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TAKE HOME MESSAGES 

• Traject leidt naar 1e graads lesbevoegdheid

• Ze hebben ook wat te bieden!

• Veel ballen in de lucht houden



PROGRAMMA

• Kenmerken traject 

• Programma’s 

• Samen Opleiden 



KENMERKEN TRAJECT



OPLEIDING 1E GRAADS DOCENTS VO 

Traject Zij-Instroom Trainees in Onderwijs

Status Contractant

Toelating WO opleiding
VOG
Aangenomen

WO/PhD (max 7 jaar oud) 
VOG
Selectieproces TiO
Gematcht met school

Programma 1-2 jaar 2 jaar

Vrijstellingen Op maat Onderzoek

Vak deficiënties ? Max 18 ECTS



MEER INFORMATIE

• https://traineesinonderwijs.nl/train eeship-2/deelnemersprofiel/

• https://traineesinonderwijs.nl/train eeship-2/selectieprocedure/

• https://traineesinonderwijs.nl/train eeship-2/programma/

https://traineesinonderwijs.nl/traineeship-2/deelnemersprofiel/
https://traineesinonderwijs.nl/traineeship-2/selectieprocedure/
https://traineesinonderwijs.nl/traineeship-2/programma/


BEWUSTE KEUZE

• Vooropleiding matcht niet altijd 1 op 1 met schoolvak

• Ze hebben wat te bieden, willen graag, kunnen leren, zijn vaak zelfbewuste leerders

• Soms biografische deukjes

• Soms wennen aan mores in het onderwijs



WERKEN EN LEREN



VEEL BALLEN IN DE LUCHT



MEERDERE ROLLEN

• Docent met een aanstelling

• Gelijk voor de klas

• Educatieve master 

• https://www.ru.nl/docentenacademie/st
age/begeleiders-0/eenjarige-
educatieve-master

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-master/


RISICO 1 

• https://www.groene.nl/artikel/onvoorbereid-voor-de-leeuwen-geworpen

• Overbelasting:
- Uitval, demotivatie
- ‘Overlevingsmodus’: trainee redt zich nog wel maar leert niet meer, 

opleidingswerk staat stil.

https://www.groene.nl/artikel/onvoorbereid-voor-de-leeuwen-geworpen


VOORBEELDEN VANUIT DE PRAKTIJK

• Vanaf dag 1 ingezet worden als: 
• Mentor
• Jaarlaagcoördinator brugklassen
• Samen (duo) de nieuwe sectie Economie: examens

• Soms mismatch – niet op maat:

• Erica had veel project ervaring en bedong een hoger salaris. Ze kreeg geen rol als teamleider, maar moest
wel vanaf dag 1 zonder begeleiding zelfstandig voor complexe klassen staan.



PROGRAMMA



WEEKINDELING

Instituut Werken op school Trainee programma



INSTITUUTSCURRICULUM



PORTFOLIO OPBOUWEN



SAMEN OPLEIDEN



BEGELEIDING



SAMEN OPLEIDEN



DOCUMENTEN

• https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-
master/belangrijke-documenten/

- Spoorboekje
- Tentamen handleiding
- Stagewijzer
- Informatiebrieven
- Beoordelingsformulier Stage
- Formulier lesvoorbereiding (ontwerp en evaluatie)

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-master/belangrijke-documenten/


WPB SESSIES

• https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-
master/belangrijke-documenten/

- Spoorboekje
- Tentamen handleiding
- Stagewijzer
- Informatiebrieven
- Beoordelingsformulier Stage
- Formulier lesvoorbereiding (ontwerp en evaluatie)

datum TIO sessie 
19 sept Live bijeenkomst over vormen van begeleiding en de vakdidactische invulling die je aan die vormen van begeleiding kan geven. 

Tussen die twee rondes kennismaking met VD en VD programma
3 okt Rondje langs de velden 

Vragen/problemen
28 november Rondje langs de velden 

Vragen/problemen
13 feb Rondje langs de velden 

Vragen/problemen 

Stageplan semester 2 & portfolio 
20 mrt

Inschrijving op thema of (vakdidactische) werkvorm of vaardigheid 

Suggesties:

- Laddering interview
- Co-teaching
- Teacher noticing
- Creativiteit

Etc.

12 juni Evaluatie

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/eenjarige-educatieve-master/belangrijke-documenten/


TAKE HOME MESSAGES

• Traject leidt naar 1e graads lesbevoegdheid

• Ruimte geven voor inbreng op school – ze hebben ook wat te bieden!

• Risico van overbelasting/overleven
- Bij de start zorgen dat opleiders betrokken zijn – niet alleen werkgever
- Vinger aan de pols houden & belasting bespreken
- Komen ze aan opleidingswerk toe? Stellen ze doelen? Werken ze aan portfolio?



VRAGEN? 
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