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Leren en ontwikkelen 
in onze opleidingsschool
Welkom in onze opleidingsschool ONmbo! Het partnerschap van 
ROC Nijmegen, HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) en HAN 
Instituut Sport en Bewegingsstudies (HAN-ALO). Samen leiden wij 
eerstegraads  docenten van HAN-ALO en tweedegraads docenten van 
HAN-ILS op. Dit zijn docenten die de hbo-opleiding in voltijd of deeltijd 
volgen, of middels het PDG-traject, de KOP-opleiding of de Minor 
docent worden in het vo & mbo (zie bijlage III). Daarnaast ondersteunen 
we startende collega’s middels een inductieprogramma.

Onze samenwerking gaat inmiddels enkele jaren terug. In 2012 zijn 
wij intensiever met HAN-ILS gaan samenwerken, onder andere door 
het inrichten van een gezamenlijk opleidingsteam. Dat team bestaat 
uit collega’s van ROC Nijmegen (schoolopleiders) en collega’s van 
HAN-ILS (instituutsopleiders). Ook op het niveau van het curriculum zijn 
we intensiever gaan samenwerken. Dat is begonnen met de start van 
het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen 
(VSLS). Vanaf dat moment is HAN-ALO betrokken (bijlage I en II). Dit 
heeft geleid tot het ontwikkelen van leerwerktaken voor het mbo en 
een inductieprogramma. In de afgelopen jaren hebben we toegewerkt 
naar de erkenning als opleidingsschool. Het resultaat hiervan is 
onder andere een curriculum per doelgroep, inclusief leerlijnen op de 
belangrijkste aspecten van onze visie.

Bij de ontwikkeling naar aspirant opleidingsschool hebben wij op 
onderdelen de samenwerking en kennisdeling gezocht met aspirant 
opleidingsschool van Graafschap/Rijn IJssel. Dit met als doel om 
samen te leren en de opbrengst te vertalen naar de context van onze 
eigen opleidingsschool.

Wie zijn de verschillende betrokkenen en wat zijn hun ervaringen? Een 
aantal van hen stelt zich voor.
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Karin Dusee
Schoolopleider

Ik ben nu enkele jaren betrokken bij 
de ontwikkeling van stageschool naar 
samenwerkingsschool en van daaruit 
naar aspirant-opleidingsschool en nu 
naar opleidingsschool. We hebben 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
Zo ondersteunen teammanagers 
inmiddels de opleidingsschool en 
werken we echt samen. Ook zijn de 
docenten in opleiding in het laatste 

jaar nu SLB samen met een collega. Ik vind het fantastisch 
om samen met de HAN het programma van ONmbo te ont-
wikkelen en steeds weer te verbeteren. Ik had niet gedacht 
dat ik ooit lerarenopleider zou worden!

Jan Willem Smelt
Werkplekbegeleider

Een stagiaire hebben houdt je scherp 
in je eigen functioneren en je hoort ook 
nieuwe dingen. Ik heb de basistrai-
ning en verdiepingscursus gevolgd. 
De bijeenkomsten voor werkplekbe-
geleiders, red ik helaas niet altijd. Het 
uitwisselen met anderen, daar heb je 
iets aan, maar soms heb ik ook nog 
zoveel andere dingen te doen, dan 
lukt het me even niet. Ik laat wel de 

gesprekken met de docent in opleiding altijd doorgaan. 
Soms heb ik het nodig om wat meer af te stemmen over 
hoe ik om moet gaan met bijv. de koppeling tussen theorie 
en praktijk. Gelukkig krijg ik daar dan hulp bij van de school-
opleider of instituutsopleider.

Kübra Muhtar
Wpl3 stagiaire 

Mijn 4e jaars stage loop ik bij de oplei-
ding Toerisme. Ik voel mij erg welkom 
in het team. Tijdens mijn stage is 
er een programma vanuit ONmbo 
waarbij we met alle 4e jaars docen-
ten in opleiding intervisie hebben 
en waar bijv. gastsprekers komen. Ik 
geef toe, daar zit ik niet altijd op te 
wachten. De stage, je onderzoek doen 
en vakken volgen op de HAN is best 

veel. Het levert me wel veel op: ik kan ervaringen en knel-
punten gelijk met medestudenten bespreken, vragen hoe zij 
het koppelen van het beroep aan de lesstof aanpakken en 
informatie ophalen over ROC Nijmegen. Het is fijn om hier 
een gezamenlijk moment voor te hebben.

Lotte Tunnissen
Onderzoekscoördinator

Ik ben onderzoekscoördinator voor de 
sector Economie en heb samen met 
mijn collega onderzoeksbegeleiders 
van ROC Nijmegen en Graafschap/
Rijn IJssel scholing hiervoor gevolgd. 
Ik werk samen met de schooloplei-
ders, werkplekbegeleiders en andere 
onderzoeksbegeleiders van ROC 
Nijmegen en de HAN. Zo beoorde-
len en begeleiden wij het onderzoek 

van docenten in opleiding volgens de begeleidings- en 
beoordelingsstructuur van de opleidingsschool. De ambitie 
‘theorie en praktijk verbinden’ krijgt onder meer gestalte 
door praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen ROC 
Nijmegen. Het leukste aan onderzoeksbegeleiding is dat ik 
hierdoor zelf nieuwsgierig en scherp blijf op mijn taak binnen 
het onderwijs. 

Rianne Romijnders
Instituutsopleider

Ik vind het mooi om al vanaf het 1e 
leerjaar samen te bouwen aan het 
gezamenlijk curriculum. Met collega’s 
van het ROC hebben we een pro-
gramma ontwikkeld dat docenten 
in opleiding helpt de theorie van hun 
opleiding direct te vertalen naar het 
werkplek leren op het ROC. Samen met 
de schoolopleiders, onderzoeksco-
ordinatoren en werkplekbegeleiders 

werk ik aan een nog betere begeleidings- en beoordelings-
structuur voor studenten. Het gezamenlijk afstemmen ervaar 
ik echt als sámen opleiden.

Wie zijn wij?
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ONmbo: studenten vertellen
In het kader van het informatiedossier, lieten wij 
studenten dit najaar vragenlijsten invullen over 
hun traject binnen de ONmbo. Hun teksten zijn 
aangevuld met de resultaten uit de jaarlijkse evaluatie 
werkplekleren, uitgevoerd door HAN-ILS. 

De onderwijsleeromgeving
“De communicatie met mijn stagebegeleider ver-
loopt heel goed, het is duidelijk wat hij van mij ver-
wacht. Wat beter zou kunnen is de planning van de 
themabijeenkomsten. Nu vonden deze plaats op 
donderdagmiddag wanneer er ook lessen gevolgd 
moeten worden op de HAN.” Evaluatie werkplek leren 
– student lerarenopleiding economie, WPL2 deeltijd

“Ik ben erg blij met de opzet. Dat ik dus vol voor PW een 
leereenheid kan ontwikkelen waar 
PW iets aan heeft en ook waar ik als 
student PDG wat aan heb. Dat maakt 
het betekenisvol. De uitwisseling met 
andere studenten PDG vind ik vrucht-
baar en de theoretische haakjes vind 
ik ook prettig.” Annemarie van der Riet 
– PDG student

“Tot nu toe heb ik een hele leuke en leerzame stage 
bij het ROC Nijmegen. Mede door de school en de 
leerlingen maar ook zeker dor het team waar ik stage 

Wat vind je sterke punten van de opleidingsschool?
“Ik heb het op dit moment super naar mijn zin. Ik voel mij serieus 
genomen en onderdeel van het team. Ik kan bij iedere collega 
terecht met vragen, ik mag met ze meelopen en leer van ieder-
een. Ik krijg de ruimte om te leren en mijzelf te ontwikkelen. Ze laten 
me los om mij voor te bereiden op mijn LIO, maar ik kan op ieder 
moment op ze terugvallen. Ze laten mij nooit iets doen waar ik me 
ongemakkelijk bij voel, maar stimuleren wel op het leerproces.” Kyra 
Smolders-van der Sluys - KOP-student 1e semester 

“Goede begeleiding en je maakt echt deel uit van het team” 
Evaluatie werkplek leren – student lerarenopleiding Engels, werk-
plekleren 2b

“Positief: als stagiaire werd ik goed betrokken bij het team als één 
van de collega’s. Ik mocht overal aan meedoen en kon iedereen om 
hulp vragen. Wat kan beter: een duidelijkere uitleg over de opleiding 
die mijn studenten volgen (werktuigkunde) was prettig geweest.” 
Evaluatie werkplekleren – docent in opleiding wiskunde, werkplek-
leren 2b

Er is een duidelijk plan hoe je begeleid wordt en wat daarin van 
jezelf verwacht wordt, deze geeft goed richting voor het invullen van 
je eigen leerproces. Daarnaast zijn de werkplekbegeleiders kundig 
in het begeleiden van de stagiaires. Ze stellen de juiste vragen ter 
bevordering van het leer proces en geven op een prettige manier 
feedback. Daarnaast staan ze open voor vragen en geven daar 
ook graag antwoord op, ze maken tijd voor je vrij.” Jeroen Gideonse, 
Student HAN-ALO, stage Hoofdfase 2

“Eerst zelf reflecteren en daarna feedback. Dat stimuleert mijn 
eigen leerproces en het meedenken om leerdoelen te behalen. 
Verbeterpunt is mogelijk de planning van lessen en stage uren, al 
begrijp ik dat dit niet altijd haalbaar is. Voor mij heeft les kunnen 
geven aan 1e jaars VP studenten veel opgeleverd, dit zou anders 
zijn geweest als ik andere lessen had moeten geven die niet direct 
bij mijn expertise aansluiten.” Evaluatie werkplekleren – student 
leraren opleiding LGW, begeleide stage deeltijd

“De begeleiding was goed; ik kreeg genoeg ruimte om mijn eigen 
praktijk vorm te geven en te ontwikkelen binnen het mbo. Team ICT 
heeft mij goed verwelkomd en de samenwerking binnen dit team 
was ook duidelijk en constructief. Ik kreeg ook de mogelijkheid om 
verschillende bijeenkomsten bij te wonen en cursussen te volgen. 
Ik kreeg dit jaar ook de gelegenheid om co-SLB ‘er te zijn van een 
mbo eerstejaars klas.” Evaluatie werkplekleren – student leraren-
opleiding Engels, werkplekleren 3

“Heel fijn dat er zoveel ruimte wordt gegeven om dingen uit te pro-
beren! Meer begeleidingsgesprekken om nog verder te ontwikkelen 
zouden goed kunnen helpen voor volgende stagiaires” Evaluatie 
werkplekleren – student lerarenopleiding Engels, werkplekleren 2b

“Door het hartelijke ontvangst en door het benoemen van positieve 
punten werd ik nog meer gemotiveerd.” Evaluatie werkplekleren – 
student lerarenopleiding economie, WPL2 deeltijd.

Begeleiding
“Heel fijn. Alles is erg duidelijk en als er iets niet loopt 
zoals het hoort, wordt er gelijk actie ondernomen.” 
Babette Smulders –werkplekleren 1

“Ik ben heel erg tevreden over de begeleiding vanuit 
mijn werkplekbegeleider. Het is erg fijn hoe wij aan de 
slag zijn gegaan met het lesgeven. We hebben het in 
stapjes opgebouwd. Eerst ervaren hoe het is om een 
les te openen en af te sluiten. Ik ben begonnen met 
het oefenen met de vijf rollen van de leraar (zonder 
coach). Toen ik deze allemaal een keer had gedaan, 
heb ik een deelles gegeven, toen een hele les. Dit heb 
ik opgebouwd naar beide stagedagen één les. En nu 
ben ik bezig met het geven van lessenreeksen.” Marit 
Pansier – KOP-opleiding semester 1

Het duo-SLB schap is een ontzettend mooi voorbeeld 
van een van de vele kansen die je op het ROC krijgt 
om je te ontwikkelen tot een volwaardige collega. 
Samen met een ervaren docent leer je alles over de 
rol van SLB-er in deze onderwijscontext. Dit is heel 
anders dan er alleen over lezen in onderwijskun-
deboeken. Het heeft voor mij erg geholpen bij de 
beeldvorming van het beroep mbo-docent.” Lisa van 
Tilburg, student HAN ILS – werkplekleren 3

“Ik vind de begeleiding van mijn  werkplekbegeleider 
ontzettend goed. De schooloplei-
der is bereikbaar voor eventuele 
problemen en zal een aantal lessen 
bezoeken. Tevens zal zij samen met 
mijn werkplekbegeleider de beoor-
delingen uitvoeren.” Joyce Bennink 
–  werkplekleren 1
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De context
“Wat ik aantrekkelijk vind aan het mbo is het praktijkgerichte 
onderwijs.” Joyce Bennink – werkplekleren 1

“Ik ben erg tevreden over de inhoud van de PDG en hoe de 
lessen verzorgd zijn. Het sluit perfect aan bij het werk als 
docent op het mbo. De lesdagen zijn interessant en her-
kenbaar. Er is ruimte voor eigen inbreng vanuit de groep. Er 
is afwisseling in het programma. De begeleiding door de 
docenten is prettig.” Manuela Roos - PDG

 “Het aantrekkelijke van het mbo vind ik variatie in werk-
zaamheden. Soms sta je in de klas en geef je daar je les. 
De andere keer sta je weer in de gymzaal of zit je achter je 
computer. De afwisseling vind ik erg leuk en dit bevalt mij 
tot nu toe erg goed.” Jeroen Gideonse, Student HAN-ALO, 
stage Hoofdfase 2

“Het contact met de studenten verloopt gelukkig goed! Ik 
had verwacht dat mijn leeftijd het wellicht lastig zou maken, 
maar dit maakt het juist heel leuk. Ik zit namelijk meer op 
een lijn met de studenten aangezien we even oud zijn.” 
Marit Pansier – student KOP-opleiding semester 1

Beoordeling
“Ik ben heel erg tevreden met de begeleiding van Jarno. Ik 
krijg feedback waar mee ik vooruit kan en waarmee ik zelf 
aan de slag moet om een oplossing te vinden. Hij is betrok-
ken bij het leerproces en staat altijd open voor vragen vanuit 
mij. Het is daarom ook erg fijn dat als ik ergens tegen aanloop 
ik daar over kan sparren met Jarno. De schoolopleider is 
Tineke Mouthaan. Bij mijn tussenevaluatie hebben wij een 
gesprek gehad waarbij ze kritische maar leerzame vragen 
heeft gesteld zodat ik werd getriggerd om over doelen na 
te denken en eventueel aan te passen.” Jeroen Gideonse, 
student HAN-ALO, stage Hoofdfase 2.

bij mag lopen. De docenten hebben mij snel opgenomen 
waardoor ik gelijk het gevoel kreeg dat mijn aanwezigheid 
er toe deed. Ik krijg redelijk wat verantwoordelijkheid en dit 
stimuleert mij nog meer om een betere docent (in oplei-
ding) te worden.” Jeroen Gideonse, Student HAN-ALO, stage 
Hoofdfase 2

“In eerst instantie heb ik veel met mijn collega’s mee gekeken. 
Ik stel vragen over de manier van handelen en probeer zelf te 
ervaren door te doen. Daarnaast probeer ik de theorie die ik 
krijg op de HAN te koppelen aan de praktijk.” Kyra Smolders-
van der Sluys - KOP-student 1e semester

“Door het filmen van een les en het evalueren hierover kon 
ik kritisch naar mijzelf als lesgever kijken. Hoe sta ik voor de 
groep? Hoe ga ik met leerlingen om? Door deze manieren 
van feedback kon ik goed zien welke punten nog verbeterd 
konden worden.” Jeroen Gideonse, Student HAN-ALO, stage 
Hoofdfase 2

“Veel dingen die ik op de HAN heb geleerd breng ik hier in prak-
tijk. Zo vertelt mijn SLB’er op de HAN veel over verschillende 

werkvormen die ik hier zelf uitprobeer. 
Gamification wil ik ook meer gaan inzetten 
tijdens de les, omdat ik merk dat studen-
ten hier positief op reageren. Verder maak 
ik voor iedere hele les die ik geef een lesvoorbereidings-
formulier waarin ik probeer om alle sleutelbegrippen toe te 
passen.” Marit Pansier – KOP-opleiding semester 

“Ik heb de leerwerktaak gekozen waarbij je activiteiten op 
meso niveau ga organiseren. Deze ga ik toepassen door een 
(concept) clinic op te zetten om leerlingen te motiveren of te 
belonen voor het fietsen van en naar school of buitenschool.” 
Jeroen Gideonse, Student HAN-ALO, stage Hoofdfase 2

“Tijdens evaluaties wordt er vaak gevraagd waarom ik iets 
doe om zo te kijken of ik daadwerkelijk theorieën gebruik 
tijdens mijn lessen. Daarnaast werd ik er vaak op gewezen 
dat ik tijdens de lessen theorie aan de les moet koppelen.” 
Jeroen Gideonse, Student HAN-ALO, stage Hoofdfase 2

“Gesprekken met wpb zijn zeer zinvol. Stuurt mij ook aan om 
de theorie erbij te pakken.” Esther Budde - werkplekleren 3

Onderzoek
“De onderzoekskring vond ik een fijne steun, maar de bijeen-
komsten waren niet erg diepgaand. De individuele afspraken 
met een van de onderzoeksbegeleiders waren voor mij nut-
tiger.” Evaluatie werkplekleren – student lerarenopleiding 
Geschiedenis, werkplekleren 3

“Professioneel. Ik kon altijd bij ze terecht met vragen en dat 
vond ik heel fijn.” Evaluatie werkplekleren – student leraren-
opleiding Engels, werkplekleren 3

“In het mbo kan je jezelf op een breed gebied ontwikkelen, 
ook het onderwerp voor je onderzoek kan heel breed zijn.  
Binnen het mbo heb je niet alleen te maken met je eigen vak-
gebied maar met veel meer. Dat vind ik zo leuk aan het mbo 
en aan de begeleiding die ik krijg tijdens de 
onderzoekskring. Ook vind ik het fijn dat ik 
beoordeeld word door mijn begeleider van 
het ROC, samen met de HAN.” Esther Budde, 
Student HAN ILS, stage werkplekleren 3
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De visie van ONmbo
Onze doelen
ONmbo is dé mbo (aspirant) opleidingsschool in de regio 
Nijmegen waar collega’s van ROC Nijmegen samen met 
collega’s van HAN-ALO en HAN-ILS gezamenlijk eerste- en 
tweedegraads docenten opleiden. Dit doen we als ONmbo 
gezamenlijk op de locaties van ROC Nijmegen met als doel 
om de context van het mbo een prominentere plaats in 
de lerarenopleidingen te geven, het beter op elkaar laten 
aansluiten van het leren op het instituut en in de werkplek 
en om als collega’s van het partnerschap onderling van 
elkaar te leren door samen te ontwikkelen en uit te voeren1 . 
Daardoor leiden we goede docenten voor de toekomst op 
met mbo-specifieke competenties.

Beroepsgerichte activerende didactiek
Het verzorgen van onderwijs voor mbo-studenten ken-
merkt zich doordat de leerstof gerelateerd kan worden 
aan het beroep waarvoor de mbo-student opgeleid wordt. 
Docenten in opleiding zetten dan activerende didactiek in 
zodat de mbo-studenten de leerstof op een actieve manier 
eigen maken voor een beter leerresultaat. Onder de kapstok 
van beroepsgerichte activerende didactiek, het centrale 
thema binnen ONmbo, werken we aan de koppeling van 
theorie aan de praktijk en stimuleren we kritisch onderzoe-
kend leren van de docenten in opleiding. Binnen ONmbo 
laten we docenten in opleiding kennis maken en ervaring 
opdoen met de verschillende rollen van de mbo-docent en 
stimuleren we hen om verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen leerproces. Met andere woorden: de docent in 
opleiding in the lead. Hiermee willen we als ONmbo bijdra-
gen aan het opleiden van tweedegraads docenten en hen 
stimuleren om een leven lang te blijven leren. 

De uitvoering
Nadat onze visie stond, zijn we als projectleiding aan de slag 
gegaan om de visie verder te concretiseren in samenwer-
king met de schoolopleiders (SO), de instituutsopleider (IO), 
de onderzoekscoördinatoren (OC), collega’s van het induc-
tietraject en de collega’s van de lerarenopleidingen van de 
HAN. Dit hebben we gedaan in april (2018) door een dag op 
de hei stil te staan vragen als: wat houden deze begrippen 
voor ons in? Hoe zien wij dat terug in een curriculum? 
Tijdens dit gesprek kwam er veel enthousiasme en ambitie 
los voor ONmbo. Wat er toen allemaal bedacht is, gaat te 
ver voor de komende tijd om te realiseren. Maar het zet een 
mooie stip aan de horizon voor de langetermijnontwikkeling 
van ONmbo. 
In de maanden erna hebben we de uitwerking van de visie 
verder verwerkt in ons curriculum en het opleidingsplan 
geëvalueerd en hierop aangepast. In dit proces van verta-
len hebben we de collega’s meegenomen die verantwoor-
delijk zijn voor de inrichting van de inductiefase. Vervolgens 
hebben we de competenties per rol bepaald die nodig zijn 
om deze visie te realiseren. Dit is de basis voor het profes-
sionaliseringsplan. De OC’s hebben de visie vertaald in een 
visie op onderzoek en een onderzoeksprogramma ont-
wikkeld dat aansluit bij het curriculum. Parallel aan deze 

activiteiten hebben we een kwaliteitszorgplan ontwikkeld 
dat ons helpt om de realisatie van de visie en de kwaliteit 
van ons werk te monitoren. 
Om meer verbinding en draagvlak van de visie te creëren 
hebben we als kernteam gesprekken gevoerd met verschil-
lende lagen van de organisaties van de HAN en ROC. Tijdens 
deze gesprekken hebben we visie besproken, gevraagd wat 
mensen vanuit hun rol doen en gaan doen om deze visie te 
realiseren. Ook hebben we onze voortgang steeds getoetst 
bij het projectteam en de stuurgroep. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat de opleidingsschool leeft binnen HAN en ROC 
Nijmegen en alle teams tenminste één docent in opleiding 
hebben. En moest dat voorheen een docent in opleiding in de 
eindfase zijn, inmiddels hebben collega’s van ROC Nijmegen 
ook de meerwaarde ervaren van het opleiden van een 1e, 
2e of 3e jaars docent in opleiding. Zij worden enthousiast in 
het team opgenomen en de begeleiding wordt gezien als 
teamverantwoordelijkheid.
Om de werkplekbegeleiders (WPB) te helpen om binnen hun 
rol gestalte te geven aan de visie hebben we in november 
(2018) een tweedaagse professionaliseringsbijeenkomst 
georganiseerd. Hierin hebben we ze laten deelnemen aan 
activiteiten die bijdragen aan de implementatie van de visie. 

Sterke punten
• De visie van ONmbo verwerkt naar concrete plannen 

voor het curriculum, onderzoek, kwaliteitszorg en pro-
fessionalisering en wordt actief uitgedragen

• De bekendheid van de opleidingsschool en het ONmbo 
team in de organisatie. In korte tijd is het idee binnen 
teams dat een docent in opleiding in de eindfase handig 
is, ontwikkeld naar een situatie waarin teams de toege-
voegde waarde van diverse soorten docenten in oplei-
ding ook echt ervaren

Ontwikkelpunten & geplande acties
• Dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, in eigen 

woorden kan uitleggen waar ONmbo voor staat: Middels 
directeurenoverleg, bezoeken bij managementteams 
en opleidingsteams, studiedagen en door informele 
gesprekken binnen ROC Nijmegen willen we het draag-
vlak van en verbinding met de visie continueren.

 1 ONmbo (2018). Visie ONmbo.
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Uitgangs-
punten visie

WPL1 WPL2a WPL2 WPL2b/ 
Hoofdfase 2/KOP

WPL3/ 
Hoofdfase3/KOP/Dt

Voltijd & deeltijd Voltijd Deeltijd Voltijd Voltijd & deeltijd

Beroeps
gerichte 
activerende 
didactiek

Eerst de theorie over activerende beroepsgerichte didactiek en kijken hoe dit in de praktijk wordt 
toegepast. Daarna steeds grotere zelfstandigheid in het ontwerpen en uiteindelijk uitvoeren hiervan.

Kennismaking mbo Lesgevende taak staat 
centraal; ontwerpen en 
lesgeven

Aandacht voor les-
geven en ontwerpen, 
gevolgd door uitvoeren 
beroepsgerichte acti-
verende didactiek

Uitvoeren beroeps-
gerichte activerende 
didactiek (d.m.v. 
gestuurde opdracht)

Uitvoeren beroeps-
gerichte activerende 
didactiek

Rollen 
mbodocent

Gedurende de stages steeds meer kennis maken met verschillende rollen en deze in opbouwende 
mate in praktijk mogen uitvoeren. 

Rollen mbo-docent 
kennismaken:
• Kijken in team 

(dagdelen)
• Lesdelen verzorgen

Inzoomen rollen 
mbo-docent:
• Kijken en zo mogelijk 

 participeren in team 
(dagen)

• Enkele lessen 
verzorgen

Inzoomen rollen 
mbo-docent:
• Teamlid
• BPV-begeleiding 

kennismaken
• Examinering 

meekijken
• Samenhangende 

lessen verzorgen

Inzoomen rollen 
mbo-docent:
• Teamlid
• BPV-begeleiding 

kennismaken
• Examinering 

meekijken
• Samenhangende 

lessen verzorgen

Uitvoeren  verschillende 
rollen mbo-docent:
• Volwaardig teamlid
• BPV-begeleiding ken-

nismaken en evt. mee 
uitvoeren

• Mee uitvoeren 
examinering

• Duo SLB
• Zelf verantwoordelijk 

lesgeven

Leerlijn 
 kritisch 
onder
zoekende 
houding

Ruimere keuze uit leerwerktaken en steeds mee autonomie in de uitvoering. Zo wordt docent in 
opleiding in the lead en vraag je steeds meer van hem om theorie en praktijk te koppelen

Onderzoeksmatig 
uitvoeren van gegeven 
opdrachten

Onderzoeksmatig 
uitvoeren van gegeven 
opdrachten, opstellen 
eigen leerdoelen
en kiezen van opdrach-
ten passend bij eigen 
ontwikkeling (begeleid)

Onderzoeksmatig 
uitvoeren van gegeven 
opdrachten, opstellen 
eigen leerdoelen
en kiezen van opdrach-
ten passend bij eigen 
ontwikkeling (begeleid)

Onderzoeksmatig 
uitvoeren van gegeven 
opdrachten, opstellen 
eigen leerdoelen en 
kiezen van opdrach-
ten passend bij eigen 
ontwikkeling

Onderzoeksmatig 
uitvoeren van gegeven 
opdrachten, opstellen 
eigen leerdoelen en 
kiezen van opdrach-
ten passend bij eigen 
ontwikkeling

Koppeling 
theorie en 
praktijk 

Kennismaken met 
de koppeling tussen 
theorie en praktijk in 
reflecties onder bege-
leiding van de WPB. 

Samen met de WPB 
zoeken geschikte 
leerwerktaken3 .

• Zoekt leerwerktaken 
uit om zijn leerdoelen 
te realiseren.

• De koppeling tussen 
theorie en praktijk 
leggen in reflecties.

• Zoekt leerwerktaken 
uit om zijn leerdoelen 
te realiseren.

• De koppeling tussen 
theorie en praktijk 
leggen in reflecties.

In staat zijn om zelf-
standig de koppeling 
tussen praktijk en 
theorie te leggen.

Docent in 
opleiding in 
the lead

Stelt onder begelei-
ding van de WPB een 
leerwerkplan op.

• Op onderzoeksmatige 
wijze zijn leerwerkplan 
op stellen

• Initiatieven nemen 
om zijn leer doelen te 
realiseren binnen en 
buiten het team.

Is proactief en kan zo 
goed als zelfstandig 
reflecteren

Is proactief en kan zo 
goed als zelfstandig 
reflecteren.

In staat zijn om zelf-
standig te reflecteren 
en daarbij theorie te 
koppelen.

Tabel 1: overzicht vertaling per type werkplekleren van onze visie naar leerlijnen.

De onderwijsleeromgeving
Curriculum
Onze doelen
Op basis van onze visie hebben we per doelgroep een curri-
culum2 ontwikkeld. Doel is om docenten in opleiding zo opti-
maal mogelijk te laten leren in onze context naar het beoogde 
eindniveau. Centraal in ons curriculum staat de leerlijn acti-
verende beroepsgerichte didactiek. 
Om dit in de praktijk te kunnen brengen, is kennis van en zicht 
op het beroep waarvoor we opleiden nodig. Docenten in 
opleiding moeten kennis hebben van activerende didactiek 
en vaardigheid om de leerstof op deze wijze aan te bieden. 
Lesgeven in het mbo vraagt een grote veelzijdigheid, flexibi-
liteit en responsiviteit van docenten. Je geeft niet alleen les, 
maar bent ook studieloopbaanbegeleider (SLB), begeleider 

bij beroepspraktijkvorming (BPV begeleider), examinator, 
(vak-)docent, ontwikkelaar en teamlid. 
Daarom willen we docenten in opleiding kennis laten maken 
(WPL1) en ervaring op laten doen (tijdens latere WPL’s) met de 
verschillende rollen van de mbo-docent. O.a. door middel 
van de koppeling van theorie en praktijk willen we het  kritisch 
onderzoekend leren van hen stimuleren.
De verwerving van deze vaardigheden staat centraal in de 
leerlijnen van onze opleidingsschool. De expertise van col-
lega’s van het ROC en de HAN zijn daarbij complementair. 
Bovendien is de docent in opleiding eigenaar van zijn eigen 
leerproces en zetten we hem steeds meer in the lead. 

2 ONmbo (2018). Opleidingsplan ONmbo.
3 Bureau Extern Leerwerktakenbank.
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De uitvoering
Het curriculum met de hiervoor 
beschreven leerlijnen hebben we 
per doelgroep uitgewerkt. Dit is 
opgenomen in het opleidings-
plan ONmbo. Tabel 1 beschrijft 
per doelgroep op welke wijze de 
uitgangspunten uit de visie naar 
voren komen in het curriculum 
voor de docent in opleiding. 

Het programma van het PDG-
traject is door samenwerking 
tussen de Gelderse ROC’s en de 
HAN recent opnieuw  ontworpen; 
werkveld en instituut hebben 
dit gezamenlijk opgepakt. 
Uitgangspunt van dit traject is 

maatwerk. Het bestaat uit een combinatie van contact-
onderwijs, online leren en leren op de werkplek. Daarmee sluit 
het aan bij de dagelijkse praktijk van de mbo-docent en bij 
de leerbehoefte van de cursist. Het contactonderwijs bestaat 
uit de drie modules:

1. Beroepsgerichte leeromgeving: beroepsgericht vak-
didactisch ontwerpen en toetsen van leerarrangementen.

2. Organiseren van activerende leereenheden en begelei-
dingsprocessen in de groep.

3. Onderzoeken van de kwaliteit van de beroepsopleiding 
en de eigen professionaliteit.

Rianne: “Het programma van WPL1 is door mij en een 
schoolopleider opgezet en ik ben heel trots op het resultaat. 
We hebben veel positieve reacties gehad vanuit studenten. 
Dit is een prachtig voorbeeld van echt samen opleiden” 

Instroomniveau & vrijstellingen
Bij de uitwerking van ons curriculum met de leerlijnen sluiten 
we aan bij de instroomkwalificaties per niveau van werk-
plekleren. Hierbij houden we rekening met de vrijstellingen, 
mogelijk op basis van Erkenning van eerder verworven com-
petenties (EVC), die de docent in opleiding via de examen-
commissie van de instituten van de HAN heeft gekregen.

Begeleiding
Onze doelen 
Om docenten in opleiding samen op te leiden hebben we 
een visie op begeleiden en het gebruikte didactisch concept 
bepaald. Deze staan beschreven in ons opleidingsplan. Dit 
is de basis voor de begeleiding in de opleidingsschool voor 
zowel de SO, IO, OC, onderzoeksbegeleider (OB) en de WPB. In 
onze begeleiding staan de volgende punten centraal:
• De docent in opleiding in the lead’. Passend bij de ont-

wikkelingsfase van de docent in opleiding, stimuleren we 
hem om zelf de regie over zijn leerproces te nemen. 

• Stimuleren van kritisch onderzoekend leren door o.a. de 
koppeling tussen theorie en praktijk te leggen.

De uitvoering
De begeleiding van de docent in opleiding ligt vooral bij 
de WPB en het team. De SO en IO staan in de begeleiding 
meer op afstand. Zij zorgen ervoor dat de WPB in staat is de 
begeleiding van de docent in opleiding voor zijn rekening 
te nemen. De SO en OC bewaken de leerlijn van respectie-
velijk het curriculum en onderzoek. Het ONmbo team voert 
de bijeenkomsten voor docenten in opleiding uit voor elk 
type werkplekleren. Voor WPL3 verzorgen de OC/OB ook nog 
aparte onderzoeksbijeenkomsten vanuit de context van ROC 
Nijmegen die op de begeleiding van het afstudeeronderzoek 
gericht zijn en waarbij zij ook een beoordelende rol hebben.

Het leerwerkplan (bijlage IV), waarin de docent in opleiding in 
overleg met lerarenopleiders en de WPB zijn leerdoelen ver-
woord, is een instrument in de begeleiding van de student. 
Het is de leidraad voor het vormgeven van activiteiten in 
werkplekleren waarin hij zijn leerdoelen en ontwikkeling zicht-
baar maakt. Een WPB voert wekelijks een reflectiegesprek met 
de docent in opleiding. In dit gesprek stimuleert hij hem tot 
het maken van de koppeling tussen theorie en praktijk. Hij 
kan tijdens dit gesprek gebruik maken van de koppelkaart 
(bijlage V) om de koppeling te stimuleren. Daarnaast stimu-
leert de WPB hem om zelf the lead te pakken in zijn leerproces 
door middel van het stellen van vragen en samen te verken-
nen op welke wijze hij zijn leerdoelen kan realiseren. Ook geeft 
de WPB hem feedback op uitgevoerde onderwijsactiviteiten, 
leerwerktaken en reflectieverslagen. Hierbij wordt in het bijzon-
der steeds weer feedback gegeven op de koppeling theorie 
en praktijk en het pakken van ‘the lead’ in zijn eigen leerproces. 
In de aanloop naar aspirant opleidingsschool, hebben de SO’s 
deze directe begeleiding deels zelf nog uitgevoerd. Doordat de 
WPB competenter is geworden in het uitvoeren van deze bege-
leidingstaak ervaren de SO’s dat er ruimte is om aandacht te 
besteden aan de doorontwikkeling van de opleidingsschool.

Kübra: “ik was heel blij met de heldere feedback die 
ik kreeg op mijn leerwerkplan en mijn WPB heeft mij 
 geholpen om inzicht te krijgen in welke dingen ik goed 
kan en welke ik nog moet ontwikkelen” 

Professionalisering
Onze doelen
Om onze visie in de praktijk te realiseren, hebben we compe-
tente collega’s van zowel ROC Nijmegen als de HAN nodig. Dit 
houdt in dat lerarenopleiders HAN, WPB’s, SO’s, OC’s, OB’s en 
IO in staat zijn om eerstegraads docenten (ALO) en tweede-
graads docenten in opleiding te begeleiden en op te leiden 
naar het beoogde niveau binnen de mbo-context. Daarbij 

weten ze hoe ze de docent in opleiding in the lead moeten 
zetten. Ze weten hoe ze de koppeling theorie en praktijk 
kunnen gebruiken om het kritisch onderzoekend leren te sti-
muleren. Ze kunnen faciliteren en monitoren dat de docent 
in opleiding kennis maakt en/of ervaring opdoet met de ver-
schillende rollen van de mbo-docent. De WPB kan de docent 
in opleiding de ruimte geven om te experimenteren met acti-
verende beroepsgerichte didactiek en hier ontwikkelingsge-
richt feedback op te geven. 

Wandelpad ONmbo, bijlage VII

7



Om dit te concretiseren hebben we in ons professionaliserings-
plan4 kwantitatieve doelen opgesteld zoals dat tenminste 
80% van de werkplekbegeleiders de basiscursus begelei-
dingsvaardigheden heeft afgerond. Maar ook kwalitatieve 
doelen die geformuleerd zijn middels de benodigde com-
petenties per rol om onze visie te realiseren.

De uitvoering
We hebben helder wat onze visie is en wat we van de bege-
leiders verwachten in de begeleiding. Dat hebben we uit-
gewerkt in competenties. We zorgen ervoor dat de WPB’s 
voldoende competent zijn en voelen door middel van pro-
fessionaliseringsactiviteiten. Belangrijk onderdeel daarvan is 
kijken welke leervragen mensen hebben, oefenen en feed-
back aan elkaar geven. Deskundige WPB’s krijgen we niet 
alleen door scholing, maar ook door met hen in gesprek te 
gaan en van elkaar te leren. Zo waarborgen we de kwaliteit 
van de individuele medewerkers.

Jan Willem: “Nu valt bij mij het kwartje pas over hoe ik 
de student kan begeleiden bij de koppeling tussen de 
theorie en praktijk en waarom dit zo belangrijk is”

Een ontwikkeling van het afgelopen jaar is dat scholing die 
eerder werd gekenmerkt door een verplicht karakter, nu meer 
in overleg met collega’s wordt vormgegeven. Betrokkenen 
willen geschoold worden vanuit de intrinsieke motivatie om 
hun rol beter te kunnen vervullen vanuit de visie van ONmbo. 
Tijdens de tweedaagse van november (2018) is er de moge-
lijkheid geweest om elkaar te ontmoeten, van en met elkaar 
te leren in combinatie met de te behalen certificaten. Een 
neveneffect is dat er een situatie is ontstaan waarin ieder-
een zich wil inspannen om mee te professionaliseren en zijn 
eigen expertise wil inzetten voor ONmbo. 

Jan Willem: “Ik vond de tweedaagse zo interessant dat 
ik gelijk met Karin heb afgesproken om te kijken naar de 
mogelijkheid om mijn kennis over creatief begeleiden in 
te zetten voor andere werkplekbegeleiders”.

Naast de gezamenlijke 
ontwikkeling en uitvoe-
ring van het curricu-
lum, zijn we als ONmbo 
team ook ‘makelaars’ 
voor samenwerking 
tussen collega’s van 
het ROC Nijmegen 
en de HAN op ver-
schillende terreinen: 
We verzorgen open 
dagen, het professio-
naliseren van collega’s 
op de HAN en het ROC, 
nemen deel aan stu-
diedagen op de HAN, 
het afstemmen van 
ontwerpprincipes voor 
curricula op de HAN, 
het uitvoeren van trai-
ningen en lessen zowel 
op de HAN als het ROC. 

Kübra: “Het was heel leuk om samen met de 
 schoolopleider en instituutsopleider een workshop te 
 organiseren voor mijn leraren op de HAN over het mbo!” 

Sterke punten 
• Door geslaagde tweedaagse voor WPB’s hebben zij nog 

beter zicht gekregen op het beoogde niveau van docent 
in opleiding, op hun eigen rol en bijbehorende begelei-
ding. De bevlogenheid van alle betrokkenen (WPB, SO, 
IO, OC) bij ONmbo kwam naar voren en er ontstonden 
nieuwe initiatieven. 

• De integrale kwaliteitsborging vindt deels plaats door het 
organiseren van de ontmoeting groots zoals de twee-
daagse en kleiner middels intervisie. Dit door het creëren 
van gezamenlijke beelden, afstemmen en leren van en 
met elkaar.

• Docenten in opleiding geven in de evaluatie werkplekle-
ren aan zeer tevreden te zijn over de begeleiding op de 
werkplek.

Ontwikkelpunten en acties
• Ondanks dat docenten in opleiding aangeven geleerde 

kennis toe te kunnen passen in de praktijk, zijn ze voor-
zichtig tevreden over de mate waarin ze gestimuleerd 
worden praktijk en theorie te koppelen. Wij zien het als 
verbeterpunt om te zorgen dat alle WPB’s zich bewust 
zijn van de bedoeling van leerwerktaken en hun rol om 
de docent in opleiding te stimuleren om de koppeling 
tussen theorie en praktijk te maken. Dit gaan we berei-
ken middels scholing, intervisie en individuele gesprekken 
met WPB’s.

• De SO’s, IO’s, OC’s, OB’s, lerarenopleiders HAN en WPB’s 
nog meer in hun rol zetten door bewust te begeleiden/
opleiden volgens didactisch concept en gezamenlijk aan 
de hand van de visie en rolbeschrijvingen kwaliteitseisen 
opstellen per rol en hierop jaarlijks reflecteren.

Impressie van de tweedaagse

4 ONmbo (2018). 
Professionaliseringsplan 
ONmbo.
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Toetsing
Onze doelen
Toetsing en beoordeling is een belangrijk onderdeel in het 
opleiden van docenten in opleiding. Zodoende hebben wij 
onszelf de volgende doelen gesteld met betrekking tot toet-
sing en de kwaliteit daarvan:
• Er is bij alle collega’s helderheid in taken en verantwoor-

delijkheden rondom de beoordeling.
• Docenten in opleiding zijn bekend met deze taken en 

verantwoordelijkheden.
• We werken ontwikkelingsgericht en evalueren waarderend.
• We beoordelen betrouwbaar en valide.

De uitvoering
De eindbeoordeling van het werkplekleren heeft tot doel 
te beoordelen dat de docent in opleiding op basis van de 
SBL-competenties/bekwaamheidseisen een ontwikkeling 
heeft doorgemaakt én of hij voldoet aan het desbetref-
fende niveau5. Dit niveau is beschreven in het integraal 
beroepsbeeld en in de rubrics als onderdeel van het beoor-
delingsformulier werkplekleren. Deze beschrijving bevat alle 
eindkwalificaties waar de docent in opleiding aan moet 
voldoen op het desbetreffende niveau . Dit geldt ook voor 
het eindniveau van het PDG-traject. In de beoordeling wordt 
nadrukkelijk gestuurd op het bewust bekwaam worden, het 
kritisch en onderzoekend kijken naar het eigen handelen 
door de koppeling tussen theorie en praktijk. Deze wordt 
zichtbaar in het expliciet benoemen van de literatuur in de 
zelfevaluatie van de docent in opleiding.
Omdat bij ONmbo de docent in opleiding steeds meer in 
the lead is bij zijn eigen ontwikkeling, is het belangrijk dat 
de WPB het te behalen eindniveau van het desbetreffende 
werkplekleren scherp heeft. Ook bij de docent in opleiding 
moet dit te behalen niveau duidelijk zijn. De beoordeling van 
het werkplekleren vindt plaats conform de afspraken met de 
HAN. De SO, IO, WPB en docent in opleiding werken volgens 
procedures die we hebben uitgewerkt op de stagekaarten6  
en in het beoordelingsformulier werkplekleren (zie bijlage VI).

De formele beoordelingsmomenten vinden op twee 
momenten plaats. Halverwege het werkplekleren is er een 
tussenevaluatie (formatieve toetsing) en aan het einde de 
eindevaluatie (summatieve toetsing). Bij de tussenevalua-
tie kan de docent in opleiding de beoordeling onvoldoende, 

Karin: “Ik vind het mooi om te 
zien hoe we als team groeien en 
steeds meer  overeenstemming 
met elkaar vinden over de 
beoordeling...”

5 Eindkwalificaties van de tweedegraads lerarenopleidingen bestaan 
uit de bekwaamheidseisen (voorheen SBL-competenties voor twee-
degraads docenten), Dublin-descriptoren (beschrijving hbo-niveau), 
vakinhoudelijke kennisbases (www.tienvoordeleraar.nl) en de kennis-
basis leren en lesgeven met ICT.
6 Stagekaarten zijn te vinden op de website van Bureau Extern.
7  ONmbo (2018), Kwaliteitszorgplan ONmbo.

twijfel en voldoende krijgen. Bij de eindevaluatie krijgt hij 
een cijfer. Ter voorbereiding schrijft een docent in opleiding 
een zelfevaluatie, waarin hij terugkijkt op zijn zelf gekozen en 
met de werkplekbegeleider afgestemde leerdoelen (op het 
beoogd niveau). De WPB schrijft een woordrapport aan de 
hand van de rubrics. Het beoordelingsgesprek van de docent 
in opleiding wordt gevoerd met de WPB en een SO of de IO. 
Tijdens het gesprek ontvangt de docent in opleiding een 
beoordeling en na afloop schrijft hij een verslag en laat dat 
ondertekenen door de betrokkenen bij het gesprek. Hiermee 
hanteren wij de beoordelingsprocedure zoals die in de afge-
lopen jaren is ontwikkeld, geëvalueerd en doorontwikkeld 
door de HAN samen met de al bestaande opleidingsscholen. 
Bij de eindbeoordeling wordt door de WPB en SO en/of IO 
vastgesteld of er al dan niet aan het vereiste niveau voldaan 
wordt. De IO is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de beoordeling. Een gecertificeerde OB/OC beoordeelt het 
afstudeeronderzoek (WPL3) in samenspraak met een beoor-
delaar van de lerarenopleiding. 
Nadere toelichting is in ons opleidingsplan te vinden.

Binnen ONmbo wordt gewerkt en geleerd in teams. Dit bete-
kent voor het beoordelen dat meerdere teamleden vanuit 
hun eigen perspectief een bijdrage leveren aan het geven 
van ontwikkelingsgerichte en waarderende feedback. 
Deze wordt de WPB meegenomen wordt in het geschreven 
woordrapport voor de tussen- en eindevaluatie. 

Sterke punten
• Als er meerdere WPB’s in een team zijn kalibreren colle-

ga’s de beoordelingen (audit april 2018). 
• Docenten in opleiding geven aan goed te weten waarop 

ze beoordeeld worden en geven aan dat de beoordeling 
logisch voortvloeit uit de feedback die ze tijdens de stage 
hebben gekregen.

• De IO en de SO gaan formeel (jaarlijks) en informeel (tus-
sentijds) met de WPB in gesprek over de beoordeling van 
hun docent in opleiding. Hierbij inventariseren ze of WPB 
vragen heeft, of hij zich nog voldoende competent voelt 
en of hij bijvoorbeeld afstemt met een collega WPB over 
de lat.

Ontwikkelpunten
• Jaarlijkse evaluatie door de SO en IO over de kwaliteit van 

de beoordeling. Indien nodig resulteert dit in extra acties.
• Beoordeling structureel opnemen in intervisie van SO/IO. 
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Als vorm om tot de uitwerking van de processen te komen 
is ervoor gekozen om betrokkenen te interviewen. Door de 
interviews wordt impliciete kennis expliciet en voeren we het 
gesprek met onze visie als kader over wanneer ‘goed’ goed 
genoeg is. Ook kunnen we door de uitwerking van de proces-
sen afstemming zoeken tussen verschillende processen en 
verantwoordelijkheden aanscherpen. Daarnaast reflecteren 
de betrokken collega’s via de interviews op de uitvoering van 
hun werk wat direct leidt tot verbeteracties. Daarmee reali-
seren we eigenaarschap voor kwaliteit en versterken we onze 
kwaliteitscultuur. 

Sterke punten
• Audit op initiatief van de stuurgroep in april 2018.
• Vorm van kwaliteitszorgplan gevonden die dagelijkse 

praktijk en evaluatie combineert en inzichtelijk maakt.

Ontwikkelpunten en geplande acties
• Verder uitwerken van alle processen (incl. kwaliteits lat, 

kaderstellende documenten etc.) en op basis hiervan 
een integraal proces kwaliteitsborging en sturing voor 
de ONmbo opstellen.

Kwaliteitsborging en 
ontwikkeling
Onze doelen
Op het gebied van kwaliteitszorg beogen we om een kwali-
teitscultuur te realiseren waarin alle betrokkenen zich verant-
woordelijk voelen voor de kwaliteit van hun bijdrage aan de 
opleidingsschool. Dit doen we aan de hand van de volgende 
uitgangspunten:
• Alle betrokkenen voeren met regelmaat gezamenlijk het 

gesprek vanuit onze visie over wat onze doelen zijn en 
wanneer we tevreden zijn.

• We zorgen ervoor dat iedereen een realistisch beeld 
heeft van de kwaliteit die we waarmaken en wat zijn 
of haar bijdrage daaraan is. Ook zorgen we dat we dit 
kunnen aantonen en zijn we er open en transparant over.

• We werken systematisch en evalueren regelmatig wat we 
kunnen verbeteren en innoveren.

• Het werken aan kwaliteit is onderdeel van ons dagelijks 
werk. 

Dit wordt nader toegelicht in ons kwaliteitszorgplan7, deel I.

De uitvoering
Met de ontwikkeling en borging van de kwaliteit willen we 
bijdragen aan het verbeteren van ons onderwijs. We willen 
voorkomen dat het kwaliteitszorgplan een papieren tijger 
wordt die ver af staat van de praktijk. Daarom hebben we 
met een multidisciplinaire club collega’s (IO, SO, OC, WPB, 
projectleider en beleidsmedewerker) in samenwerking met 
Graafschap/Rijn IJssel gezocht naar een manier om alle 
belangen en perspectieven te combineren. Dit heeft gere-
sulteerd in een systeem dat inzicht geeft in de processen 
van onze opleidingsschool (plaatsing en matching, verschil-
lende soorten werkplekleren, professionaliseren en onder-
zoek) en in de stappen die komen kijken bij de uitvoering 
van dat proces, de benodigde kaderstellende documenten, 
kwaliteitseisen, mogelijk beschikbare ondersteuning, ver-
antwoordelijke, met wie afgestemd moet worden en dead-
lines. Vervolgens hebben we daarbij in kaart gebracht wat 
de stappen zijn en door wie en in welke vorm dit geëvalu-
eerd wordt. In het kader van het realiseren van onze kwali-
teitscultuur, evalueren we zo dicht mogelijk bij en liefst door 
de uitvoerders zelf. Door zelf direct feedback aan elkaar te 
geven, voelen de uitvoerders eigenaarschap en dit draagt 
bij aan het gevoel van gezamenlijk verantwoordelijkheid 
dragen (kwaliteitszorgplan7, deel II). Op basis van alle pro-
cessen wordt een integrale kwaliteitszorgkalender opgesteld 
(kwaliteitszorgplan7, deel III [gereed medio februari 2019]). Dit 
geeft projectleiding en stuurgroep inzicht in de opbrengst 
van de evaluatie, door een jaarverslag, en beoogde verbe-
teracties per proces (subonderdeel binnen de opleidings-
school) en opleidingsschool breed (integraal functioneren 
van de opleidingsschool). Dit geeft handvatten voor reflectie 
en doorontwikkeling.

Lotte: “Bij het uitwerken van de processen kwam ik 
 erachter welke onderdelen van elkaar afhankelijk zijn. 
Dit geeft veel inzicht in wie, wanneer, waarmee en wat 
we op elkaar moeten afstemmen om kwaliteit te kunnen 
blijven leveren. Wat me ook opviel is dat kwaliteit nooit 
klaar is; steeds weer kom je achter 
verbeterpunten en nu kunnen we 
die gezamenlijk aanpakken” 

Alle info over het team, het curriculum, begeleiding, 
beoordeling, onderzoek, inductie en professionalisering 
is te vinden op ONmbo.nl. 
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Verwijzingen naar online documenten Bureau Extern

Beoordelingsformulier werkplekleren 

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/Beoordelingsformulier-Student-voltijd-sept-18[2].docx

Beoordelingsformulier onderzoeksplan 

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/8b-feedforwardformulier-onderzoeksplan.docx 

Beoordelingsformulier onderzoeksverslag 

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/8d-beoordelingsformulier-onderzoeksverslag-E2.docx

Format leerwerkplan 

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/Handleiding-Leerwerkplan-v4.doc 

Leerwerktakenbank  

https://specials.han.nl/sites/leerwerktaken/ 

Stagekaarten  

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/

Vormgeving en druk door de Grafische Werkplaats, leerbedrijf van ROC Nijmegen

ONmbo.nl

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/Beoordelingsformulier-Student-voltijd-sept-18[2].docx
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/8b-feedforwardformulier-onderzoeksplan.docx
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/8d-beoordelingsformulier-onderzoeksverslag-E2.docx
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/Handleiding-Leerwerkplan-v4.doc
https://specials.han.nl/sites/leerwerktaken/
https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/studenten/jouw-stage-informatie/
http://ONmbo.nl

