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Algemeen 
 

Missie 
In haar slogan “een kweekvijver voor onderwijstalent” ligt in belangrijke mate de missie van 
ROSRijnland besloten. De ROS legt zich toe op het (h)erkennen en ontwikkelen van onderwijstalent.  
 
Dat geldt niet alleen voor de studenten van de lerarenopleidingen. De ROS bestrijkt het hele 
opleidings- en begeleidingsveld van de aangesloten scholen: nieuwe docenten, zij-instromers, zittend 
personeel en draagt zodoende, vanuit een integrale gedachte,  bij aan de professionalisering en de 
ontwikkeling van het potentieel  van de partners.  
 

Visie 
Het is de ambitie van ROSRijnland om er toe bij te dragen dat de bij de ROS aangesloten scholen, 
maar ook de overige scholen in de regio zijn verzekerd van voldoende, goed opgeleide docenten. 
 
ROSRijnland investeert op de volgende wijze structureel in de opleiding van de volgende generatie 
docenten in het Rijnland: 
 
Opleiden 
ROSRijnland biedt toekomstige docenten door middel van een herkenbaar opleidingsbouwwerk met 
voldoende geschoolde en gefaciliteerde begeleiders een goede opleidingsplaats. 
 
Begeleiden 
ROSRijnland zorgt er voor dat nieuwe docenten, onbevoegd of bevoegd, in de school en eventueel in 
het beroep worden begeleid en ingeleid. 
 
Professionaliseren 
ROSRijnland werkt aan het professionaliseren van docenten door hen enerzijds te betrekken bij de 
begeleiding van het onderzoek van studenten en anderzijds door hen te stimuleren tot het doen van 
onderzoek dat relevant is voor de schoolontwikkeling. 
 

Algemene organisatiedoelen 
De algemene organisatiedoelen van de ROS liggen besloten in haar missie en visie. De ROS wil: 

 In stand houden van een kwalitatieve opleidings- en begeleidingsstructuur die herkenbaar 
onderdeel uitmaakt van de organisatiestructuur van de opleidingsscholen. 

 Opleiden voor de lokale en regionale onderwijsarbeidsmarkt 

 Een brug slaan tussen de theorie van de opleiding en de praktijk van de opleidingsschool 

 Bijdragen aan de professionalisering van het onderwijspersoneel om de kwalitatieve tekorten 
op te heffen en het behoud van personeel te stimuleren. 

 In samenwerking met de opleidingen werken aan ontwikkeling en verbetering van het 
curriculum 

 Onderzoek koppelen aan de schoolontwikkeling van de afzonderlijke scholen 
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Inrichting ROSschool 
 
De volgende indicatoren zijn gebaseerd op het toetsingskader dat de NVAO hanteert bij het 
beoordelen van de kwaliteit van opleidingsscholen. 
 

Kwaliteitsindicatoren opleiden in de school 
De school begeleidt naast (duale) stagiairs en nieuwe docenten ook zittende docenten en zij-
instromers. 

De school beschikt over een (vestigingsoverstijgend) opleidingsbouwwerk.  

Er is een opleidingsplan  waarin rollen en verantwoordelijkheden van begeleiders, vakcoaches en 
instituutsbegeleiders en begeleidingsactiviteiten zijn uitgewerkt. 

De school biedt ruime mogelijkheden tot professionaliseren voor stagiairs, nieuwe- en zittende 
docenten. 

De school heeft de visie op opleiden, begeleiden en professionaliseren vertaald in een jaarlijks 
ontwikkelingsplan dat binnen de school breed wordt gedragen. 

De school is een partnerschap met (een) lerarenopleiding(en) en/of andere scholen aangegaan. 

Het partnerschap leidt aantoonbaar op voor de markt door meer docenten op te leiden dan op de 
eigen scholen ingezet kunnen worden. 

 
 
 

Kwaliteitseisen ROSscholen 
 
De kwaliteitseisen die de ROS stelt aan haar partnerscholen zijn afgeleid van de kwaliteitsindicatoren 
voor de opleidingsschool. 
 
De ROSschool: 

 Stelt het ROS Handboek Kwaliteit (maart 2015: op termijn wordt het papieren handboek 
vervangen door het digitale ROS-dossier) centraal bij het begeleiden, opleiden en 
professionaliseren op de school. 

 Heeft een duidelijke visie op opleiden, begeleiden en professionaliseren. 

 Geeft opleiden, begeleiden en professionaliseren een nadrukkelijke plek in zowel het beleid als 
de praktijk van de school. 

 Leidt meer stagiairs op dan noodzakelijk om te kunnen voorzien in de regionale behoefte aan 
nieuwe docenten. 

 Onderhoudt een opleidingsbouwwerk met voldoende capaciteit om begeleiding van (beginnend) 
docenten en stagiairs, organisatie, communicatie en overleg met de functionarissen in het 
opleidingsbouwwerk en de ROS partners en nieuwe ontwikkelingen vorm te kunnen geven. 

 Onderhoudt een opleidingsbouwwerk volgens de richtlijnen gesteld in het Handboek Kwaliteit 
van de ROS. 

 Beschikt over een opleidingscoördinator met voldoende bevoegdheden en faciliteiten als 
vertegenwoordiger van de school tijdens de CROS vergaderingen. 

 Werkt mee aan het bewaken van de kwaliteit van opleiden, begeleiden en professionaliseren 
volgens het ROS kwaliteitsplan. 

 Zorgt voor voldoende, kwalitatief goede (betaalde) stageplaatsen voor de stagiairs van de ROS 
opleidingsinstituten volgens ROS afspraken. 

 Presenteert zich aan de buitenwereld als ROS school op het gebied van opleiden, begeleiden en 
professionaliseren. 

 Neemt deel aan de ROS stuurgroep en is aanwezig bij de vergaderingen. 

 Stelt zich open voor feedback van de overige ROS partners. 
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 Betrekt de ROS opleidingsinstituten bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de school op het gebied 
van opleiding, begeleiding en professionalisering. 

 Is op de hoogte van en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen binnen de ROS opleidingsinstituten. 

 Zorgt ervoor dat stagiairs volgens afspraak rouleren zodat de stagiairs ervaring op kunnen doen 
op verschillende ROS scholen. 

 Maakt gebruik van de instrumenten die zijn ontwikkeld voor en door de ROS bij de begeleiding 
(o.a. draaiboeken, richtlijnen ROS stage, richtlijnen workshops, agenda lesbezoek enz.). 

 Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de ROS door actief deel te nemen aan de ROS 
werkgroepen. 

 Is betrokken bij de organisatie en voorbereiding van ROS activiteiten. 

 Verzorgt naast individuele begeleiding plenaire workshops voor (beginnend) docenten en 
stagiairs. 

 Zorgt ervoor dat de schoolspecifieke  bestanden in het ROS-dossier actueel en accuraat zijn. 

 Stelt workshops open voor deelname van docenten/stagiairs van andere ROS scholen. 

 Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten georganiseerd door de ROS opleidingsinstituten. 

 Is aanwezig op de stagemarkten.  

 Neemt deel aan de ROS speeddates. 

 Draagt bij aan het onderhoud en de vulling van de gezamenlijke ROS website. 

 Houdt een jaarlijks overzicht bij van de begeleidingscontacten. 

 Draagt zorg voor zorgvuldige registratie van stagiairs en studerend personeel conform de ROS 
afspraken. 

 Zorgt voor voldoende docent-onderzoekers om het doen van onderzoek door studenten te 
begeleiden. 

 Stimuleert het doen van onderzoek door docent-onderzoekers. 

 Neemt deel aan het ROS overleg voor docent-onderzoekers. 
 

Inzet ROS functionarissen 
 
De scholen investeren in het personeelsbeleid van hun school. Dit houdt in dat: 

 er per begeleidingscontact  minimaal 20 uur op jaarbasis beschikbaar moet zijn.  

 er daarnaast structureel ruimte is voor organisatie, communicatie en overleg met de 
functionarissen in het opleidingsbouwwerk en de eventuele partners.  

 tevens uren beschikbaar dienen te worden gesteld voor de nieuwe ontwikkelingen.  
ROSRijnland werkt met een berekeningsmodel waarmee de formatieve investering voor een ROS-
school kan worden vastgesteld. Vaststelling geschiedt op basis van het leerlingenaantal in het 
voorafgaande jaar. Dit model schetst de optimale inzet. Scholen hebben de vrijheid zowel in 
positieve als negatieve zin enigszins van het model af te wijken. 
Aan het model is een spreadsheet verbonden  waarmee een nauwkeurige berekening van de inzet 
gemaakt kan worden. Onderstaande schema geeft globaal de optimale inzet aan en de 
lastenverdeling tussen school en ROSRijnland. 
 

berekeningsmodel ROSRijnland   basisindicatoren 

schoolgrootte   bij een schoolgrootte van:  

aantal leerlingen 
 

500 1000 1500 2000 

functies  (ten laste van)   school ROS school ROS school ROS school ROS 

opleidingscoördinator    75 200 150 200 225 200 300 200 

schoolopleider(s)   113 50 225 50 338 50 450 100 

begeleiders studenten     140   280   420   580 

aantal studenten   7   14   21   29   
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Functiebouwwerk en - beschrijvingen 
 

1. Het functiebouwwerk ROSRijnland 

ROSRijnland onderscheidt twee  functiecategorieën: 

a. Begeleidingsfuncties (BOS en vakbegeleider) 

b. Organisatorische functies (Schoolopleider en opleidingscoördinator) 

Functies van beide categorieën kunnen in één persoon verenigd zijn. 

De BOS heeft een opleiding tot begeleider/opleider gevolg die hem in staat stelt op alle 7 SBL-
competenties te begeleiden. 

De vakbegeleider begeleidt uitsluitend op de vakdidactische competenties en is daartoe bekwaam op 
basis van een relevante, bevoegde onderwijspraktijk. Het volgen van een incompany-training voor 
vakbegeleiders, die op sommige ROS-scholen gegeven wordt, strekt tot aanbeveling 

 

 

2. Opleidingscoördinator 

 

Profiel Opleidingscoördinator 
De Opleidingscoördinator maakt deel uit van het 3-wekelijks CROS-overleg . Dit overleg van 
coördinatoren van de ROS met de directeur van de opleidingsschool heeft tot doel  zaken 
betreffende het opleiden in de school met elkaar af te stemmen, expertise te delen, kwaliteit te 
borgen en ontwikkeling te initiëren. Het CROS-overleg is in feite de motor van ROSRijnland. Van 
daaruit vinden zaken betreffende het opleiden in de school, via de opleidingscoördinator hun weg 
naar de scholen. De opleidingscoördinator heeft een schoolbrede verantwoordelijkheid voor het 
opleiden, begeleiden en professionaliseren.  
 
Doel van de taak 

 Aansturen van schoolopleiders, begeleiders  en docent-onderzoekers 

 Ontwikkelen, ontwerpen en onderhouden van een begeleidingsstructuur 

 Kwaliteitsbewaking docentenbegeleiding 

 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ROS 
 
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
Taken 

 Voeren van feedbackgesprekken 

 Voeren schoolbreed overleg met directie  

 Verslaglegging over opleiden en begeleiden in de school 

 Organisatie van een startweek (vestiging overstijgend) 

 Ontwikkelen van beleid en nieuw materiaal 

 Toezien op uitvoering beleid en beheer van bestaand materiaal 

 Kwaliteitszorg ondersteunen  

 Coördineren van de uit te voeren werkzaamheden voor de ROS 

 Communicatie onderhouden met de dagelijkse leiding van de ROS 

 Communicatie onderhouden met de vertegenwoordigers van de opleidingspartners. 

 Communicatie onderhouden met docent-onderzoekers over de begeleiding van het onderzoek 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Schoolbreed bewaken voortgang docentbegeleiding 



 
7 

 Ondersteuning en sturing bieden aan de schoolopleiders en docent-onderzoekers 

 Verantwoording afleggen over het begeleiden en opleiden  aan de directie van de school en/of 
vestiging 

 Verantwoording afleggen aan de directeur van ROSRijnland 
 
 

3. Schoolopleider 

Profiel schoolopleider 
De schoolopleider is verantwoordelijk voor de interne  coördinatie van het begeleiden, opleiden en 
onderzoeken op een vestiging. Hij heeft regelmatig overleg met de BOSSEN , de  
opleidingscoördinator en de instituutsopleider(s).  Hij onderhoudt contacten met schoolopleiders van 
andere ROS-scholen  tijdens de ROSSO-bijeenkomsten (2 tot 3 keer per jaar) en is beschikbaar voor 
de speeddates en de stagemarkten. 
 
Doel van de taak 

 Ondersteunen van verschillende doelgroepen op het gebied van leren in de praktijk.  

 Coördineren werkzaamheden begeleiders op de eigen vestiging. 

 Kwaliteit begeleiding bewaken. 
 
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
Taken 

 Voeren van feedbackgesprekken met werkbegeleiders/studenten/docenten/docent-
onderzoekers; 

 Voeren overleg met eigen directie; 

 Monitoren en rapporteren over voortgang opleiding en begeleiding locatie/vestiging 

 Coachen van beginnende en startende docenten en stagiaires; 

 Voeren van overleg met docent-onderzoekers over de begeleiding van het onderzoek van 
studenten; 

 Uitvoeren van werkzaamheden voor de ROS 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Coördineren docenten leervragen en inzet begeleiders; 

 Bewaken voortgang van begeleidings- en coachingstrajecten; 

 Individuele leervraag van de student/docent inventariseren, analyseren; 

 Ondersteuning en sturing bieden bij het beantwoorden van de individuele leervraag van de 
student/docent; 

 Verantwoording afleggen over het leertraject aan de schoolleiding en opleidingscoördinator 
 
 

4. BOS (werkbegeleider) 

Profiel BOS 
De BOS (Begeleider Op School) is een ervaren (minimaal 5 jaar) en bevoegd docent die een specifieke 
opleiding tot docent-/studentbegeleider heeft gevolgd, bij voorkeur bij één van de 
opleidingspartners van ROSRijnland. 
 
Doel van de taak 
Ondersteunen van verschillende doelgroepen op het gebied van leren in de praktijk.  
 
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
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Taken 

 Coachen van student of startende docent: individuele leervragen van de student/docent 
inventariseren en analyseren. Ontwikkeling faciliteren, ondersteunen en bewaken. 

 Observeren van handelen van individuele student/docent en naar aanleiding daarvan voeren van 
feedbackgesprekken 

 Monitoren van en rapporteren over de voortgang van de ontwikkeling van de begeleide 
docent/student. 

 Voeren van overleg met opleidingscoördinator, schoolopleider en vakbegeleider. 

 Overleg met instituutsopleiders van de opleidingspartners 

 Bijdragen leveren aan  bijeenkomsten voor studenten en startende docenten, zoals 
intervisiebijeenkomsten en workshops 

 Bijdragen leveren aan ROS-brede activiteiten zoals startcursus, stagemarkten en speeddates. 
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Bewaken voortgang van het begeleidings- en coachingstraject. 

 Adviseren bij de beoordeling van de begeleide student door de instituutsopleider 

 Informeren over de ontwikkelingscompetentie van begeleide docenten met een aanstelling voor 
bepaalde tijd. 

 Verantwoording afleggen over het leertraject aan de schoolopleider en/of opleidingscoördinator 

 Bewaken van zowel de belangen van de school (o.a. de kwaliteit van de lessen) als de belangen 
van de student en de lerarenopleiding. 

 
5. Vakbegeleider 

Profiel vakbegeleider 
De vakbegeleider is een bevoegd docent met minimaal 5 jaar onderwijservaring. 
 
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
 
Taken 

 Introduceren van de student in de vaksectie, hem wegwijs maken binnen de sectie in materiële 

en organisatorische zin (methodes, studiewijzers, jaarplannen, sectievergaderingen e.d.) 

 Faciliteren van:  lesobservaties, het geven van (delen van) lessen, uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten en experimenten in vaklessen 

 Zowel op vakdidactische  als vakinhoudelijk gebied,  informatie geven, kwaliteit bewaken en 

feedback geven aan de student. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Het bewaken van de kwaliteit van de lessen 

 Het informeren van de BOS over de voortgang van de stage van de student. 

 
6. Procedure benoeming opleidingscoördinator 

Wanneer er een nieuwe opleidingscoördinator benoemd moet worden, wordt ROSRijnland 
betrokken in de procedure, omdat zij deels de inzet van deze functionaris financiert 
 
Verantwoordelijkheid selectieproces en benoeming 
De verantwoordelijkheid voor het selectieproces en de benoeming ligt bij de directie van de 
ROSRijnlandschool, die een opleidingscoördinator wil aanstellen. 
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De directie stelt een benoemingsadviescommissie samen waarin in ieder geval plaats is voor een 
schoolopleider van de eigen school, die ervaring heeft met de samenwerking binnen ROSRijnland. 
De benoemingsadviescommissie brengt een benoemingsadvies uit aan de directie van de school. De 
directie beslist. 
 
Rol Dagelijks Bestuur ROSRijnland 
Het Dagelijks Bestuur van ROSRijnland heeft een adviserende taak in de selectie en de benoeming. 
Dit advies start met het verstrekken van informatie aan de BAC over de inhoud van de functie en het 
gewenste profiel van een opleidingscoördinator binnen het samenwerkingsverband. Tevens kan de 
school er voor kiezen het DB (of een lid daarvan) deel te laten uitmaken van de BAC, zodat ook 
ROSRijnland een stem heeft in het benoemingsadvies. 
 
 
 
 

Aanstellingsbeleid ROSRijnland 

 
ROSRijnland voert een gehomogeniseerd aanstellings-  en honoreringsbeleid. Reguliere studenten 
ontvangen in principe geen stagevergoeding, tenzij zij aangesteld zijn als LIO of duale student. 
Honorering van studenten met een aanstelling als onbevoegd docent is een kwestie van werkgever 
en werknemer. 
Het aanstellings- en honoreringsbeleid luidt als volgt: 
 

Aanstellingsbeleid en honorering 
van studenten, duale studenten, LiO’s, studenten educatieve minoren, 
deeltijdstudenten en zij -instromers 
 

1. Inleiding 

1.1. Doel van de regeling 
De regeling ‘Aanstellingsbeleid en honorering’ is opgesteld met het doel de voorwaarden waarop 
studenten binnen de Regionale Opleidingsschool Rijnland worden aangesteld te homogeniseren, 
zodat zij, ongeacht de instelling waar zij worden geplaatst, te maken krijgen met eensluidende 
voorwaarden en regelingen. 
 

1.2. Status 
De regeling heeft het karakter van een algemene richtlijn. Het staat de deelnemende instellingen vrij 
om een eigen invulling aan deze notitie te geven waar het  gaat om het plaatsen van stagiairs boven 
de jaarlijks afgesproken bandbreedte en het inspelen op de marktwerking.  
 

1.3. Inwerkingtreding en duur 
De afspraken die in deze regeling zijn vastgelegd worden gehanteerd met ingang van het studiejaar 
2014-2015 met dien verstande dat bij het aangaan van verplichtingen voor dat studiejaar in de 
periode januari-augustus 2014 de scholen gebonden zijn aan de afspraken in deze regeling.  Ze 
gelden voor onbepaalde tijd. 
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2. Categorieën studenten 

 
In deze regeling worden de volgende categorieën studenten onderscheiden: 
2.1 - reguliere tweedegraads voltijdse studenten van jaar 1 t/m 4, 
2.2 - reguliere eerstegraads studenten en educatieve minoren, 
2.3 - deeltijdstudenten en zij-instromers, 
2.4 - tweedegraads (duale) studenten met een aanstelling als onderwijsassistent, 
2.5 - tweedegraads LiO-studenten 
2.6 - overige studenten met een aanstelling als onbevoegd docent 
 
 

2.1. Reguliere tweedegraads voltijdse studenten van jaar 1 t/m 4 
Reguliere tweedegraads voltijdse studenten van de jaren 1 t/m 4 ontvangen geen geldelijke 
vergoeding voor het bij de opleiding horende leerwerktraject op de opleidingsschool. De school 
vraagt van de student niet meer tijd dan de door de opleiding aangegeven tijdbesteding voor het 
reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject (en de daaraan gekoppelde studiepunten). 
 

2.2. Reguliere eerstegraads studenten en educatieve minoren 
Reguliere eerstegraads studenten ontvangen geen geldelijke tegemoetkoming voor het bij de 
opleiding horende leerwerktraject op de opleidingsschool.  
De school vraagt van de student niet meer tijd dan de door de opleiding aangegeven tijdbesteding 
voor het reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject (en de daaraan gekoppelde 
studiepunten). 
 

2.3. Deeltijdstudenten en zij-instromers 
De opleidingsschool legt met deeltijdstudenten individueel vast wat de afspraken zijn over het 
leerwerktraject en de mogelijke geldelijke vergoeding. 
Zij-instromers hebben een reguliere aanstelling als docent en volgen daarnaast een maatwerktraject 
aan een opleidingsinstituut.  
 

2.4. Tweedegraads (duale) studenten met een aanstelling als onderwijsassistent  
Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de benodigde 
dag(en) voor het reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject in de school, één dag in de week 
zijn aangesteld met een leerarbeidsovereenkomst als school- of onderwijsassistent. Hieronder valt 
niet het zelfstandig onderwijs verzorgen aan één of meer groepen. Inschaling: 0,2 fte in OOP-schaal 
5. 
 

2.5. Tweedegraads LiO-studenten  
Tweedegraads LiO-studenten krijgen een vergoeding volgens de regels binnen de CAO-VO, art. 9.a.5 
of 9.b.5. Deze uren worden rechtspositioneel door middel van een ‘leerarbeidsovereenkomst leraar 
in opleiding’ (bijlage 2 CAO-VO) afgekaderd en hebben geen verplichting voor het schooljaar daarop 
tot gevolg. De regelgeving t.a.v. LiO-studenten staat in de wet op het VO onder artikel 33, 9e lid. 
   
LiO’s kunnen hiervoor worden ingezet omdat zij door middel van een assessment  hebben 
aangetoond dat zij bekwaam zijn om zelfstandig lessen te verzorgen. Om de LiO ook voldoende tijd 
te laten behouden voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid, omvat de aanstelling volgens de 
regeling van de lerarenopleidingen maximaal 12 klok-uren (= 0,5 fte). De student valt binnen het 
begeleidings- en beoordelingstraject zoals dat geldt voor alle studenten die een leerwerktraject 
lopen op de school. Daarnaast kan de school er voor kiezen om de student in het begeleidings- en 
beoordelingstraject voor startende docenten te laten meedraaien. 
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2.6. Overige studenten met een aanstelling als onbevoegd docent. 
Studenten mogen ingezet worden voor het vervullen van kleine vacatures. Afstemming  met de 
schoolopleider (en instituutsopleider) is gewenst. De student valt binnen het begeleidings- en 
beoordelingstraject zoals dat geldt voor alle studenten die een leerwerktraject lopen op de school. 
Eerste- en tweedejaars studenten van de 2e graadsopleiding mogen niet aangesteld worden als 
onbevoegd docent. Voor derdejaars studenten geldt een maximum van 8 lesuren per week; voor 
vierdejaars studenten 12 lesuren per week. Hoogte van de honorering is een kwestie van werkgever 
en werknemer. Aan te bevelen is aan te sluiten bij de honorering van LIO’s om de prikkel tot 
afstuderen te behouden. 
 

3. Aantallen studenten 

Het volume aan studenten per instelling wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het leerlingenaantal 
van de instelling, gemeten op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar volgens de ratio 1:70. Het 
betreft hier studenten van de opleidingsinstituten waarmee wordt samengewerkt, zgn partner-
studenten. Aan studenten van niet-partners kunnen stageplaatsen aangeboden worden als daar 
binnen de instelling boven de bandbreedte ruimte voor is of als door de betreffende school op 
grond van strategisch personeelsbeleid daar voor gekozen wordt. 
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Organigram – ROS-school 

 

 
 
 
 

Organigram ROSRijnland 
 

 

 

  

Opleidings 

coordinator  

Schoolopleider 

Begeleidings-
team 

Schoolopleider 

Begeleidings-
team 

Schoolopleider 

Begeleidings-
team 

Schoolopleider 

Begeleidings-
team 



 
13 

Kwaliteitszorg 
 

ROS-dossier 
 
Het schoolspecifieke deel in het ROS-dossier wordt gedurende het schooljaar (aan)gevuld onder 
verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator van de desbetreffende school.  
Het ROS-brede deel van het ROS-dossier wordt onderhouden door het DB en het secretariaat. 
In het ROS dossier komen ten minste de volgende onderwerpen aan bod: 
   

 Opleidingsbouwwerk 
De volgende documenten (van toepassing op het lopende schooljaar) worden in ieder geval 
opgenomen in het ROS schooldossier: 
 Het initiële ROS ontwikkelingsplan  
 Relevante wijzigingen in de organisatie van het Opleiden in de School (stap 1 

ontwikkelingsplan), indien van toepassing 
 Een visiestuk Opleiden in de School 
 Een organigram van het opleidingsbouwwerk 
 Een op de school toegespitst draaiboek Opleiden in de School 
 Een overzicht van de data en inhoud van de plenaire bijeenkomsten  
 Data en inhoud van de workshops in het kader van het ROS workshopmenu 
 Een lijst van namen van opgeleide en niet opgeleide begeleiders 
 Indien van toepassing, een lijst van namen van opgeleide en niet opgeleide docent-

onderzoekers 
 

 Productieafspraken 
 Productieafspraken  
 Een overzicht van het aantal en type studenten in het desbetreffende schooljaar 

verdeeld over de verschillende opleidingsinstituten op basis van een uitdraai van de ROS 
database 

 Indien van toepassing, een overzicht van de onderzoeken die zijn opgenomen in de 
kennisbasis van de opleidingsschool 

 

 Kwaliteit begeleiding 
 Evaluatie begeleiding door studenten (digitale ROS enquête) 
 Evaluatie begeleiding door opleidingsinstituut (bijvoorbeeld plaatsbepaling HvA) 
 Evaluatie begeleiding door begeleiders van de eigen school (digitale ROS enquête) 
 Evaluatie door een partner ROSschool (verslag schoolbezoek) 

 

 Borging 
 Een kort verslag van de wijze waarop Opleiden en Begeleiden wordt gekoppeld aan 

Professionaliseren en wordt geborgd in de school. 
 Indien van toepassing, een kort verslag van de wijze waarop onderzoek wordt gekoppeld 

aan de Opleidingsschool 
 
In het jaarverslag komen tenminste de volgende onderwerpen aan bod (max. 2 A4): 

 

 Terugblik 
Een reflectie op: 
 Opleidingsbouwwerk 
 Productieafspraken 
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 Kwaliteit begeleiding 
 Borging 

 

 Vooruitblik  
 Ontwikkelingspunten en te verwachten resultaten voor het volgende schooljaar voor wat 

betreft: 
 Opleidingsbouwwerk 
 Productieafspraken 
 Kwaliteit begeleiding 
 Borging 

 Een op de ontwikkelingspunten gebaseerd activiteitenplan voor het daarop volgende 
schooljaar 

 Prognose begeleidingscontacten voor het daarop volgende schooljaar  
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Protocol gebruik ROS-dossier 
 
Het ROS-dossier is een instrument  waarin de kernprocessen Opleiden, Begeleiden, 
Professionaliseren en Onderzoeken op school- en op ROS-niveau beschreven en geëvalueerd worden. 
In het instrument worden de successen en de verbeterpunten van de partners in het gezamenlijke 
streven om een kweekvijver voor onderwijstalent te zijn, opgetekend. 
  
De informatie die in dit dossier is verzameld, wordt aangewend ten behoeve van de externe 
verantwoording richting de subsidieverstrekker. Daarnaast speelt het ROS-dossier ook een rol in de 
interne verantwoording richting de partners. Partners kunnen ervaringen en expertise  immers op 
eenvoudige wijze delen door middel van dit digitale instrument. 
 
Gezien het feit dat de informatie in het ROS-dossier gevoelig en vertrouwelijk van aard is, krijgen 
uitsluitend personen behorende tot de doelgroep toegang tot het dossier. Tot de doelgroep behoren 
die personen die een rol spelen in de externe verantwoording en partners van de ROSRijnland die 
een rol spelen in de interne verantwoording. Het dossier wordt in het kader van de kwaliteitszorg 
ook beschikbaar gesteld voor peer review. 
 

Doelgroepen 
Interne verantwoording Opleidings-

coördinatoren 
ROSRijnland 

Instituuts-begeleiders 
ROSRijnland 

Stuurgroepleden 
ROSRijnland 

Externe verantwoording Leden visitatiecommissie 

 

Uitgangspunten  

Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten ten aanzien van het gebruik van dit instrument 
geformuleerd: 

 De informatie in het dossier wordt vertrouwelijk en respectvol behandeld. 

 De informatie in het dossier wordt niet verstrekt aan personen of partijen die niet behoren 
tot de doelgroep. 

 De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het ROS -dossier ligt bij de publicist. 
 

Rollen 

Ten aanzien van het gebruik en beheer van het instrument onderkennen we de volgende rollen en 
verantwoordelijkheden: 

 
Secretariaat 

 Het instrument wordt beheerd door het secretariaat van de ROSRijnland. 

 Het secretariaat regelt de toegang tot het systeem. 

 Het secretariaat trekt de rechten van gebruikers die niet (meer) behoren tot een van de 
doelgroepen in. 

Scholen 
 De scholen zijn verantwoordelijk voor de correcte, actuele en tijdige informatie in het ROS-

dossier. 

Dagelijks Bestuur 
 Het Dagelijks Bestuur produceert o.a. op basis van de input uit het ROS-dossier een 

jaarverslag, jaarrekening en jaarplan voor  ROSRijnland. 
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ROS Ontwikkelingsplan 

 
Stap 1  
 
Hoe functioneert de organisatie op dit moment wat betreft: 
 

1. Begeleidingsstructuur 

 Handleiding nieuwe docent/stagiair 

 Organigram 

 Bijeenkomsten 

 Begeleiding zittend personeel 
2. Interne communicatie 

 Communicatie met begeleiders 

 Communicatie met directie 

 Communicatie met studenten/docenten 

 Berichtgeving naar overig personeel 
3. Externe communicatie 

 Communicatie met opleidingen 

 Communicatie met ROS scholen 
4. Borging in organisatie 

 IPB 
5. Kwaliteit 

 Waarborgen voor kwaliteit 
 
Stap 2 
 
Welke ontwikkelingspunten worden vastgesteld en welke resultaten wil men behalen? 
 

 Wat we willen gaan bereiken heeft betrekking op  …….. 

 De motivatie om voor dit ontwikkelingspunt te kiezen is ……… 

 Het doel zal zijn ……… 

 De sterke punten van onze organisatie zijn: ……… 

 We moeten rekening houden met de volgende zwakke punten: ……… 
 
Stap 3 
 
Activiteitenplan  
 

 We gaan beginnen ……… 

 We denken daar ……… (tijdsindicatie) aan te besteden. 

 Er zijn specifieke randvoorwaarden (tijd, geld, aanschaf materiaal enz.) die ingevuld moeten 
worden, namelijk ……… 

 De volgende personen worden hierbij betrokken: ……… 

 De verwachtingen omtrent hun bijdrage  zijn ……… 

 Het rendement is zichtbaar voor de omgeving door ……… 

 Het behaalde resultaat wordt vast gesteld door ……… 
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Stap 4 
 
Voortgang en evaluatie 
 

 Wie worden er betrokken in de evaluatie? 

 Waar kunnen anderen aan zien dat het gewenste effect bereikt is? 

 Wat is er goed gegaan? 

 Waar kan van worden geleerd? 

 Welke strategie is gebruikt? 

 Was het de goede? 

 Hoe is dat te constateren? 
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Procedures 

 
Instroom studenten 

 
De stagemarkt 

 De student schrijft zich in voor de speeddate van de ROS d.m.v. een digitaal  inschrijfformulier 

 De speeddate wordt zo mogelijk binnen een week na de stagemarkt georganiseerd. 
 
De speeddate 

 De scholen nodigen de studenten van hun keuze uit voor een sollicitatiegesprek 

 De studenten sturen: 
 Curriculum Vitae 
 Deel van portfolio waarin reflecterend vermogen zichtbaar wordt  

 Kopie van CV en portfolio gaat naar schoolleiding en sectie 
 
Het sollicitatiegesprek 

 Aanwezig: schoolleider, of iemand aan wie beslissingsbevoegdheid is gedelegeerd + 
  een begeleider 

 Agendapunten: 
 Ontwikkelingscompetentie 
 Motivatie voor het onderwijs 
 Opvattingen over verhouding pedagogisch/didactisch en inhoudelijk 
 Verwachtingen van stagiair/werkbegeleider/schoolopleider/schoolleider 
 Randvoorwaarden 
 Afspraken over het vervolg 

 
Introductie in de school 

 De schoolopleider informeert de sectie en bereidt hen voor op de komst van de student 

 De schoolopleider introduceert de student op de werkplek 

 De schoolopleider laat de student het digitale ROS-inschrijfformulier invullen. 

 De schoolopleider voorziet de student van al het relevante informatiemateriaal van de school 
(brochure, informatiemap docenten e.d.) 

 De schoolopleider regelt voor de student pasjes, sleutels, codes e.d. 
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Plaatsingsverzoeken 
 
Via info@rosrijnland.nl komen er regelmatig verzoeken van studenten binnen voor een stage of een 
werkplek. Hoe gaan we hier mee om: 
 

1. Stageverzoek  tussen begin schooljaar en speeddate (extern) september/oktober 

Student wordt door het secretariaat via een standaardmail doorverwezen naar de speeddate. 
De mail bevat informatie over de inhoud en het doel van de speeddate en de wijze van 
aanmelding. 
 

2. Stageverzoek na de speeddate van september/oktober 

Student wordt door secretariaat via een standaardmail geïnformeerd: zijn gegevens zijn 
doorgegeven aan de opleidingscoördinatoren ROSRijnland. Indien één van hen belangstelling 
heeft, wordt met de student door de belangstellende contact opgenomen. In de mail wordt 
aangegeven dat een eventuele belangstelling binnen twee weken blijkt. Anders is die 
belangstelling er niet. Geen terugkoppeling secretariaat naar de student als niemand 
belangstelling heeft. De mail verwijst ook naar de website waar de mailadressen van de 
coördinatoren te vinden zijn. Mail wordt in portefeuille gehouden.  
 

3. Werkzoekende 

Werkzoekende krijgt in alle gevallen een standaardmail: ROSRijnland is een 
samenwerkingsorganisatie, heeft niet de mogelijkheid mensen in dienst te nemen. 
Secretariaat verwijst werkzoekende door naar de bij ROSRijnland aangesloten scholen en 
sluit links bij naar de vacaturepagina’s met mailadres van afdelingen Personeelszaken van de 
betreffende scholen. Mail werkzoekende wordt in portefeuille gehouden. 
In portefeuille houden betekent dat het secretariaat alle mails per schooljaar in een 
outlookmap opslaat. Map kan een bron worden voor ROS-scholen die op zoek zijn naar 
kandidaten voor een stage of een vacature.  

  

mailto:info@rosrijnland.nl


 
20 

Registratie studenten 
 
Het belang van een nauwkeurige registratie van studenten binnen ROSRijnland is groot. De subsidie 
voor  de opleidingsschool wordt gebaseerd op het aantal studenten volgens de volgende staffel: 
 

Aantal studenten Tegemoetkoming per jaar 

80–139 € 200.000 

140–179 € 280.000 

180–219 € 320.000 

220–259 € 340.000 

260–299 € 380.000 

300–339 € 420.000 

340–379 € 460.000 

380 en meer € 500.000 

Norm 2014/2015 

 
Welke studenten tellen mee voor de subsidie? 

 De eerste voorwaarde is dat het een student is van één van onze partners:  

- Hogeschool van Amsterdam 

- ICLON Universiteit Leiden 

- TULO Universiteit Delft 

- Academie Lichamelijke Opvoeding Amsterdam (toetreding 2012-2013) 

- Academie Beelden Vorming Amsterdam (toetreding 2012-2013) 

 Alle stagiairs van deze partners, ongeacht het studiejaar 

 Alle medewerkers van onze scholen die in het teljaar ingeschreven staan op de 

lerarenopleidingen (!) van één van onze partners. Let op: of iemand wel of niet begeleid 

wordt, is geen criterium! 

 
Het systeem 

 Vóór 1 oktober sturen we een door de opleidingen geverifieerde telling van het aantal 

studenten (conform bovenstaande definitie) van het voorafgaande schooljaar naar OCW. 

 Op basis van deze telling wordt de subsidie voor het lopende schooljaar vastgesteld. 

 In het voorjaar van het lopende schooljaar controleert de accountant de rechtmatigheid van 

de subsidie op basis van de telling van het voorafgaande schooljaar en de inzet van 

personeel in de begeleiding van het voorafgaande schooljaar. 

In dit systeem zijn dus twee overzichten van groot belang: 
1. Overzicht studentgegevens 

2. Overzicht inzet begeleiders 

 
Verantwoordelijkheden 

 Het secretariaat voorziet de opleidingscoördinatoren aan het begin van het schooljaar van 

een link naar het online inschrijfformulier studenten en een link naar het overzicht 

studentgegevens van de desbetreffende school. 

 De opleidingscoördinator draagt zorg voor een compleet overzicht van studentgegevens. 

Gereed: 15 april. 
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 Het secretariaat draagt zorg voor verificatie van deze studentgegevens door de opleidingen 

voor het einde van het schooljaar. 

 De opleidingscoördinator levert in mei gegevens over de inzet van personeel aan op verzoek 

van het secretariaat. Het secretariaat verspreidt daartoe het formulier  “Overzicht inzet 

begeleiders”. Dit formulier is te vinden in het ROS-dossier. 

 De opleidingscoördinator zorgt voor verificatie van deze gegevens door de schoolleider voor 

het einde van het schooljaar. 

 

Planning aanleveren gegevens 

Schooljaar Y 

April Overzicht studentgegevens schooljaar Y  opleidingscoördinator 

Mei Accountantscontrole:  
studentgegevens  schooljaar X 
inzet begeleiders schooljaar X 

secretariaat 

 Overzicht inzet begeleiders schooljaar Y opleidingscoördinator 

 Verificatie studenten schooljaar  Y opleidingen 

Schooljaar Z 

September Geverifieerde overzichten studenten  schooljaar Y  
Naar OCW 

secretariaat 

November Toekenning subsidie voor schooljaar Z op basis 
van tellingen schooljaar Y 

OCW 

April Overzicht studentgegevens  schooljaar Z opleidingscoördinatoren 

 Enz.  
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Verklaring omtrent gedrag voor studenten ROSRijnland 
 
De wet 
Wettelijk gezien kunnen werkgevers sinds 2002 vragen om een VOG, wanneer werknemers een 
functie gaan vervullen waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare 
personen. Ook bij vrijwilligerswerk op het gebied van het werken met kwetsbare personen kan om 
een VOG worden gevraagd. Voor werknemers in het onderwijs is de VOG zelfs verplicht. 
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is derhalve noodzakelijk als er een formele overeenkomst is 
gesloten met een medewerker. Het maakt hierbij dus niet uit of deze medewerker betaald wordt 
voor zijn/haar diensten of niet. Wanneer immers in het onderwijs met een vrijwilliger een formele 
overeenkomst is afgesloten, is ook een VOG noodzakelijk. Voor medewerkers die incidenteel komen 
ondersteunen zoals overblijfmoeders die een enkele keer komen helpen, is geen VOG noodzakelijk.  
Voor stagiairs van de lerarenopleiding die een lio-stage in de zin van de wet gaan volgen (met een 
leerarbeidsovereenkomst), is een verklaring omtrent het gedrag dus verplicht. 
 
De opleiding neemt bij haar beoordeling of een student op stage mag ook zijn/haar grondhouding en 
de omgang met leerlingen mee. Wanneer er signalen zijn van een verstoorde omgang met kinderen 
is dit een reden om studenten niet op stage te laten gaan. De opleiding is er echter niet van op de 
hoogte of studenten vanwege delicten die direct te maken hebben met de uitvoering van hun 
'functie' staan geregistreerd bij het centraal justitieel documentatie-register. De opleiding informeert 
daar ook niet naar. Een VOG kan hier uitsluitsel over geven. 
 
Een VOG wordt aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de studenten staan 
ingeschreven. Het aanvraagformulier dienen de studenten te verkrijgen van de school. 
 
Overigens is de geldigheid van een VOG wel beperkt, namelijk zes maanden. Wanneer een stage zes 
maanden na de vorige stage plaatsvindt, zal derhalve in beginsel opnieuw een VOG moeten worden 
aangevraagd. 
 
Voor meer vragen omtrent de VOG kunt u overigens terecht bij het Centraal Orgaan Verklaring 
Omtrent het Gedrag (COVOG), bereikbaar op telefoonnummer 070-3707234, of via e-mail 
frontdesk.justis@minjus.nl). 
  
 
Afspraken ROSRijnland 
 

 Alle studenten die een reguliere dan wel een duale stage volgen op één van de ROSscholen 
dienen een geldige  (maximaal 6 maanden oud) VOG te overleggen. 

 Een VOG is vanaf het begin van de stage tot het eind van het schooljaar geldig. 

 Als een student na de officiële geldigheidstermijn (6 maanden) overstapt naar een andere 
ROSschool, dient er een nieuwe, geldige VOG overlegd te worden. 

 De opleidingscoördinator/schoolopleider handelt in principe conform de ROS-afspraken, 
tenzij de directie van de betreffende ROSschool anders besluit. 

 De directie van de ROSschool is uiteindelijk verantwoordelijk voor het VOG-beleid op haar 
school. 

 

mailto:frontdesk.justis@minjus.nl
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Protocol bij ontsporing van ROS-stages 
Stap Situatie Actie Door: 

0 De stagiair geeft les in de klassen van de BOS 
en/of de vakbegeleider  

De BOS/vakbegeleider 

 Geeft feedback. 

 Formuleert aandachtspunten. 

 Vult regelmatig voortgangsformulier in. 

BOS/vakbegeleider 

1 Een probleem wordt geconstateerd. De BOS: 

 Stelt samen met stagiair de aanpak van het probleem vast. 

 Stelt Schoolopleider op de hoogte van de aard van het probleem en de gekozen aanpak. 

BOS 

2 De stagiair is nog niet in staat om het probleem 
op te lossen. 

De Schoolopleider: 

 Gaat op lesbezoek. 

 Stelt naar aanleiding hiervan een actieplan op samen met de stagiair en de 
werkplekbegeleider.  

BOS  + Schoolopleider 

3 De stagiair ontwikkelt zich onvoldoende. De Schoolopleider 

 Stelt een schriftelijk actieplan op waarin de volgende zaken worden opgenomen: 
 Een duidelijke termijn waar binnen verbetering te zien moet zijn. 
 Concrete afspraken over wat gedaan moet worden. 
 Concrete eisen waaraan het werk moet voldoen om als voldoende beoordeeld te 

worden. 

 Informeert en betrekt het desbetreffende instituut bij het actieplan. 

Schoolopleider 

4 De stagiair wil/kan niet aan de gang met de 
voorgenomen ontwikkeling. 

De Schoolopleider: 

 Stelt in overleg met de instituutsbegeleider een schriftelijk actieplan op waarin de volgende 
zaken worden opgenomen: 

 Een duidelijke termijn wanneer verbetering te zien moet zijn. 
 Concrete afspraken over wat gedaan moet worden. 
 Concrete eisen waaraan het werk moet voldoen om als voldoende beoordeeld te worden. 
 Consequenties van het uitblijven van resultaten.  

 De opleidingscoördinator stelt de direct leidinggevende op de hoogte van de gemaakte 
afspraken. 

Schoolopleider + 
Opleidingscoördinator + 
Instituutsbegeleider 

5 De stagiair disfunctioneert in ernstige mate op 
één of meer competenties. 

De Schoolopleider: 

 Verzamelt alle relevante informatie vanuit verschillende hoeken. 

 Overlegt met de instituutsbegeleider. 

Schoolopleider + 
Opleidingscoördinator + 
Instituutsbegeleider  

6 De positie van de stagiair is onhoudbaar binnen 
de ROS. 

De opleiding op de ROS wordt gestaakt. Opleidingscoördinator + 
Inst.begeleider 

  Indien het gedrag van de stagiair in strijd met de beroepscode van de ROS of de vigerende codes, regels en afspraken van de stageschool is kan worden besloten om een of 
meerdere stappen over te slaan. 

 Vanaf het begin van de stage zijn er heldere contacten tussen opleiding, school en stagiair. 

 Iedere stagiair wordt geacht de inhoud van dit protocol  voor de ROS stage en de beroepscode te kennen. 
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Plaatsingsprioriteiten 

 
Bij het plaatsen van studenten binnen de ROSRijnland gaan we uit van de volgende prioriteiten: 

 Het plaatsen van studenten wordt in eerste instantie bepaald door de afspraken die gemaakt zijn binnen het 
partnerschap over het volume aan beschikbare opleidingsplaatsen voor de partner opleidingsinstituten. 

 Pas als is voldaan aan deze afspraken kunnen arbeidsmarktoverwegingen een rol spelen bij het plaatsen van 
studenten. Een dringende behoefte aan docenten in tekortvakken kan er dan toe leiden dat studenten in deze 
tekortvakken worden aangesteld ongeacht het opleidingsinstituut. 

 Tenslotte kan de keuze voor een student worden bepaald door een strategische, lange termijn belang. De 
ROSRijnland ondersteunt een aantal veelbelovende initiatieven die op de lange termijn zouden kunnen 
voorzien in de behoefte aan docenten van de ROSscholen. 

 
Het is van belang om een helder beeld te scheppen van de verhouding tussen de verschillende ringen van dit 
model. Duidelijk is dat de kern van dit model wordt gevormd door de studenten die binnen de afspraken van het 
samenwerkingsverband vallen. Binnen deze kern dient tweederde van het totale aantal studenten te vallen. Dit 
houdt in dat zich in de twee buitenste ringen maximaal een derde van het totale aantal studenten kunnen 
bevinden. 
  

Afspraken 
binnen het 
partnerschap 

Arbeidsmarkt 
behoefte 

Lange termijn 
belang 
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Afrondende fase 

Evalueren Toetreden 

Onderzoekende fase 

Inventariseren Visiteren 

Verkennende fase 

Aanmelden Informeren Verkennen 

Toetredingsprocedure ROSRijnland 

 
 
Om te worden erkend als opleidingsschool heeft de ROSRijnland moeten aantonen te kunnen voldoen aan strikte 
kwaliteitseisen gesteld door het ministerie van OCW. Om deze kwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven 
garanderen acht de ROSRijnland het noodzakelijk om een zorgvuldige toetredingsprocedure te hanteren voor 
scholen die zich willen aansluiten bij het partnerschap.  
 
De toetredingsprocedure ziet er schematisch als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkennende fase 

 Een school of opleidingsinstituut met interesse om aan te sluiten bij de ROSRijnland kan dit kenbaar maken bij 
de Opleidingsdirecteur van de ROSRijnland, Hans Wilmink.  
 

 De school/opleidingsinstituut ontvangt een kopie van het meest recente accreditatierapport, het convenant, 
het Handboek Kwaliteit, de jaarkalender en de folder teneinde zich te kunnen informeren over de handelwijze 
van de ROS.   

 

 In een gesprek met het Dagelijks Bestuur van de ROSRijnland en de verantwoordelijke schoolleiders van de 
geïnteresseerde school wordt verkend of de school bereid en in staat is om zich te conformeren aan: 
 Afspraken omtrent organisatie en financiën van het Opleiden in de School 
 Procedures, protocollen en afspraken uit het Handboek Kwaliteit van de ROS 
 Visie en missie van de ROS 

 

 De eindverantwoordelijke en beoogd stuurgroeplid van de toetredende school informeert de 
opleidingsdirecteur dat de school alle bestaande afspraken zal honoreren en meldt de school daarmee 
definitief aan. 
 

 Het DB legt een advies voor over het al dan niet voortzetten van het toetredingsproces. De stuurgroep neemt 
op grond van dit advies een besluit hierover.  

 
Onderzoekende fase 

 Een lid van het DB zal samen met de school een quickscan doen om vast te stellen in welke fase de school zich 
bevindt wat betreft het Opleiden in de School. 
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 Een vertegenwoordiging van de ROS, bestaande uit tenminste een directielid van een ROSschool, een lid van 
het DB en een opleidingscoördinator, bezoekt de school. 

 

 Voorafgaand aan het schoolbezoek ontvangt de ROS zoveel mogelijk van de onderstaande documenten voor 
zover binnen de school aanwezig. 
 Een visiestuk Opleiden in de School 
 Een organigram van het opleidingsbouwwerk 
 Een op de school toegespitst draaiboek Opleiden in de School 
 Een overzicht van de data en inhoud van de plenaire bijeenkomsten 
 Een lijst van namen van opgeleide en niet opgeleide begeleiders 
 Een overzicht waarin begeleiders zijn gekoppeld aan stagiairs/docenten 
 Een overzichtslijst van het aantal begeleidingscontacten opgesplitst naar stagiairs, duale stagiairs en 

nieuwe docenten 
 Inzicht in de wijze waarop professionalisering van zittende docenten wordt vormgegeven 

 

 De ROS commissie gaat hierover in gesprek met: 
 een vertegenwoordiging van de schoolleiding (een lid van de schoolleiding en een lid van het 

middenmanagement)  
 het begeleidingsteam (de beoogde opleidingscoördinator en een begeleider op school)  
 begeleide docenten (een zittende docent, een nieuwe docent en een stagiair) 

 

 De ROS commissie geeft een korte mondeling indruk aan de toetredende school en verwerkt dit in een 
schriftelijk advies.  

 

 De toetredende school verwerkt dit advies in haar ontwikkelingsplan. 
 

 Een lid van het DB gaat met de school in gesprek over het ontwikkelingsplan. 
 

 Het DB doet een voorstel voor een tijdpad wat betreft toetreden van de school. 
 

 De opleidingsdirecteur doet verslag over de voortgang van het toetredingsproces aan de stuurgroep. 
 
 
Afrondende fase 

 Na ongeveer 6 maanden volgt een evaluatief gesprek op grond van het ontwikkelingsplan met een lid van het 
DB. 

 

 Aan het eind van het eerste jaar volgt een evaluatief gesprek met de opleidingsdirecteur op grond van het 
ontwikkelingsplan en de productieafspraken.  

 

 Op grond van dit gesprek wordt een advies over toetreden geformuleerd door het DB. Dit advies kan zijn: 
 Toetreden 
 Nog niet toetreden, met een voorstel voor een nieuw tijdpad en nieuwe afspraken 
 Niet toetreden 

 

 De stuurgroep neemt een definitief besluit over toetreden van de school. 
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Opleiden 

 
Beroepscode ROS 

 
De ROS docent/student: 
 

1. stelt de leerling centraal. 
2. neemt verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij dient uit te voeren en laat zich daarop ook 

aanspreken. 
3. toont respect voor de leerling door: 

 vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden 

 de leerling serieus te nemen 

 de leerling positief te benaderen 

 niet te intimideren 

 niet te kleineren 
4. houdt zich aan zijn/haar afspraken. 
5. is betrokken bij de leerling maar houdt, letterlijk en figuurlijk, een professionele afstand. 
6. houdt rekening met de religieuze en culturele identiteit van de leerling. 
7. bereidt zijn/haar lessen goed voor. 
8. werkt goed samen in een team. 
9. valt zijn/haar collega’s niet af in het bijzijn van leerlingen. 
10. kijkt kritisch naar zichzelf. 
11. werkt gestructureerd aan de eigen ontwikkeling. 
12. heeft een professionele en collegiale houding in de contacten met 

zijn/haar collega's en medestudenten. 
13. conformeert zich aan de op de school geldende codes, regels en afspraken met betrekking tot 

professioneel en sociaal gedrag. 
 
Indien het vermoeden bestaat dat de beroepscode overtreden is, dient te allen tijde het principe van hoor en 
wederhoor te worden toegepast. 
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Draaiboek Opleidingscoordinatoren ROS 

Dit draaiboek moet herzien worden (7 april 2015) 
Dit is een draaiboek Begeleiding voor de Academische opleidingsschool ROSRijnland.  Het doel is vooral het zichtbaar maken van de begeleiding in een jaarschema. 
Wanneer ieders rol en de timing op papier staan zal er meer van begeleiding van de nieuwe docenten en studenten terecht komen en zal ook tijdig actie worden 
ondernomen. 
 
VETGEDRUKTE acties zijn verplicht; niet vetgedrukte acties zijn suggesties. 
De verschillende locaties behouden de vrijheid om naast de verplichte acties een eigen, nadere invulling aan het draaiboek te geven. 
 
 
Functies 
 
directeur 
Zit het CROS overleg voor 
Onderhoudt de contacten met de stuurgroep en het platform 
Coördineert alle activiteiten van de ROS 
Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingsschool 
 
Opleidingscoördinator    
Coördineert de begeleiding en opleiding van nieuwe docenten, zittende docenten en stagiaires schoolbreed 
Onderhoudt contacten met de ROS 
Onderhoudt bovenschoolse contacten 
Eindverantwoordelijk voor kwaliteit in begeleiding en opleiding  
Draagt verantwoordelijkheid voor een correcte sollicitatieprocedure voor stagiairs 
Signaleert problemen bij afhandeling van financiële en administratieve zaken 
 
Schoolopleider  
Coördineert de begeleiding en opleiding van nieuwe docenten, zittende docenten en stagiaires op de eigen vestiging 
Ondersteunt de Opleidingscoördinator bij diens werkzaamheden en verricht daaruit voortvloeiende taken 
Voert regelmatig overleg met de vestigingsdirecteur 
 
BOS (Begeleider Op School) 
Begeleidt nieuwe en zittende docenten en leidt stagiaires op 
Ondersteunt de schoolopleider bij diens werkzaamheden en verricht daaruit voortvloeiende taken  
 
vakbegeleider 
Begeleidt nieuwe docenten en stagiaires op de vakdidactische competenties. 
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Leidinggevende 
Informeert sollicitant over de begeleidings- en beoordelingsprocedures 
Bewaakt de roosterzaken, d.w.z. overlegt tijdig met roostermaker over persoonlijke wensen 
Houdt zich op de hoogte van de grote lijnen omtrent de begeleiding van de nieuwe docent/stagiair 
Doet lesbezoek als onderdeel van de beoordeling van de nieuwe docent. Dit proces dient te worden afgerond voor 1 mei 
 

Laatste twee kolommen in elkaar schuiven als kolom BOS 

Periode Opleidingscoördinator Schoolopleider Begeleiders Werkbegeleiders 

Week 0 
 
 
 
 

Eindverantwoordelijk voor 
startbijeenkomsten 
Contactpersoon voor startweek  
Contactpersoon voor de 
opleidingen w.b. het plaatsen 
van stagiaires 

Voert delen van het programma van 
de startweek uit 

Assisteert bij startweek Begeleidt nieuwe docenten 
en stagiaires 
 
 
 
 

September Evalueren startweek 
Vergadering schoolopleiders 
beleggen 
Stagemarkt  
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
Bijwonen CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Brengt schoolbezoek aan alle 
vestigingen  
 

Koppelen werkbegeleider + nieuwe 
docent/stagiair 
Overzicht naar schoolleiding en 
opleidingscoördinator sturen van 
nieuwe docenten, stagiairs en 
coaches/begeleiders  
Verspreiden draaiboek en andere 
begeleidingsinformatie o.a. 
stageprotocol + beroepscode naar 
werkbegeleiders en 
docenten/stagiairs 
Start dossiervorming 
Verdelen werkzaamheden begeleiders 
Vergadering begeleiders beleggen 
Workshops organiseren  
Vergadering schoolopleiders bijwonen 
Evt. diploma uitreiking stagiairs 
bijwonen 

Spreekt contactmoment af met 
de (nieuwe) docent/stagiair 
Maakt eerste afspraak voor 
lesbezoek met de (nieuwe) 
docent/stagiairs en nodigt deze 
ook uit voor wederbezoek en 
lesobservaties 
Bespreekt bevindingen n.a.v. 
lesbezoek met nieuwe 
docent/stagiair 
Evt. diploma uitreiking stagiairs 
bijwonen 
Vergadering begeleiders 
bijwonen  
Assisteren bij workshops 

Informeren 
Evt. coachcursus volgen 
Evt. eerste lesbezoek doen 

Oktober Externe Speeddate  
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden Da Vinci breed 

Vormt zich een beeld van activiteiten 
van nieuwe docenten/stagiairs  
Bijwonen speeddate 

Zorg dragen voor opstellen van 
een POP voor de nieuwe 
docenten/stagiairs 
Assisteren bij workshops 

Doet eerste lesbezoek 
Suggereert deelname aan 
schoolactiviteiten 



 

30 

Periode Opleidingscoördinator Schoolopleider Begeleiders Werkbegeleiders 

Bijwonen CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 

 

Herfstvakantie     

November Vergadering schoolopleiders 
beleggen 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Voeren sollicitatiegesprekken 
met potentiële duale stagiairs 
Brengt schoolbezoek aan alle 
vestigingen 
 
  

Vergadering schoolopleiders bijwonen 
Organiseert opvang 1e/2e jaars 
stagiairs 
Vergadering begeleidingsteam 
beleggen 
 

Informatie aanleveren voor 
Go/no go gesprek ICLON 
Opvang 1

e
/2

e
 jaars stagiairs 

Vergadering begeleidingsteam 
bijwonen 
 

Bespreken van een reeds 
uitgevoerd of nog uit te 
voeren lesplan 

December Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
 

Toezien op beoordelingsprocedure 
Werkbegeleiders overleg 
 

Waar nodig beoordeling 
doorspreken met nieuwe 
docenten 

Werkbegeleiders overleg 
bijwonen 
 

Kerstvakantie     
Januari Vergadering Schoolopleiders 

beleggen 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Brengt schoolbezoek aan alle 

Uitzetten stagevoortgangsformulieren 
1e/2e jaars 
Houdt overzicht bij van stagevoortgang 
3e/4e jaars 
Workshop intervisie 
Vergadering schoolopleiders bijwonen 
Vergadering begeleidingsteam 
beleggen 
Verspreiden beoordelingsbrieven 

Vergadering begeleidingsteam 
bijwonen 
Uiterlijk nu tweede lesbezoek 
doen a.h.v. aandachtspunten bij 
beoordeling 
Tussen/middenevaluatie 
stagiairs 
Voor invullen 
stagevoortgangsformulieren 
zorgen 

Tweede lesbezoek  
voert gesprekken over o.a.: 
Open dag en 
voorlichtingsavond 
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Periode Opleidingscoördinator Schoolopleider Begeleiders Werkbegeleiders 

vestigingen onder begeleiders 
Voeren functioneringsgesprek met 
duale stagiairs 

Assisteren bij workshops 

Februari Interne speeddate 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Aanvraag oriëntatiestages 
verwerken 

Houdt overzicht bij van stagevoortgang 
1e/2e jaars 
Bijwonen interne speeddate 
Organiseert opvang van februari 
starters 

Opvang van februari starters 
Organiseren oriëntatiestages 

voert gesprekken over o.a.: 
Evt. afnemen leerlingen 
enquête  
Het leren omgaan met de 
eigen gevoelens van 
onzekerheid, boosheid, 
machteloosheid, maar ook 
teveel begrip hebben voor 
de leerling 
Geen hulp durven vragen 

Voorjaarsvakantie     

Maart Aanvang werving nieuwe 
stagiaires 
Voeren sollicitatiegesprekken 
met potentiële duale stagiairs 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Brengt schoolbezoek aan alle 
vestigingen 
Vergadering schoolopleiders 
beleggen 

Vergadering begeleidingsteam 
beleggen 
Vergadering schoolopleiders bijwonen 
Uitzetten stagevoortgangsformulieren 
3e/4e  jaars 
Workshop dyslexie 
W/v/c overleg beleggen 

Vergadering begeleidingsteam 
bijwonen 
Voor invullen 
stagevoortgangsformulieren 
zorgen 
Assisteren bij workshops 
Lesbezoek doen als 
voorbereiding op de 
beoordelingsronde 
 

W/v/c overleg bijwonen  
voert gesprekken over o.a.: 
Werkdruk aan de hand van 
bijlage 7: de stressfactoren  
De activiteitenweek 
Teveel tijd kwijt zijn aan 
voorbereiding 
Het te goed willen doen 

April Doorgeven nieuwe studenten 
aan stagebureau en 
opleidingsmanager 
Bijwerken Wegwijzers 
Voeren sollicitatiegesprekken 
met potentiële duale stagiairs 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 

Houdt overzicht bij van stagevoortgang 
3e/4e jaars 
Uitzetten stagevoortgangsformulieren 
1e/2e jaars 
Bijwerken vestigingsspecifieke inhoud 
Wegwijzers 
Resultaten beoordelingsronde 2 
bespreken met vestigingsdirecteur 

Voor invullen 
stagevoortgangsformulieren 
zorgen 
Bevindingen beoordeling 
doorspreken met docenten 

voert gesprekken over o.a. 
De beoordeling 
Omgang met collega’s 
Zich het ‘jonge broekie’ 
voelen 
Examenstunt 
Eindexamens 
Surveilleren bij eindexamens 
Facultatieve lessen 
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Periode Opleidingscoördinator Schoolopleider Begeleiders Werkbegeleiders 

begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 

Diploma-uitreiking 
De laatste loodjes 
Leerlingmotivatie 

Meivakantie     

Mei Bijwerken draaiboeken 
Stagemarkt 3e/4e jaars 
Inventariseren vacatures 
Voeren sollicitatiegesprekken 
met potentiële duale stagiairs 
Overzicht bijhouden van 
(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Brengt schoolbezoek aan alle 
vestigingen 
Vergadering schoolopleiders 
beleggen 

Houdt overzicht bij van stagevoortgang 
1e/2e jaars 
Workshop kenniscarrousel 
Afsluitende workshop 
Bijeenkomst schoolopleiders bijwonen 
Vergadering begeleidingsteam 
beleggen 

Vergadering begeleidingsteam 
bijwonen 
Assisteren bij workshops 
 
 

voert gesprekken over o.a.: 
De maandag na de 
proefwerkweek 
Het belang van de laatste 
rapportvergadering en 
revisie 
Het personeelsuitje 
De rapportuitreiking 

Juni Aanvraag oriëntatiestages 
verwerken  
Vastleggen data 
schoolopleidersoverleg in 
jaarrooster 
Zaal startbijeenkomst 2 + 3 
regelen 
Beamer + videoapparatuur 
regelen 
Evaluatieformulier startweek 
aanpassen 
Informatiebijeenkomst over 
startweek beleggen 
Voeren sollicitatiegesprekken 
met potentiële duale stagiairs 
Overzicht bijhouden van 

Vastleggen data in jaarrooster  
Vastleggen data begeleidings/wvc 
overleg in jaarrooster 
Mappen bestellen 
Brief sturen aan sectie over nieuwe 
docent  
Uitnodiging sturen voor laatste APV 
aan nieuwe docenten/stagiaires 
komend jaar 
Zaal startbijeenkomst 1 regelen 
E-mail adressen/sleutels nieuwe 
docenten regelen 
Wegwijzer laten kopiëren (24 gaats) 
Verspreiden enquête evaluatie 
begeleiding 
Informatiebijeenkomst over 

Organiseren oriëntatiestages 
Informatiebijeenkomst over 
startweek bijwonen 
Ondersteunen van de 
schoolopleider bij de 
voorbereiding van de startweek 
en het nieuwe jaar 
Vergadering begeleidingsteam 
bijwonen 

voert gesprekken over o.a.: 
De maandag na de 
proefwerkweek 
Het belang van de laatste 
rapportvergadering en 
revisie 
Het personeelsuitje 
De rapportuitreiking 
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Periode Opleidingscoördinator Schoolopleider Begeleiders Werkbegeleiders 

(nieuwe) docenten/stagiairs die 
begeleid worden Da Vinci breed 
Bijwonen  
CROS overleg 
Deelnemen aan werkgroepen 
ROS 
Vergadering schoolopleiders 
beleggen 

startweek bijwonen 
Verwerken enquete begeleiding 
Bijeenkomst schoolopleiders bijwonen 
Vergadering begeleidingsteam 
beleggen 

Juli Regelen lunch + drinken 
startbijeenkomst 2 + 3 
Versturen uitnodiging 
startbijeenkomst 
Verzamelen aanmeldingen voor 
startweek 
Versturen van een tweede 
uitnodiging voor de startweek 
Maken van een overzicht van 
(nieuwe) docenten/stagiairs 
Maken aanwezigheidslijst 
Per mail inschrijving bevestigen 
aan docenten/stagiairs 

Benaderen/voorlichtingsbijeenkomst 
coaches/begeleiders komend jaar 
Uitnodigen schoolleiding bij 
startbijeenkomst 
Regelen lunch + drinken 
startbijeenkomst 1 
Mappen vullen met wegwijzer 
Materiaal voor startbijeenkomst 
voorbereiden 
Eerste bijeenkomst met nieuwe 
docenten op laatste apv 

Assisteren bij eerste 
bijeenkomst met nieuwe 
docenten op laatste apv 

 

 



 

34 

 
 
 

Schoolbezoek 
 
 
 
De instituutsbegeleider observeert een of meer lessen en voert overleg samen met de student en de 
begeleider(s) van de school. 
 
Agendapunten bij overleg schoolbezoek: 
 
1. Inventarisatie agendapunten bij student, begeleider(s) en IB.  

 Planning duur overleg en volgorde agendapunten.  

 Wie doet de verslaglegging van dit overleg? 
  

2. Bespreking lesobservatie. 
 
3. Bespreking randvoorwaarden stageplek 

 omvang aantal lesuren 

 mogelijkheden voor experimenteren met werkvormen 

 rol van de begeleider(s) 

 wensen van de student. 
 
4. Bespreking vorderingen bij de opleiding: in hoeverre ‘bij’ of achterstanden opgelopen?  
 
5. Bespreking persoonlijk ontwikkelingsplan en portfolio. 

 Bespreking van de reflectieve vaardigheid van de student: is er sprake van gestructureerde 
ontwikkeling en worden meerdere bronnen gebruikt ? (bv. literatuur, observaties, feedback, 
colleges, intervisie, video-opnamen) 

 In hoeverre worden door de student opleiding en praktijk gekoppeld ? 

 Bespreking vanuit het perspectief van de competenties.  
 

6. Planning komende periode 

 vaststellen nieuwe acties 

 vastleggen concrete afspraken bijv. over nieuw schoolbezoek. 
 
7. Afsluiting. 
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Basisbegeleidingscyclus ROSRijnland 
 
Binnen ROSRijnland wordt een basisbegeleidingscyclus gehanteerd, als uitgangspunt voor een individueel in te 
vullen traject, waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkeling en de leerbehoefte van de student.  
 
Het doel van alle acties met betrekking tot de begeleiding is dat de studenten aantoonbaar en helder begeleid 
worden. Het moet duidelijk zijn wie welke stappen neemt, ook als het niet goed gaat met een student. 
 
Het doel van de hieronder beschreven begeleidingscyclus is dat studenten en andere betrokkenen weten waar ze 
aan toe zijn en wat ze van elkaar mogen verwachten. Dit betekent ook dat eventuele problemen tijdig  
gesignaleerd en aangepakt worden. 
 
 
 
Voorwaarden: 
De BOS en de vakbegeleider ontvangen van de student de relevante documenten van zijn/haar opleiding m.b.t. 
begeleiden en beoordelen en baseren hun begeleiding en beoordeling op deze documenten. 
Studenten die een les geven bereiden deze voor met het  lesplan van hun opleiding en spreken dit formulier van 
te voren door met hun VB en/of BOS. Na afloop van de les ontvangt de student feedback en worden er 
afspraken gemaakt over de vervolg les of lessen. 
 
Op de stageschool worden de studenten begeleid door een VB (vakbegeleider) en een BOS (Begeleider op school). 
De IO (instituutsopleider) is verantwoordelijk voor de beoordeling. 
 
De relevante documenten zijn: 
 

 
POP 

 waar sta je nu in de ontwikkeling van de competenties? 
 een persoonlijke reflectie op de uitvoering en activiteiten in vorige stageperiode: wat ging er goed, wat 

kon er beter? 
 wat zijn je ontwikkelpunten voor de komende periode? 

 
PAP 

 Een verslag van het gesprek tussen student en begeleider over de voortgang ten aanzien van de 
leerdoelen en activiteiten 

 activiteiten die de student gaat ondernemen om te werken aan de ontwikkelpunten: smart geformuleerd. 
 
Lesplan 

 De les die de student gaat geven wordt voorbereid met het lesplan van de opleiding. 
 Het lesplan wordt van tevoren besproken met de vakbegeleider en/of BOS. 
 

activiteit wanneer wie Taak van de student 

Sollicitatiegesprek 
NAW gegevens 

z.s.m. na speeddate VB en BOS.  
Verslaglegging door 
BOS. 

 

Beginsituatie en 
ontwikkelpunten 

september VB en BOS Student vult vooraf POP 
en PAP in en stuurt dit 
voorafgaand aan het 
gesprek naar VB en 
BOS. 

Voortgangsgesprek 
n.a.v. lesbezoek  

oktober/november VB en BOS (met van 
tevoren ingeleverd 

Student vult PAP en 
POP in. 
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lesplanformulier)  
 
 

 
Student stuurt PAP met 
feedback en afspraken 
naar BOS, VB en IO. 

Tussenevaluatie  december/januari BOS neemt initiatief 
 
BOS en IO bezoeken 
voorafgaand aan 
beoordeling tenminste 
1 les. BOS en IO 
ontvangen vooraf een 
lesplan in de vorm van 
een lesplanformulier. 

Student vult 
beoordelingsformulier 
vooraf in en VB vult aan. 
Student verwerkt 
feedback in PAP werkt 
beoordelingsformulier 
bij aan de hand van de 
verkregen feedback. 
Student stuurt PAP vaan 
BOS, VB en IO. 

voortgangsgesprek maart/april BOS bezoekt een les die 
voorbereid is met een 
lesplanformulier. BOS 
geeft feedback. 

Student vult vooraf POP 
in en stuurt dit aan BOS 
en VB. 
Student verwerkt 
feedback en afspraken 
in nieuwste PAP. 
Student stuurt PAP aan 
BOS, VB en IO. 

eindevaluatie Juni/juli BOS en IO bezoeken 
voorafgaand aan 
beoordeling tenminste 
1 les.  
BOS en IO ontvangen 
vooraf een lesplan in de 
vorm van een 
lesplanformulier. 
BOS en IO lezen van 
tevoren relevante 
delen van het portfolio. 

Student vult 
beoordelingsformulier 
vooraf in en VB vult aan. 
Student zorgt dat BOS 
en IO toegang hebben 
tot portfolio. 
Student verwerkt 
feedback en afspraken 
in nieuwste PAP. 
Student stuurt PAP aan 
BOS, VB en IO. 
 
 

 

 

 

Onderzoek  
Moet herzien worden 

Missie 
 
De ambitie van de academische opleidingsschool ROSRijnland voor de periode 2012-2016 is om zowel onderzoek 
(naar schoolontwikkeling) als professionalisering van (aankomend) docenten te verankeren in de partnerscholen. 
Het hogere doel daarbij is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen. 
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Voor de periode 2012-2016 is een aantal concrete doelstellingen geformuleerd: 
1. De partnerscholen breiden de onderzoeksfunctie verder uit, zodat op iedere partnerschool een 

volwaardig onderzoeksteam is gerealiseerd (investeren in volume). Dit uit zich in het opleiden van nieuwe 
docentonderzoekers, het opzetten en uitvoeren van onderzoek binnen het onderzoeksprogramma, het 
volgen en initiëren van schoolontwikkeling, de implementatie van onderzoeksbevindingen en het delen 
van kennis over onderzoeksprojecten en de academische opleidingsschool (intern en extern). Deze 
doelstelling legt de basis voor de integratie van de opleidings- en onderzoeksfunctie. 

2. De partnerscholen en opleidingsinstituten hebben de opleidings- en onderzoeksfunctie geïntegreerd in de 
academische opleidingsschool. Dit uit zich in het opleiden van nieuwe docentonderzoekers voor de 
begeleiding van studenten bij het uitvoeren van onderzoek, het betrekken van studenten bij de 
onderzoeksteams op de partnerscholen en de uitvoering van het onderzoeksprogramma, het inzetten van 
docentonderzoekers als begeleiders van studenten bij het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van 
onderzoeksworkshops voor studenten door docentonderzoekers. 

3. De partnerscholen en opleidingsinstituten hebben het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de 
onderzoeksbegeleiding van studenten en de uitvoering van het onderzoeksprogramma verder ontwikkeld 
en geïmplementeerd. Dit uit zich in het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid conform de contouren zoals 
geschetst in de visie, het verder uitbreiden van het Handboek Kwaliteit ROSRijnland met specifieke 
procedures en (reeds ontwikkelde) instrumenten voor de academische opleidingsschool en het integreren 
van de academische opleidingsschool in het digitaal kwaliteitszorgsysteem van ROSRijnland.  
 
  

 

Visie 

 
De academische opleidingsschool ROSRijnland staat voor leren en werken van docenten en studenten in een 
professionele omgeving. Kwaliteit staat daarbij centraal, zowel in het eindresultaat als in het proces er naar toe. 
Begeleiding in dit leerproces van studenten is de kerntaak van schoolbegeleiders en opleiders. Het opleiden van 
docenten levert een bijdrage aan zowel de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken studenten als aan de 
ontwikkeling van de academische opleidingsschool. Praktijkonderzoek wordt binnen de academische 
opleidingsschool gezien als onmisbaar element van de opleidingsstructuur. Docentonderzoekers hebben een 
training tot docentonderzoeker gevolgd en verrichten onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van 
ROSRijnland. De docentonderzoekers dienen in hun plaats weer als voorbeeld voor onderzoekende studenten, die 
tijdens hun opleiding een onderzoekende houding ontwikkelen. Dit heeft vervolgens weer zijn uitstraling naar 
leerlingen, die onderzoekende leerlingen worden. Een onderzoekende houding van studenten en docenten 
betekent op het minimale niveau een reflectie op de eigen lespraktijk.  
 
De ambitie van de academische opleidingsschool ROSRijnland reikt verder; praktijkonderzoek door studenten en 
docenten als vliegwiel voor schoolontwikkeling. Docenten met een dergelijke onderzoekende houding hebben 
een systematische, cyclische manier van kijken naar de opbrengsten van leren met aandacht voor een degelijke 
onderbouwing van de verbeteringsacties. Dit cyclische leren, zoals blijkt uit de literatuur, kan het leervermogen 
van zowel leerlingen als docenten verhogen (zie figuur 1). Indien de onderzoekende houding van docenten een 
positief effect heeft op het vaardighedenniveau van leerlingen, dan ligt een zelfde effect voor de hand voor wat 
betreft de opleidingspraktijk van studenten. Daarmee legt onderzoek als instrument voor professionalisering de 
verbinding tussen professionaliseren, opleiden en onderwijzen. Professionele nieuwsgierigheid en het benutten 
van de professionele ruimte door docenten kan leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Acties die 
volgen uit onderzoeken worden uitgevoerd op alle niveaus binnen school: van leerling in de klas, tot het gedrag 
van docent naar schoolbrede vernieuwingen. Schooloverstijgende kennis uit praktijkonderzoek wordt gedeeld 
binnen de academische opleidingsschool en de VO-sector, zodat deze partijen hieruit profijt kunnen trekken. 
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Figuur 1 Cyclisch leren 

 
Bron: Wierdsma, A.F.M. & J. Swieringa (2002). Lerend Organiseren. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
 
 
 

Rollen onderzoek in de opleidingsschool 
 
Onderzoekscoördinator 
 
De overkoepelend onderzoekscoördinator is - onder leiding van het dagelijks bestuur - verantwoordelijk voor de 
voortgang van de academische opleidingsschool. De overkoepelend onderzoekscoördinator is verantwoordelijk 
voor het samenstellen van het onderzoeksteam, het bewaken van de voortgang in de training van de 
docentonderzoekers, het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de onderzoeken en onderzoeksbegeleiding 
van studenten, het uitdragen van de resultaten van de onderzoeken en het vormgeven van de onderzoekscultuur. 
Daarnaast is de onderzoekscoördinator verantwoordelijk voor het informeren van de opleidingscoördinatoren 
over de onderzoeksfunctie ten behoeve van de koppeling van studenten aan het onderzoek.  
 
Schooloverstijgend onderzoeksteam 

Het schooloverstijgend onderzoeksteam heeft tot taak het onderzoeksprogramma vast te stellen en 
onderzoeksvragen uit te werken. Tijdens centrale bijeenkomsten vindt intervisie plaats en wisselen de 
docentonderzoekers kennis en ervaringen uit met betrekking tot de lopende projecten. Het 
onderzoeksteam functioneert onder begeleiding van de universiteit en wordt gecoördineerd door de 
overkoepelend onderzoekscoördinator. 
 

Docentonderzoekers 
De docentonderzoekers verrichten onderzoek naar schoolontwikkeling en innovatie, organiseren 
presentaties en workshops over onderzoek, publiceren en implementeren onderzoeksbevindingen, volgen 
een training tot docentonderzoeker en begeleiden onderzoeken van studenten. 

 
Begeleiders studenten vanuit de opleidingsschool 

De opleiders op school zijn de verbindende factor voor de integratie van de onderzoeks- en 
opleidingsfunctie. De begeleiders van studenten vanuit de opleidingsschool fungeren als de centrale 
contactpersoon voor de docentonderzoekers en de opleidingsinstituten als het gaat om de koppeling van 
studenten aan de academische opleidingsschool: zij leggen de contacten tussen studenten en 
docentonderzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan studenten over de academische 
opleidingsschool en het realiseren van de koppelingen van studenten aan de academische opleidingsschool. 
Om de opleidingscoördinatoren goed op de hoogte te houden van de onderzoeksfunctie, zal de 
onderzoekscoördinator op relevante momenten deelnemen aan het CROS overleg.  
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Studenten 
De studenten voeren een onderzoek uit onder begeleiding van een docentonderzoeker en hun 
instituutsbegeleider en de opleider op school en nemen deel aan onderzoeksworkshops op school. De 
studenten voeren zelf de regie over de afstemming tussen de instituutsbegeleider en de begeleidend 
docentonderzoeker. 
 

Begeleiders docentonderzoekers ICLON 
Ervaren onderzoekers van het ICLON dragen zorg voor de begeleiding van docenten bij het verwerven van 
onderzoeksvaardigheden en vaardigheden in het begeleiden van studenten bij onderzoek, de begeleiding 
van de centrale bijeenkomsten van het onderzoeksteam en de intervisiebijeenkomsten. Tevens wordt door 
de begeleiders de kwaliteit van het onderzoek gemonitord.  

 
 

Competentieprofiel docent-onderzoeker ROS Rijnland 
 
De docentonderzoeker van ROSRijnland bezit 5 competenties, die door middel van indicatoren uitgewerkt zijn. 
Om aan het competentieprofiel docent-onderzoeker te voldoen, wordt van de beginnende docent-onderzoeker 
verwacht dat hij/ zij onderzoek uitvoert en dat hij/ zij de training voor docent-onderzoekers volgt. 
 
Analytisch denken 
De docent-onderzoeker denkt op een hoger schaalniveau dan de dagelijkse onderwijspraktijk en herkent patronen 
in het onderwijsproces. 
 
Indicatoren: 

 Grote lijnen/ patronen herkennen en benoemen 

 Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 Interventies evalueren 

 Onderzoeksresultaten beoordelen op relevantie en toepasbaarheid in de onderwijspraktijk 
 
Gedisciplineerd werken 
De docent-onderzoeker werkt geordend en volgens plan aan onderzoek.  
 
Indicatoren:  

 Zelfstandig werken, waar nodig samenwerken 

 Planning maken 

 Werken volgens onderzoeksplan, zodat onderzoek te herhalen is 

 Organiseren, bijv. regelen van interviews 

 Bij tegenslagen doorgaan en volhouden 

 Zorgvuldig en nauwkeurig werken 
 
Kritisch zijn 
De docent-onderzoeker kijkt kritisch naar het onderwijsproces en het onderzoek er naar. 
 
Indicatoren: 

 Nieuwsgierige houding bij nieuwe kennis en ervaringen 

 Informatie niet meteen overnemen, maar eerst kritisch bestuderen  

 Betrouwbaar zijn, want doordacht werken 

 Onderzoeksresultaten zijn begrijpelijk opgesteld en controleerbaar  

 Objectief in denken en handelen, dus onpartijdig en onafhankelijk van derden 
 
Presenteren 
Kennis uit onderzoek draagt dankzij de inzet van de docent-onderzoeker bij aan schoolontwikkeling. 
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Indicatoren:  

 Schriftelijk: rapport en artikel schrijven met doelgroepen in achterhoofd 

 Mondeling: onderzoek presenteren 

 Bijdragen aan schoolontwikkeling door juiste personen aan te spreken 
 
Reflecteren 
Kritisch terugblikken op eigen handelen moet leiden tot meer zelfinzicht in eigen ontwikkeling. 
 
Indicatoren: 

 Discussie over eigen handelen 

 Bijhouden eigen ontwikkeling als docent-onderzoeker 
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Onderzoeksthema ROSRijnland 2012-2016 
 
Het is onze overtuiging dat onderzoek een manier is om kennis te verwerven. ROSRijnland wil graag de handen in 
een slaan en gezamenlijk een relevante kennisbasis creëren. ROS scholen, docenten, studenten en leerlingen en 
overige geïnteresseerden leveren hier input voor en putten hier tegelijkertijd kennis en inspiratie uit die kan 
bijdragen tot inzichten op het gebied van relevante vraagstukken binnen de school.  
 
Om te komen tot een gezamenlijk gedragen thema hebben wij onszelf de vraag gesteld welke prangende thema’s 
zich op dit moment vanuit maatschappelijk perspectief voordoen en welke vragen er op grond van deze thema’s 
leven in de scholen.  
 
Hieronder volgt een maatschappelijke verantwoording en een verantwoording op schoolniveau van het gekozen 
onderzoeksthema. Vervolgens zal het thema verder uitgediept worden om een kader te scheppen waar binnen 
aspecten van dit thema in eigen onderzoek verder uit kunnen worden gewerkt. 
 
Maatschappelijk perspectief 
Wij constateren dat onze samenleving verandert van een industriële naar een 
informatie- of kennismaatschappij. Als gevolg hiervan vindt ook een 
verschuiving plaats van het soort vaardigheden dat leerlingen 
voorbereidt op de arbeidsmarkt en de toekomst. 
 
Het is van belang dat het onderwijs een beroep doet op 
die vaardigheden die leerlingen ervaren als relevant 
voor de kennismaatschappij waar zij in leven en 
waarin zij in de toekomst werkzaam zullen zijn. Het 
gaat daarbij om de vaardigheden in figuur 2. 
(Roblin, 2010)  
 
Een belangrijk deel van deze vaardigheden kunnen 
worden betiteld als behorende tot het domein van de 
onderzoeksvaardigheden.  
 
 
School perspectief 
Vanuit schoolperspectief vormen het profielwerkstuk en het sectorwerkstuk de 
meesterproef in kritisch en onderzoekend denken. Deze meesterproef die leerlingen afleggen aan het eind van 
hun middelbare schoolcarrière is een belangrijke graadmeter voor vaardigheden als creativiteit, kritisch en 
onafhankelijk denken en probleemoplosvaardigheden in tabel 1. 
 
Vanuit schoolperspectief is echter weinig kennis beschikbaar over de wijze waarop en waarom de school 
leerlingen dient voor te bereiden op en te trainen in deze onderzoeksvaardigheden.  
 
De nadruk die in de politieke discussie wordt gelegd op het kennisaspect van het onderwijs dreigt er toe te leiden 
dat deze belangrijke, onderzoek gerelateerde, vaardigheden op de achtergrond raken. Om die reden zouden de 
ROS-scholen meer inzicht willen krijgen in hoe deze onderzoeksvaardigheden geïntegreerd en onderwezen 
dienen te worden in het onderwijs. 
 
Onderzoeksthema 
ROSRijnland heeft om deze redenen gekozen voor het onderzoeksthema onderzoeksvaardigheden.  
De eerder genoemde onderzoeksvaardigheden zijn in tabel 1 als volgt uitgewerkt: 
 
Tabel 3: Onderzoeksvaardigheden 

Figuur 2: 21st Century Skills 
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Met het inzetten van onderzoeksvaardigheden van leerlingen kan een docent verschillende doelen voor ogen 
hebben (Stokking & van der Schaaf, 1999): 

 Leerlingen onderzoek laten doen als werkvorm om hun inhoudelijke kennis over het schoolvak verder te 
ontwikkelen.  

 Leerlingen onderzoek laten doen om ze te motiveren zich actief met het vak bezig te houden en/of ze te 
laten oefenen met zelfstandig werken en leren. 

 Leerlingen kennis laten opdoen van waar het bij onderzoek in grote lijnen om gaat: de taal, de manier van 
redeneren, het pendelen tussen theorie (begrippen), vraagstelling, onderzoeksopzet, gegevens en 
conclusies. 

 Leerlingen ervaring laten opdoen met deelvaardigheden zoals probleemstelling formuleren, plannen, 
verzamelen en verwerken van informatie, rapporteren. 

 Leerlingen in kennis brengen met de instrumenten van een onderzoeker. 

 Leerlingen stimuleren tot het ontwikkelen van een onderzoekende houding.  
Hierbij kan men denken aan zaken als vasthoudendheid, nieuwsgierigheid, systematiek, nauwkeurigheid, 
kritische houding, objectiviteit, eerlijkheid en controleerbaarheid.  

 Leerlingen laten inzien dat kennis door mensen is en wordt ontwikkeld. 
 
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop deze onderzoeksvaardigheden geïntegreerd dienen te 
worden in het onderwijsproces.  
De docent speelt hierbij een belangrijke rol. Het is tenslotte aan de docent om de natuurlijke nieuwsgierigheid 
van leerlingen te prikkelen en hen uit te dagen hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. De vraag is wat dit 
betekent voor het didactisch-pedagogisch repertoire en de overige competenties van de docent.  
 
Uitnodiging 
ROSRijnland nodigt haar leerlingen, studenten, docenten en partners uit om bijdragen te leveren met betrekking 
tot de onderzoeksvaardigheden van leerlingen en de rol van de docent daarbij. Deze bijdragen zullen door de 
scholen gebruikt worden om het onderwijs meer toe te kunnen snijden op de eisen die de moderne maatschappij 
stelt aan onze leerlingen. 
 
Bibliografie 
Stokking, K. M., & van der Schaaf, F. M. (1999). Beoordelen van onderzoeksvaardigheden van leerlingen. Tilburg: MesoConsult. 
Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills, discussienota. Kennisnet.

Onderzoeksvaardigheden  

Creativiteit 
 

 Toepassen van creatieve technieken zoals brainstormen 

 Ontwikkelen, uitvoeren en communiceren van nieuwe ideeën  

 Uitbreiden, aanpassen, analyseren en evalueren van het eigen idee 

 Bewust zijn van uitvindingen, creativiteit en innovatie nu en in het 
verleden 

 Om kunnen gaan met en analyseren van mislukte experimenten 

Kritisch denken 
 

 Gebruiken van verschillende manieren van logisch redeneren 
(bijvoorbeeld inductief-deductief) 

 Analyseren van complexe systemen 

 Herzien van de eigen overtuigingen op grond van nieuwe kennis en 
bewijs 

 Open staan voor afwijkende meningen 

 Kritisch reflecteren op het eigen leren 

Probleemoplosvaardigheden  Stellen van verhelderende vragen 

 Identificeren van hiaten in kennis 

 Analyseren en evalueren van argumenten, beweringen, 
overtuigingen en bewijs 

 Open staan voor ongebruikelijke oplossingen 
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Draaiboek Onderzoek 

 
Dit is een draaiboek Onderzoeksteam voor de Regionale Opleidings School Rijnland (ROS). Het doel is vooral het zichtbaar maken van de activiteiten van het 
onderzoeksteam in een jaarschema. De verschillende locaties behouden de vrijheid om naast de verplichte acties een eigen, nadere invulling aan het draaiboek te 
geven. 
 
 

Periode Onderzoekscoordinator Docentonderzoekers Begeleiders studenten Studenten 

September  Opstart onderzoeksteam; 
overleg over voortgang met 
docentonderzoekers 

 Contactpersoon voor directie en 
opdrachtgevers 

 Contactpersoon voor externe 
onderzoekers 

 Communicatie over start van 
docentonderzoeken 

 Opstart en uitvoering 
onderzoek 

 Overleg met opdrachtgever 
over onderzoek 

 Samenwerken met andere 
docentonderzoekers 

 

  

Oktober - december  Overleg over voortgang met 
docentonderzoekers 

 Communicatie over verloop 
onderzoeken 

 
 

 Uitvoering onderzoek 

 Tussentijdse 
terugkoppeling van 
informatie aan 
opdrachtgever 

 Training externe 
onderzoekers volgen indien 
nog niet gevolgd 

  

Januari-februari  Overleg over voortgang met 
docentonderzoekers 

 Communicatie over verloop 
onderzoeken 

 Begeleiders studenten inlichten 
over aankomend onderzoek 

 Coördineren workshop 
onderzoek aan studenten 

 

 Uitvoering onderzoek 

 Tussentijdse 
terugkoppeling van 
informatie aan 
opdrachtgever 

 Training externe 
onderzoekers volgen indien 
nog niet gevolgd 

 Geven workshop 
onderzoek aan studenten 

 Op de hoogte van start 
onderzoek door 
studenten 

 Match maken tussen 
docentonderzoeker en 
student 

 Bijwonen workshop onderzoek 

 Opstart en uitvoering 
onderzoek 

 Bijwonen overlegmomenten 
onderzoeksteam indien 
wenselijk 

 Opleidingsbegeleider en 
vakdidacticus informeren over 
begeleiding onderzoek vanuit 
school 



 

44 

Maart-mei  Overleg over voortgang met 
docentonderzoekers 

 Communicatie over verloop 
onderzoeken 

 Uitvoering onderzoek 

 Tussentijdse 
terugkoppeling van 
informatie aan 
opdrachtgever 

 Training externe 
onderzoekers afronden  

 Begeleiden studenten op 
onderzoeksvlak 

 Op de hoogte van 
onderzoek door 
studenten 

 Uitvoeren onderzoek 

 Bijwonen overlegmomenten 
onderzoeksteam indien 
wenselijk 

Juni  Overleg over voortgang met 
docentonderzoekers 

 Overleg met directie over 
verloop onderzoek 

 Communicatie over verloop 
onderzoeken 

 Coördineren good 
practicemiddag studenten 
onderzoek 

 Afronding onderzoek 

 Terugkoppeling van 
resultaten aan 
opdrachtgever 

 Organiseren good 
practicemiddag studenten 
onderzoek 

 Op de hoogte van 
onderzoek door 
studenten 

 Bijwonen good practice 
middag studenten 
onderzoek 

 Presentatie geven bij good 
practicemiddag voor studenten 
onderzoek 
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Speeddate 
Protocol Speeddate 

 
Speeddaten doen wij zo! 
 

 

 Tijdens de speeddate  vinden er kennismakingsgesprekken plaats en wordt gekeken of er een match is tussen 

stagiair(e) en stageplek. Er worden op de dag van de speeddate nog geen afspraken tussen studenten en 

scholen gemaakt. 

○ Studenten weten ook dat de scholen met meer studenten praten en dan een keuze maken 

○ voor beide partijen is het mogelijk dat ze uiteindelijk met een tweede, derde of vierde keuze in 

zee gaan 

 
Aanmelding voor de speeddate 

 Studenten melden zich aan via de link op de website. Bij de interne speeddate krijgen de eigen studenten 

tevens een link naar de inschrijving via de opleidingscoördinator. 

 Vaak wordt pas op de dag zelf duidelijk hoeveel studenten zich hebben aangemeld; ook komen er altijd weer 

studenten die zich niet hebben aangemeld. Deze studenten wordt de mogelijkheid geboden zich ter plekke in 

te schrijven. Daartoe is er een laptop beschikbaar, die ingelogd is op het ROS-dossier. 

 Vanwege de onvoorspelbare opkomst is het  zaak vooraf voldoende opleiders te mobiliseren; je kunt altijd 

nog op de dag zelf aangeven dat iemand niet mee hoeft 

 
Instructie van de schoolopleiders / speeddaters 

 inventariseer beschikbare stageplekken 

 noteer wie je eventueel een stageplek zou willen aanbieden. Noteer dus ook een tweede, derde en eventueel 

vierde ‘keus’. 

 Stel je terughoudend op 

 
Scenario 

 Er vinden 3 maal per jaar speeddates plaats: 

 

Maand Speeddate doelgroep 

september/oktober Externe speeddate Na stagemarkt 1e jaars 

maart Interne speeddate Huidige studenten 

mei Externe speeddate Na stagemarkt 2e, 3e en 4e jaars 

 

 Bij een interne speeddate verspreidt het secretariaat op verzoek van de verantwoordelijke coördinator(en) 

 per mail een uitnodiging (met link naar inschrijfformulier) aan de coördinatoren. 

 De coördinatoren verspreiden deze uitnodiging binnen de eigen school 

 De uitnodigingen voor de speeddates worden zowel voor de externe als interne speeddate door het 

secretariaat op de website geplaatst 

 Alle studenten schrijven zich in via het webformulier 
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Speeddate 

 De verantwoordelijke coördinator(en) zorgt voor een overzicht in het ROS-dossier  van de studenten die 

uitgenodigd of afgewezen dienen te worden (onderscheid wie wel en niet uitgenodigd wordt, wie absent was 

en welke school welke student wil uitnodigen). 

 secretariaat activeert het systeem dat de studenten mailt  welke scholen in hen geïnteresseerd zijn 

● de studenten mailen de scholen dat zij een gesprek willen  

● er vinden gesprekken plaats (sluiten stageplek en stagebehoefte op elkaar aan?) en  er komt een match 

tot stand. 

Organisatie 

 de organiserende coördinator 

○ houdt bij hoeveel inschrijvingen er zijn en houdt de opleidingscoördinatoren op de hoogte. 

○ zorgt voor een goede communicatie met het secretariaat over benodigde materialen en de uit te 

voeren werkzaamheden (flyers, pennen, uitnodiging voor studenten,- site, -schoolopleiders, 

wel/geen beurswand). 

○ zorgt voor de ruimte, een adequate bewegwijzering door de school  

○ de inrichting van de speeddateruimte 

○ zorgt voor voldoende kopieën van de aanmeldingslijst (uitvergroot) 

○ zorgt ervoor dat de aanmeldingslijst gecompleteerd wordt met de vooraf niet aangemelde maar 

wel verschenen studenten 

○ zorgt aansluitend aan de speeddate voor een totaaloverzicht van de uit te nodigen / af te 

schrijven studenten 

de opleidingscoördinatoren  

 recruteren de speeddaters (opleiders). 

 instrueren de speeddaters. 

 informeren de studenten die eventueel bij hen op school stage lopen. 
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Instructie speeddates schoolopleiders 
 
Vooraf 
Vooraf wordt bekeken wat de school zoekt: welke vakken, welk type stage. Als er uren zijn, is dat voor vierdejaars 
studenten interessant. Zij zoeken vaak een duale stage. 

 
Carrousel 
De scholen hebben een eigen tafel waaraan (bij voorkeur) twee vertegenwoordigers van de school spreken met 
een klein groepje studenten. De rondes duren (afhankelijk van de opkomst) ongeveer een kwartier. Bij de 
gesprekken wisselen de studenten en de scholen informatie uit: beiden zijn op zoek naar een match.  
 
Wat doet de schoolvertegenwoordiger precies? 
o maakt aantekeningen 
o geeft een reëel beeld van de school en wat wij eventueel kunnen bieden 
o maak duidelijk dat een student die bij ons stage loopt zo snel mogelijk met alle aspecten van het lesgeven in 

aanraking komt; dus ook zo snel mogelijk lessen geven (hangt uiteraard van de student in kwestie af)  
o pas op: studenten willen vaak duaal (doet Northgo pas als ze vierdejaars zijn én uiteraard alleen als wij uren 

hebben); beloof niets  
o verzamelt cv’s 
o vormt zich gaandeweg de gesprekken een beeld: welke studenten wil ik wel, welke misschien en welke beslist 

niet hebben 
 

Verzamellijst 
Voor aanvang is er een ‘verzamellijst’ beschikbaar. Hierop staan alle studenten die zich hebben aangemeld met 
daarbij summier wat informatie over vak, wensen en welk type stage ze zoeken.  

 
Het nagesprek  
Als de studenten weer vertrokken zijn, worden de studenten aan de hand van de verzamellijst ‘verdeeld’. Dat wil 
zeggen dat scholen aangeven of zij in een bepaalde student interesse hebben. Het is hierbij zaak alert te zijn en je 
interesse voor talentvolle studenten en studenten van tekortvakken duidelijk aan te geven.  
Op de verzamellijst wordt aangegeven welke scholen in gesprek gaan met welke studenten. Het kan dus zijn dat 
een student spreekt met zes scholen. De volgende dag wordt deze geüpdatete lijst aan alle ROS-scholen gemaild. 
 
Terug op school 
De informatie (aantekeningen en cv’s) wordt op school besproken en we nodigen de studenten uit voor een 
nadere kennismaking.  
 
Verdere Aandachtspunten 
 

Stagemarkt HvA: 
- Brieven uit via de HvA 

- Mapje geven met pen, folder en brief wat de Ros is 

- Aanmelden/opgeven via de website 

- ROS-beurswand mee 

 

Voorafgaand aan de speeddate: 
- Mapjes en pennen bij Simone ophalen 

- Lokalen regelen: liefst 1 groot lokaal 

- Stokken plaatsen met plastic: ty-rips; info op de stokken plaatsen en namen school 

- Fris, koffie/thee en koekjes 

- Praatje verantwoordelijke  c.q. ontvangende coördinator bij welkom: 6 rondes van 10 min. en 1 

reparatieronde 
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Dag zelf: 
1. Op het laatste moment een uitdraai maken van de aanmeldingen op alfabetische volgorde 

2. Uitvergroten 

3. 2 laptops met de laatste stand van zaken, dus de laatste uitdraai,  

4. 2 uitdraaien uitvergroot op de tafel: studenten 

5. Extra kolom voor aanwezigheid maken 

6. Extra kolommen voor de scholen aanmaken: NG = niet gekomen, leeg = niemand wil de student 

uitnodigen (ook naar hen gaat een mail), Bona= Bonaventura, Da Vinci = DaV, Fioretti = FIO, Northgo= 

NOR, Rijnlands = RLS , Teylingen = TEY,. 

7. Sta je er niet op: zelf intypen in de computer 

8. Om 15.20 uur de laatste lijst maken en uit draaien op volgorde. 

9. Aan de tafel wordt alleen de naam en vak en leerjaar geschreven, indien ze er nog niet op staan. 

Contactgegevens worden niet uitgewisseld. Alle communicatie verloopt via het secretariaat. 

 

Na 6 ronden en 1 uitloopronde van 10 minuten, worden de studenten bedankt en verzocht naar huis te gaan. 

 

1. De aanwezige schoolopleiders overleggen met hun coördinator wie ze willen hebben 

2. Daarna , rond 17.10 invoeren studenten per school middels een x. 

3. Elke coördinator die klaar is met z’n overleg, voert zelf de kruisjes in. 

4. Aan het eind van de middag worden de gegevens doorgestuurd aan Simone door de verantwoordelijke 

opleidingscoördinator 

5. Simone verstuurt per mail uitnodigingen (+afwijzingen) met een kopie aan de betreffende 

opleidingscoördinator. In de aanhef (onderwerp) van de mail staat de naam van de student 

6. De coördinatoren sturen de mails door aan hun schoolopleiders. 

 

Bovenstaande tekst  (dag zelf) moet herzien worden. (7 april 2015)  
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Uitnodiging externe speeddate 
 

 
Nieuwere versie uit het systeem 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Beste student, 
 
Op: 

Datum:  
Tijd:  

Lokatie: 
 
 
nodigt de ROS Rijnland je uit voor de externe speeddate Deze speedate is bedoeld voor de nieuwe studenten die 
nog geen stageplaats hebben kunnen bemachtigen binnen de ROS. De eerste jaars studenten die thans stage 
lopen op de ROS scholen zijn ook van harte welkom. Op deze manier kun je je voor aankomend schooljaar 
(2009/2010) verzekeren van een stageplaats door het voeren van korte gesprekken met vertegenwoordigers van 
de scholen die aangesloten zijn bij de ROS. Na de speeddate volgt eventueel een sollicitatiegesprek met een of 
enkele van onze ROS scholen die je de stageplaats kunnen bieden waar jij naar op zoek bent. Dit alles uiteraard 
onder voorwaarde dat je zowel op de opleiding als op je huidige stageplek positief beoordeeld wordt aan het eind 
van dit schooljaar. 
Als je verzekerd wilt zijn van een goede stageplaats voor het volgende studiejaar dan is het zaak dat je bij  de 
speeddate bent.  
Je kunt je inschrijven voor de speeddate door het formulier op de volgende pagina in te vullen en per e-mail voor 
18 mei te sturen naar francispieter@rosrijnland.nl. 
Hopelijk tot dan. 
 
 
 
Namens de ROS Rijnland, 
 
 
 
 
Francis Pieter (06-18144888) 
René de Smet (06-18967325) 
 

mailto:francispieter@rosrijnland.nl
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Uitnodiging interne speeddate 
 
 
 

 

 
 

 
 
Beste ROS student, 
 
Op: 

Datum:  
Tijd:  

Lokatie:  
  
 
nodigt de ROS Rijnland je uit voor de interne speeddate. Voor deze speeddate worden alleen de huidige ROS 
studenten uitgenodigd. Je krijgt dus de gelegenheid om je met voorrang van een betaalde stageplaats voor 
aankomend schooljaar (2009/2010) te verzekeren door het voeren van korte gesprekken met vertegenwoordigers 
van de scholen die aangesloten zijn bij de ROS. Na de speeddate volgt eventueel een sollicitatiegesprek met een 
of enkele van onze ROS scholen die je de betaalde stageplaats kunnen bieden waar jij naar op zoek bent. Dit alles 
uiteraard onder voorwaarde dat je zowel op de opleiding als op je huidige stageplek positief beoordeeld wordt 
aan het eind van dit schooljaar. 
Mocht je om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn op onze speeddate dan verlies je helaas je 
voorkeurspositie en kun je of scholen zelf benaderen voor een stageplek, of de externe speeddate voor nieuwe 
studenten bezoeken. Kortom als je verzekerd wilt zijn van een goede stageplaats voor het volgende studiejaar dan 
is het zaak dat je bij  de speeddate bent.  
Je kunt je inschrijven voor de speeddate door het formulier op de volgende pagina in te vullen en per e-mail voor 
30 januari te sturen naar astridbuijs@rosrijnland.nl.  
Hopelijk tot dan! 
 
 
 
Namens de ROS Rijnland, 
 
 
 
 
Francis Pieter (06-18144888) 
René de Smet (06-18967325) 
 
 
 
  

mailto:astridbuijs@rosrijnland.nl
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Recentere versie  

Startcursus 
Uitnodiging ROS Startcursus 

 

 
 

Betreft:  Startcursus ROSRijnland 
 

De  Regionale Opleidingschool Rijnland (ROS) is een samenwerkingsverband van zeven scholen 
voor VO met 24 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek. De ROS biedt naast 
(duale) stageplaatsen voor stagiaires ook mogelijkheden voor professionalisering en begeleiding 
voor zittende docenten.  

 
Beste nieuwe collega of stagiair, 
 
De schoolvakantie is nog niet of nauwelijks begonnen en het is al weer tijd om de blik te richten op het nieuwe 
schooljaar. De eerste periode op een (nieuwe) school is zeer belangrijk en intensief, of je nou geen, weinig of wat 
meer ervaring hebt. Om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen organiseert de ROSRijnland een startcursus 
voor alle nieuwe, m.n. beginnende docenten en stagiairs van de bij de ROS aangesloten scholen. Deze 
tweedaagse startcursus vindt plaats op: 
 
Datum:   Woensdag 26 augustus  2009 

Donderdag 27 augustus 2009 

 
Tijd:    9.30 uur tot 15.00 uur (Voor de lunch wordt gezorgd) 
 

 
Lokatie:   dag 1: KTS Teylingencollege,  Leidsevaart 4, 

2215 RE Voorhout  

      www.teylingen-college.nl 
 

dag 2: Rijnlands,  
Sportdreef, Sassenheim. 

 www.rijnlands.nl  
 

 
Programma 
 Woensdag 26 augustus zal staan in het teken van het begrip orde, een begrip waar iedere nieuwe docent, 

ervaren of onervaren, mee te maken krijgt op een nieuwe school. Het tweede en laatste onderdeel van deze 
dag is het maken van een lesplan. Om die reden is het handig om de methode voor je allereerste les bij je te 
hebben zodat we daar in de bijeenkomst eventueel al gebruik van kunnen maken. 

 Het afmaken en oefenen van een eigen lesplan zal centraal staan tijdens de tweede bijeenkomst op 
donderdag 27 augustus. Doel hiervan is dat je goed voorbereid aan je eerste les kan beginnen. En ………, een 
goed begin is het halve werk! 

http://www.teylingen-college.nl/
http://www.rijnlands.nl/
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Je krijgt het een en ander te horen, maar je gaat vooral ook veel doen tijdens de startcursus. Bovendien maak je 
vanzelf nader kennis met collega’s. 
 

Aanmelden 
Aanmelden graag zsm. door middel van het invullen en per e-mail terugzenden van het formulier op de volgende 
bladzijde aan rosrijnland@gmail.com  
Je kunt het onderstaande formulier ook vinden op de website van de ROSRijnland (www.rosrijnland.nl).  
 
Belangrijk: cc jouw ingevulde formulier aan de opleidingscoördinator van jouw school. E-mail adressen van de 
opleidingscoördinatoren vind je onderaan de brief en op de website van ROSRijnland. 
 

Doelgroep 

De doelgroep van deze startcursus bestaat uit collega’s die geen of weinig ervaring hebben voor de klas. Als je 
wat meer ervaring hebt, herintreder bent of met een (leraren)opleiding bezig bent valt er wellicht toch het een en 
ander te halen voor je en wordt jouw aanwezigheid uiteraard wel op prijs gesteld.  
Stagiairs zijn van harte welkom, maar wij hanteren als stelregel dat de opleiding altijd voor gaat. Dit houdt in dat 
als je geen toestemming van je opleiding krijgt om te verzuimen dat wij verwachten dat je gewoon aanwezig zult 
zijn bij je colleges.  
In geval van twijfel overleg je met de opleidingscoördinator van jouw school. 

 
Kosten 
Er zijn voor jou als stagiair of als docent van een van de Rosscholen geen kosten verbonden aan deze cursus. 
Voorwaarde is wel dat je opleidingscoördinator op de hoogte is van jouw inschrijving. 

 

Vragen 
Mocht je nog vragen hebben over de startweek dan zijn we telefonisch of per e-mail bereikbaar tot en met 10 juli.  
Hopelijk heb je al zin gekregen om te gaan beginnen. De ROSRijnland wenst je voor nu in ieder geval vast een 
prettige zomervakantie en we hopen je te zien in augustus!  
 
Namens de ROSRijnland, 
 
Niels de Bruin 
Opleidingscoördinator Fioretticollege. 
n.d.bruin@fioretti.nl 
06-23714586 
 
 
ROS scholen + opleidingscoördinatoren:  
Bonaventuracollege  Coen Westers  coenwesters@rosrijnland.nl   
Da Vinci College  Astrid Buijs  astridbuijs@rosrijnland.nl  
Fioretticollege   Niels de Bruin  n.d.bruin@fioretti.nl   
Teylingen College  René de Smet  renedesmet@rosrijnland.nl  
Wellantcollege  Francis Pieter  francispieter@rosrijnland.nl  
Rijnlands Sassenheim Anneke Wurth  a.wurth@rijnlandslyceum-rls.nl 

 

mailto:rosrijnland@gmail.com
http://www.rosrijnland.nl/
mailto:coenwesters@rosrijnland.nl
mailto:astridbuijs@rosrijnland.nl
mailto:%09n.d.bruin@fioretti.nl
mailto:renedesmet@rosrijnland.nl
mailto:francispieter@rosrijnland.nl
mailto:a.wurth@rijnlandslyceum-rls.nl
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Draaiboek Startcursus 

 

Week: Wat: Wie: Waar: 

24  Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst begeleiders versturen 
 

 Instructie begeleiders startweek laten copieren 
 

 Ruimte en catering regelen voor bijeenkomst begeleiders 

 Uitnodiging startcursus en inschrijfformulier aanpassen 

 Stukje over de startcursus op ROS site onder nieuws plaatsen 

 Uitnodiging startcursus en inschrijfformulier op website ROS en scholen 
plaatsen 

 Filmpjes vorige jaren op website plaatsen 

 Evaluatie startcursus vorig jaar bestuderen 

 Evt. PR materiaal aan laten passen 

  
 

25  Congresmappen, blocnotes, folders en pennen checken en bestellen 

 Verspreiden enquête evaluatie begeleiding 

 Inventariseren aantal begeleiders startcursus voor beide dagen 

  

26 
 
25 juni 
 

 Zaal + lokalen startbijeenkomst regelen 

 E-mail adressen nieuwe docenten verzamelen 

 Voorlichtingsbijeenkomst begeleiders 15.30-17.00 uur 

  

27  Startcursusmateriaal laten kopiëren Evaluatieformulier laten kopiëren  

 Korte fragmenten doornemen (max.3) 

 Evaluatieformulier laten kopiëren 

 Certificaten laten copieren op crème gekleurd papier (120) 

 Catering startcursus aankondigen, schatting deelnemers +/- 90 
 

 Regelen geluid en beamer met internetaansluiting (op groot scherm, dus 
aparte boxen voor geluid!) 

 Schoonmaak waarschuwen dat de benodigde ruimtes klaar  
     dienen te zijn in startcursus (12 lokalen) 

  

28  Uitnodigen schoolleiding bij startcursus 

 Versturen uitnodiging startcursus 
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 Versturen uitnodiging aan opleidingen en schoolleidingen 

 Congresmappen vouwen en vullen met materiaal (startcursus materiaal 
dag 1 + blocnote + pen + folder) 

 Stiften, post-its en ander materiaal klaar leggen 

 Ruwe schatting maken van aantal deelnemers 

 Catering definitief regelen In welke ruimte moet het eten worden 
neergezet en hoe laat? Koffie, thee, koekjes e.d. waar neerzetten, hoe 
laat? Laatste dag borrel regelen met hapjes. 

 Video en foto apparatuur regelen 

29 t/m 35  Verwerken inschrijvingen startcursus in deelnemerslijst 

 Bevestigen inschrijvingen per e-mail 

  

35  Email contact met begeleiders voor laatste puntjes. Begeleiders aanwezig 
half uur voor deelnemers 

 Versturen deelnemerslijst startcursus 

 Maken aanwezigheidslijst 

 Beurswand opbouwen 

 Beamers en videoapparatuur checken (wat als het niet werkt? Plan B?) 

 Laatste inhoudelijk overleg presentatoren 

  

35 
Startcursus 

 Bijhouden Aanwezigheidslijst  

 Aanwezigheidslijst copieren voor alle deelnemers en klaarleggen 

 Materiaal klaarleggen 

 Materiaal laten uitdelen 

 Ruimtes inrichten 

 Briefing begeleiders voor aanvang 

 Ingevulde evaluatieformulieren verzamelen 

 Debriefing begeleiders 

  

37  Ingevulde aanwezigheidslijst naar schoolleiding sturen    

38  Analyse maken van de evaluatie startcursus   

39  Evaluatierapport startcursus maken   

40  Filmpje maken van startcursus   

41  Filmpje op website plaatsen   

42  Evaluatie startcursus verspreiden   

43  Afronden startcursus   
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Evaluatieformulier Startcursus ROSRijnland 

Evaluatieformulier Startcursus ROSRijnland 
 
Naam: 
School:       Vestiging: 
 
Geef van de volgende beweringen aan in hoeverre u het er mee eens bent.  
1 = zeer mee oneens       5 = enigszins mee eens  
2 = mee oneens  4 = niet mee eens/niet mee oneens 6 = mee eens   
3 = enigszins mee oneens       7 = zeer mee eens 

 

Programma-inhoud 
1. De inhoud van deze cursus was duidelijk gericht op startende docenten en 

stagiairs 
2. Ik ben door deze cursus beter voorbereid op het komende schooljaar 
3. Deze cursus voegt iets toe aan wat ik al wist of had geleerd tijdens mijn 

opleiding 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7* 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Materiaal 
4. Het cursusmateriaal was overzichtelijk en duidelijk 
5. Het cursusmateriaal was verzorgd 
6. Het cursusmateriaal was compleet 
7. Het gebruikte beeldmateriaal was interessant 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Werkvormen 
8. Ik vond de gebruikte werkvormen stimulerend 
9. Er was voldoende variatie in werkvormen 
10. Het werktempo was voldoende 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Organisatie 
11. Ik wist van tevoren wat de doelgroep voor deze cursus was 
12. De catering was in orde 
13. Ik vond de reisafstand geen probleem  
14. Er waren voldoende begeleiders aanwezig 
15. Er waren geen organisatorische problemen 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Praktische toepasbaarheid 
16. Ik heb tips gekregen die ik ga toepassen volgende week 
17. De informatie die ik heb gekregen was relevant  
18. Ik heb geoefend met concrete voorbeelden 
19. Ik ga met meer zelfvertrouwen naar mijn eerste les 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Presentatie 
20. De plenaire presentatie was informatief  
21. De plenaire presentatie was motiverend 
22. De groepsleiders waren geïnformeerd 
23. De groepsleiders waren in staat om het proces te begeleiden 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Sfeer 
24. Het aantal deelnemers was niet nadelig voor de sfeer 
25. Ik heb kunnen lachen tijdens de cursus 
26. Er heerste een veilige sfeer met ruimte voor persoonlijke inbreng 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

ROSRijnland 
27. Ik weet waar de ROS voor staat 
28. Ik vind de tijdens de cursus opgedane contacten met collega’s/stagiairs van 

andere scholen van belang 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
 

Ik geef deze cursus het volgende cijfer: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

 

Ruimte voor opmerkingen/suggesties: 
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(evt. vervolgen op de achterzijde) 
*omcirkel het juiste cijfer 

Bedankt voor het invullen van deze enquête! 

Instructie ROS Startcursus 
 
Nieuwere versie Myra/Peter 
 
Algemeen: 
Gezien de verwachte omvang van het gezelschap ligt het voor de hand om zoveel mogelijk in groepen te werken. 
Een aantal activiteiten worden plenair afgehandeld en de rest van de activiteiten vinden plaats in groepen geleid 
door de begeleiders van de verschillende scholen. Niels en Astrid nemen het plenaire deel voor hun rekening. De 
samenstelling van de groepen zal afwisselend at random zijn, per vestiging of per cluster (alpha, beta, gamma). 
Dit wordt per activiteit aangegeven. 
 
Suggesties algemeen: 
 

- zorg voor een goed evenwicht tussen leiding geven en inbreng van de deelnemers. 

- motiveer, provoceer, bied verschillende perspectieven aan (bv. ll/docent,  willen/voelen/doen/kunnen of 
pedagogische/didactische/cognitieve) 

- biedt veiligheid bv. door (kort)  iets over eigen ervaringen te melden, door de lijn goed vast te houden etc. 

 
-  

Startbijeenkomst 1  nieuwe docenten 

Welkom 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Fihol of de aula van het Fioretticollege.  

 Beschrijving activiteit: 
Hans Wilmink begint met een korte presentatie over de ROSRijnland en toont indien mogelijk de website van de 
ROSRijnland. Astrid Buijs en Niels de Bruin nemen de agenda van de dag door en doen huishoudelijke 
mededelingen. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers verwelkomen 

 Resultaat activiteit: 
Alle deelnemers kennen de ROSRijnland en weten wat ze kunnen verwachten deze dag. 

 Verantwoordelijke personen: 
Hans Wilmink, Astrid Buijs en Niels de Bruin  
 

Wie ben ik? 

 Groepsactiviteit In groepen van willekeurige samenstelling 

 Lokatie: 
In lokalen 

 Beschrijving activiteit: 
De deelnemers stellen zich aan de groep voor door middel van een korte presentatie. In die presentatie 
beschrijven ze zichzelf als docent op de manier zoals zij dat willen. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers leren een aantal lotgenoten kennen. De oefening met de rode en groene kaarten is er voor 
bedoeld om de deelnemers bewust te maken van het feit dat je als docent alert moet zijn op signalen uit de groep. 
De deelnemers oefenen met het geven van feedback. 
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 Resultaat activiteit: 
De deelnemers voelen zich gesteund in de gedachte dat ze niet de enige nieuwe docent zijn.  
De deelnemers krijgen feedback op hun optreden van de groep.  
De deelnemers kunnen feedback geven. 

 Werkwijze: 
Je kan beginnen door een inleiding bij dit onderwerp over feedback te geven. Dit zou ook kunnen aan het eind 
van de activiteit. 
De rode en groene kaarten zijn een gimmick en geen doel op zich. Het moet de sfeer losjes maken maar mensen 
tegelijkertijd dwingen om ook een mening te hebben en die op verantwoorde wijze te ventileren. 
Laat ze eventueel ter demonstratie ook de bordjes bij jouw inleiding omhoog houden. Motiveer de deelnemers 
om de kaarten te gebruiken want ze zullen het aanvankelijk ongemakkelijk vinden.   
Creëer een veilige sfeer waarin het makkelijk is om feedback te geven en ontvangen.  
Zie er op toe dat voor aanvang van de activiteit er is afgesproken wie de feedback op de flappen schrijft voor 
degene die de presentatie houdt. Zorg er voor dat de geschreven feedback ook aankomt bij de juiste persoon. 
Verantwoordelijke personen:  
De groepsleiders 
 

Wat de leerling wil 

 Groepsactiviteit in dezelfde groepen van willekeurige samenstelling 

 Lokatie:  
Zelfde lokalen als voorgaande activiteit 

 Beschrijving activiteit: 
Doornemen van de lijst met dingen die een docent wel of niet zou moeten doen volgens de leerlingen. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers worden zich bewust van het feit dat leerlingen duidelijke ideeën hebben over hoe een goede 
docent zich behoort te gedragen.  
Resultaat activiteit: 
De deelnemers zijn voorbereid op wat leerlingen van hun willen. 

 Werkwijze: 
Deze lijst is gemaakt door leerlingen van het Fioretticollege. De lijst is zo overgetypt met taalfouten en al.  
Je zou kunnen beginnen met de lijst van aanbevelingen gezamenlijk door te lezen. Dit geeft je bijvoorbeeld de 
kans om het verhaal wat op te fleuren met een aantal persoonlijke relevante anekdotes. Je kan iedereen de lijst 
ook voor zich zelf laten lezen. 

 Verantwoordelijke personen: 
groepsleiders 
 

Wat de docent wil 

 Groepsactiviteit in dezelfde groepen van willekeurige samenstelling 
 Lokatie: 
Zelfde lokalen als voorgaande activiteit 

 Beschrijving activiteit: 
De deelnemers maken een keuze uit de vele tips van leerlingen. Ze kiezen per competentie één tip uit. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers verwerken de informatie die ze in het voorgaande onderdeel gepresenteerd hebben gekregen. 

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers hebben een aantal concrete tips over verschillende onderwerpen waar ze mee aan de slag kunnen. 

 Werkwijze: 
Deze activiteit gebeurt individueel na een korte uitleg van de opdracht door de groepsleider. Alle deelnemers 
schrijven bij elk van de vier competenties een tip uit de lijst van het voorgaande onderdeel op. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de tip ‘de sfeer aangenaam maken’ bij de interpersoonlijke of pedagogische competentie komt 
te staan.  
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 Verantwoordelijke personen: 
Groepsleiders 
 

Wat mag een leerling 

 Groepsactiviteit in dezelfde groepen van willekeurige samenstelling 
 Lokatie:  
Zelfde lokalen als voorgaande activiteit 

 Beschrijving activiteit: 
De deelnemers geven aan welke gedragingen ze wel of niet accepteren. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers denken na over wat ze wel of niet acceptabel vinden.  

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers weten hoe ze om moeten gaan met de gedragingen die hier genoemd staan. Deze wetenschap 
kunnen ze gebruiken bij het invullen van hun eigen ordeplan. 

 Werkwijze: 
Iedere deelnemer vult voor zich zelf het lijstje in. De aardigheid van de opdracht zit hem in de discussie die 
hopelijk volgt na het invullen. De manier om met de meeste gedragingen die hier staan om te gaan lijkt duidelijk, 
maar levert veel stof tot discussie. De groepsleider moet wellicht ook wel eens advocaat van de duivel spelen om 
de discussie op gang te helpen. Na afloop van de discussie de vijf gedragingen die niet getolereerd worden en die 
wel geaccepteerd worden op laten schrijven ten behoeve van het orde plan. 

 Verantwoordelijke personen: 
Groepsleiders 
 

Hoe maak je van een klas een hechte groep? 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Fihol of aula 

 Beschrijving activiteit: 
Astrid behandelt het stuk wat in het materiaal van de startcursus is terug te vinden. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers zijn op de hoogte van hoe groepsprocessen kunnen lopen in een klas. 

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers beschikken over strategieën om met groepsprocessen om te gaan. 

 Verantwoordelijke personen: 
Astrid Buijs 
 

Hoe neem ik maatregelen?  

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Fihol of aula 

 Beschrijving activiteit: 
Astrid vertelt over straffen en belonen n.a.l.v. het stuk in het materiaal van de startcursus. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers realiseren zich dat er meer manieren zijn om orde te houden dan iemand eruit sturen. 

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers kunnen hun orde maatregelen opbouwen en variëren.  

 Verantwoordelijke personen: 
Astrid Buijs 
 



 

60 

De beste stuurlui staan aan wal 

 Plenaire activiteit/ Groepsactiviteit in groepen van dezelfde school/vestiging 
 Lokatie:  
Fihol/aula daarna lokalen 

 Beschrijving activiteit: 
De video wordt plenair getoond. Daarna vertrekken de groepen naar de lokalen voor een nabespreking in de 
groep. Ook wordt tijdens dit onderdeel de noodkit ingevuld. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers zien een concreet voorbeeld van iemand die in de problemen komt in een les.  

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers beschikken over aanwijzingen om met een dergelijke situatie om te gaan. Dit is verwerkt tot een 
persoonlijke ordeplan in de noodkit. 

 Werkwijze: 
De deelnemers kruisen eerst de tips aan die zij de docent in de video zouden willen geven. Daarna neemt de 
groepsleider het initiatief tot de discussie hierover. Het is goed om te benadrukken dat de situatie die deelnemers 
zien geen uitzondering is maar iedereen kan overkomen. Wel benadrukken dat het beter is om nu te schrikken 
dan als je eenmaal voor de klas staat. Het is niet de bedoeling om mensen af te schrikken wel om ze goed voor te 
bereiden op wat er kan komen. 

 Verantwoordelijke personen: 
Groepsleiders 
 

Het rollenspel 

 Groepsactiviteit in groepen van dezelfde school/vestiging  

 Lokatie:  
In lokalen 

 Beschrijving activiteit: 
De deelnemers spelen voor leerling of geven een lesje over orde. 

 Doel activiteit: 
De deelnemers worden geconfronteerd met verschillende vormen van ordeverstoringen. Ook leren ze helpend 
gedrag te onderscheiden. 

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers brengen het geleerde wat betreft orde in praktijk en reflecteren daarop. De deelnemers krijgen 
aanvullende informatie aangereikt over eht houden van orde door degene die de les geeft. 

 Werkwijze: 
 

Hiervoor is een groepje vrijwilligers nodig dat de rol van leerling wil spelen. Terwijl de lesgever zich even 
verwijdert en zich op iets voorbereidt dat dadelijk onderwezen kan worden, deelt u aan verschillende mensen 
rollen uit. Begin altijd met 3 a 4 rollen en geef er telkens meer bij de volgende oefeningen met andere lesgevers. 
Ook moeten de rollen wisselen, zodat de lesgever niet weet wie een rol heeft en welke het is. Afgesproken moet 
worden dat de verstoorder met het storen ophoudt wanneer de lesgever gereageerd heeft, hoe dan ook. De aard 
van de ingreep komt immers na afloop uitvoerig ter sprake. 
De lesgever bereid zich voor op het geven van een les over orde waarvoor een artikel beschikbaar is. De 
werkvorm moet wel interactie met de klas mogelijk maken. Iets uitleggen of een klassengesprek of discussie zijn 
goede werkvormen. Groepswerk is wat minder geschikt omdat de lesgever zich dan helemaal kan concentreren 
op het stoorgedrag. Uiteraard zou dit in bepaalde gevallen ook een goede oefening kunnen zijn. Het wordt 
realistischer als de ‘docent’ - zoals meestal in de praktijk - twee dingen tegelijk moet doen. 

 
De bedoeling is dat het zo realistisch mogelijk overkomt. Dus zorg voor zowel verstorende als helpende rollen. 
Benadruk dat het nooit helemaal realistisch kan zijn maar dat we streven naar een benadering van de 
werkelijkheid. Ervaren docenten weten dat de werkelijkheid soms nog wel harder kan zijn! 
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Nabespreking 
De nabespreking, na een uitvoeringstijd van ongeveer tien minuten, richt zich op beide vaardigheden die hier in 
het geding zijn: waarnemen en reageren. Bruikbare vragen zijn: 

 Werd het storend gedrag tijdig opgemerkt? 

 Hield de lesgever de hele klas in de gaten? 

 Stond de reactie in verhouding tot het storend gedrag? 

 Werd effectief gebruik gemaakt van non-verbaal en dus weinig storend gedrag van de docent? 

 Was het non-verbale gedrag ‘sterk’? Waarom niet of wel? 

 Wat kan eraan veranderd worden? 

 Werd de leerling beledigd? 

 Werd meer storing van de les dan noodzakelijk was veroorzaakt door te reageren zoals gedaan werd? 

 Werden tegenreacties van de leerlingen uitgelokt? 

 Waren dreigementen reëel? 

 Waren straffen billijk en effectief? 

 Werd ook het positieve gedrag met aandacht beloond? 
Die laatste vraag wijst al op een uitbreiding van het spel met rollen die positief gedrag inhouden. De bedoeling is 
dat de lesgever ook daarop reageert, maar uiteraard in positiefbelonende zin 
 
 

 Verantwoordelijke personen: 
Groepsleiders 
 

Hoe maak ik een lesplan? 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Fihol of aula 

 Beschrijving activiteit: 
Niels geeft een inleiding waarin hij in gaat op het belang van een goede lesvoorbereiding. Eventueel wordt er in 
groepen nog geïnventariseerd welke informatie een goed lesplan zou moeten bevatten. 

 Doel activiteit: 
Het belang onderstrepen van het lesplan.  

 Resultaat activiteit: 
De deelnemers kijken alvast vooruit naar het onderwerp van de tweede dag. 

 Verantwoordelijke personen: 
Niels de bruin 
 
 

Startbijeenkomst 2  nieuwe docenten 

Welkom 

 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Groot lokaal of aula Da Vinci.  

 Beschrijving activiteit: 
Bespreking agenda van de tweede dag 
Huishoudelijke mededelingen 
.Doel activiteit: 
De deelnemers verwelkomen, zicht geven op deze tweede dag. 

 Resultaat activiteit: 
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Deelnemers hebben een beeld, zijn gerustgesteld mn. qua rollenspel, weten dat ze toewerken naar een 
lesvoorbereiding die op een aantal punten zeer overdacht en becommentarieerd is. 

 Verantwoordelijke personen: 
Astrid Buijs en Niels de Bruin  
 
 

De docent aan het woord 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Groot lokaal of aula Da Vinci.  
Beschrijving activiteit: 
Bestudering beelden van 4 lesstarts, noteren wat opvalt, betrekken van informatie van gisteren in feedback, 
conclusies trekken voor eigen docentschap. 
 

Een goede inleiding 

 Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Groot lokaal of aula Da Vinci.  
Beschrijving activiteit: 
Bespreking doel, betekenis en kenmerken van een inleiding. 

 Resultaat activiteit: 
Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van een goede inleiding; ze hebben kennis genomen van doel, 
betekenis, kenmerken. 

 Verantwoordelijke persoon: 
Niels de Bruin 
 
 

Het Droste effect 
Plenaire activiteit 
 Lokatie:  
Groot lokaal of aula Da Vinci.  
Beschrijving activiteit: 
Terugblikken op effect inleiding van vandaag: wat deed het wel of niet met je ? voldeed ie aan de eisen ? 

 Resultaat activiteit: 
Deelnemers voelen aan den lijve wat een goede/matige/slechte inleiding met je doet.. 

 Verantwoordelijke persoon: 
Astrid Buijs/Niels de Bruin 
 
 

De start van de les 
 In groepen van willekeurige samenstelling 

  Lokatie: lokalen 
Beschrijving activiteit  
Deelnemers focussen op inleidingen, vormen een beargumenteerde mening over inleidingen, ontwerpen 
passende inleidingen. 

 Resultaat activiteit: 
Deelnemers hebben qua vormen van inleidingen ideeën opgedaan; zien dat een inleiding met weinig inspanning 
tot stand kan komen, dat het bij elk vak mogelijk is. 

 Verantwoordelijke personen:  
groepsleiders: 
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De eerste eigen les 
In groepen van willekeurige samenstelling 

 : Lokatie: lokalen 

 Beschrijving activiteit 
Deelnemers ontwerpen/verbeteren hun eigen inleiding; feedback van collega-deelnemer wordt verwerkt 
.Resultaat activiteit: de inleiding in het lesplan is verbeterd, staat definitief vast. 

 Verantwoordelijke persoon: 
Groepsleiders 
 
 

Lunch ! 
 
 
De proefles 
in clustergroepen (alpha, beta, gamma) 
 Lokatie: lokalen.  
Beschrijving activiteit: 
.Deel van de voorbereidelessen wordt in 10 minuten gegeven voor een klein groepje deelnemers en begeleider(s) 

 Resultaat activiteit: de docent krijgt concrete feedback (op schrift) van meerdere collega’s, de docent heeft 
vragen gesteld aan de observanten bv. over alternatieven. 

 Verantwoordelijke persoon: 
groepsleiders 
 
evaluatie, afsluiting etc. 
 
- plenair door Niels en Astrid 
- afrondend praatje over de vraag: hoe nu verder qua begeleiding ? 
- diploma-uitreiking  
 

Uiteraard hopen we dat jullie goed voorbereid en met veel zelfvertrouwen aan de 
startcursus beginnen ! 
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 Workshops 
 

Richtlijnen ROS workshops 
 

 Het uitgangspunt voor de workshops is het slaan van een brug tussen theorie en praktijk. Dit betekent dat er 
gebruik wordt gemaakt van hapklare brokken theorie uit het programma van de lerarenopleidingen die 
worden gekoppeld aan de praktijk van de student/docent. 

 

 Het onderwerp van de workshop staat dicht bij de student/docent. 
 

 De workshop voldoet aan alle eisen die kunnen worden gesteld aan een verantwoorde les. 
 

 De workshop is aantrekkelijk voor de student/docent door: 
 Verschillende werkvormen 
 Activerende didactiek 
 Goede balans tussen theorie en praktijk 
 Goed tempo 
 Goede voorbereiding 

 

 De term workshop suggereert dat er aan iets wordt gewerkt. Er wordt gestreefd naar een concreet product. 
De workshop levert de student/docent iets op wat de volgende les direct kan worden ingezet. 

 

 De workshops zijn overdraagbaar. Dat wil zeggen dat de workshop in meer dan een setting zinvol is. 
Bovendien houdt het in dat de cursus door meer dan een persoon gegeven kan worden. 

 

 De workshop wordt ondersteund met schriftelijk materiaal zodat de student/docent de belangrijkste zaken 
later nog eens terug kan lezen. 

 

 De workshop bestaat uit niet meer dan 5 bijeenkomsten. 
 

 De bijeenkomsten zijn bij voorkeur op een vaste dag, op een vast moment, bij voorkeur ‘s middags tussen 3 
en 6. 

 

 De workshops duren bij voorkeur niet langer dan 2 uur. 
 
  



 

65 

Format ROS workshopaanbod 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Workshoptitel: Hoe creëer ik een goede werksfeer? 

Datum: In 2008/2009 

Lokatie: Da Vinci College 

Doelgroep:  

Betrokken competenties: Interpersoonlijke competentie 
Pedagogische competentie 

Verantwoording: Veel docenten zijn zich onvoldoende bewust van het belang van 
lichaamstaal. Bovendien hebben docenten vaak weinig zicht op hoe zij 
zelf lichaamstaal gebruiken. Lichaamstaal is namelijk een belangrijk 
element in de communicatie tussen leerlingen en docent.  
In een eerdere bijeenkomst is al gesproken over werkorde. Hierbij is 
vooral ingegaan  op de verbale communicatie. In deze bijeenkomst zal 
derhalve de non verbale kant van de zaak belicht worden. 

Doelstellingen: De doelstelling van deze bijeenkomst is om docenten meer bewust te 
maken van (hun) lichaamstaal. 

Beschrijving workshop: Er wordt gewerkt met videomateriaal. Aan de hand van wat praktische 
wenken over lichaamstaal en mimiek wordt  

Aantal bijeenkomsten: 1 

Benodigde tijd: 2 uur 
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Bijlagen 
 

Voortgangsformulier voor ROS stagiairs 
 

Naam student:       Datum: 
Schoolopleider:       Opleiding: 

 

1. Aan welke aandachtspunten is gewerkt in de afgelopen periode?  
 Omgang met leerlingen 
 Inspelen op de leefwereld van de leerlingen 
 Orde houden 
 Wisselmomenten 
 Vakkennis 
 Zelfstandig werken 
 Lesplannen 
 Werkvormen 
 Sfeer in de klas 
 Groepsprocessen 
 Lichaamstaal 
 Reflectie op het eigen functioneren  
 Iets anders, nl.  
 

 

2. Welke verbetering is bereikt? 
 
 
 
 
 

 

3. Welke aandachtspunten zijn geformuleerd voor de komende periode? 
   
 
   
 
  
 

 

4. Hoe verloopt de voortgang bij de stagiaire?  
(1 = probleemloos, 5 = moeizaam) 
 
1  - 2 - 3 - 4 - 5 

 

5. Opmerkingen: 
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