
Jaarplanning Samen Opleiden – Kwartiel 4 

 
 

SO: schoolopleider   
IO: Intituutsopleider   
Tandem: schoolopleider + instituutsopleider   
WOS: Werkgroep Opleiden en Scholen   

OPL: opleidingsbekwaam – eerste jaar   
BTB: beroepstakenbekwaam – tweede jaar   
WPB: werkplekbekwaam – derde jaar   
STB: startbekwaam – vierde jaar   

  

Informatie en handige documenten zijn te vinden op: Samen Opleiden – een site van lerendeleraren.nl   
Zie ook het opleidingsplan, tijdpad stage en jaaragenda 2021/2022.   
  

Kwartiel 4  

Schoolniveau   Stichtingsniveau   Partnerschapsniveau   

Schoolopleider:  
Werken in leerteams (team van studenten)  

(1 middag per week)    
Ook inplannen op regelmatige basis met deeltijd en 
afstudeerfase. Onderwerpen en werkvormen zie hieronder.   

Schoolopleider:  
Ontwerpatelier op stichtingsniveau (optioneel)   
Denk ook aan deeltijd en afstudeerfase.   

Startgroep    
WOS - Opleidersdag 5 
Tijd voor opleidingsteams   

Schoolopleider:  
Begeleidend bezoek, eventueel met medestudenten 

De ontvangen motivatiebrieven in overleg met 
stagecontactpersoon doornemen en plaatsen  

Eventueel als schoolopleider deelnemen aan de eind 
assessments van de STB studenten op Saxion (hier kan 
je voor benaderd worden) 

Tandem:  
3-hoeksgesprek tussen schoolopleider, 
instituutsopleider en directie  

 Overzicht van derde-, vierdejaars en deeltijd komt 
binnen, deze kunnen in overleg met de 
stagecontactpersoon geplaatst worden.   

   

Stageweek  Optioneel: Bijeenkomst organiseren voor het 
Opleidingsteam (IO, SO en starterscoach binnen  
een stichting)  

   

Tandem:  
Beoordelend lesbezoek (OPL en BTB)  

    

Afronding werkplekleren (stagebeoordeling) door 
student, mentor en tandem 

  

Schoolopleider / team: 
Presentatie afstudeer onderzoek van de LIO-
stagiaires aan het team 

     

Schoolopleider:  
Evaluatie van het jaar met team en studenten 

      

Afsluiting van het schooljaar met studenten. 
Voorbereiden afscheid, etc. 
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Jaarplanning Samen Opleiden – Kwartiel 4 

 

Onderwerpen voor de leerteams / ontwerpatelier  

• Bij begin van kwartiel 4: Bespreken van de zelfevaluatie, leerdoelen vanuit kwartiel 3 en vooruitblik afronden werkplekleren kwartiel 4 
• Procedure beoordelend bezoek (OPL en BTB)  
• BT2: De rijke leeromgeving (OPL) 
• BT4: Onderwijs en Samenhang (BTB)  
• STB student presenteert het afstudeeronderzoek aan medestudenten (ter voorbereiding op de presentatie voor het team) 
• Stageweek: evaluatie van de stageweek  

  
 
Optioneel:  

• Ontwerpatelier Ouderbetrokkenheid  

• Expertise inzetten van collega’s (IO, denk aan IB-er, directie, taal coördinator, etc.)  

• Coöperatieve werkvormen  

• Intervisie 

• Spel spelen: 30 seconds, etc.  

• Organiseren van een (buiten)schoolse activiteit  

• Sollicitatiegesprekken – wat kan je verwachten? (STB)  
 
 
Overige ontwerpateliers zijn te vinden op: Ontwerpateliers voor Schoolopleiders Archieven - Lerende Leraren  

 
  
 

https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/lerarenopleider/ontwerpatelier/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/materiaal-voor-ontwerpateliers/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/lerarenopleider/organisatie/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/bt1-bt3/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/bt1-bt3/
https://lerendeleraren.nl/productsoort/ontwerpateliers-voor-schoolopleiders/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/materiaal-voor-ontwerpateliers/
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/materiaal-voor-ontwerpateliers/
https://lerendeleraren.nl/productsoort/ontwerpateliers-voor-schoolopleiders/

