 Voltijdstudenten jaar 3 van Spaans, die geen beroepsproducten op de school doen, gaan 60 dagen naar de school in periode 1 + 2. In plaats van beroepsproducten is het buitenlandverblijf gepland in periode 3 + 4.

*voltijdstudenten Teacher Education van Engels hebben vanaf februari-juli hun LWP (periode C en D), dus nog niet in periode B

Werkplekleren in de 2e graads VOLTIJD opleiding

Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht

Studiejaar 2021-2022                                                                                                                          

Teacher Education

VT LIO

Moderne Vreemde 

Talen

Engels

Spaans

Frans

X = mogelijke werkdagen X = werkdagen

VT student jaar 1 VT student jaar 2 VT student jaar 3

Duits

Engels

X = mogelijke werkdagen X = mogelijke werkdagen

Vak

32

totaal per vak

56

152

83

62

80

361

44

65

11

106

84

48

41

Werkbegeleiding:

Leer/werktaken:

Werkperiode:

160

Totaal per leerjaar

Geschiedenis

Wiskunde, 

Nederlands en NT2

Mens en 

Maatschappij

Mens, Natuur en 

Techniek

Mens, Natuur en 

Gezondheid

Werkdagen:

Gez.zorg&Welzijn

Aardrijkskunde

Omgangskunde

Techniek

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Nederlands

Wiskunde


