
Het curriculum
binnen educatief
partnerschap

WAT IS EDUCATIEF PARTNERSCHAP?

Afstemmen en 
verbinden

VISIE SAMEN OPLEIDEN
Gericht op

ontwikkeling
Eigenheid in

eigenaarschap

Partners stemmen continu af 
welke onderwerpen uit het 
aanbod wanneer centraal 
staan en hoe deze een plek 
krijgen binnen de ontwikkeling 
van de student (in de opleiding 
en op de leerwerkplek).

Partners bespreken hoe de 
student kennis, vaardig-
heden en attitude verder 
kan ontwikkelen binnen de 
stagecontext en fase van 
de opleiding.

Partners zijn samen eigenaar 
van het ontwikkelproces: 
hoe krijgt het curriculum 
een plaats binnen de stage-
context?

Educatief partnerschap is een werkwijze waarin we het studeren 
aan de opleiding en het werkplekleren van de student zoveel 
mogelijk op elkaar aan laten sluiten, zodat we een optimale 
ontwikkeling en begeleiding van aanstaande leerkrachten 
realiseren. Dit door middel van gerichte afstemming tussen de 
aanstaande leerkracht, de opleiding en de stageschool.

De fl yer informeert over 
de wijze waarop we binnen 
het Opleidingsnetwerk 
Samen Opleiden invulling 
geven aan het curriculum 
van de opleiding tot leraar 
basisonderwijs.



ROLVERDELING

WERKWIJZE

Door een driehoek te vormen van student, 
school(opleider) en opleiding (stagebege-
leider) kunnen leerbehoeften en leermo-
gelijkheden van de school optimaal benut 
worden. 

Student Stagebegeleider Mentor & schoolopleider

Hij/zij volgt de opleiding tot 
leraar basisonderwijs en loopt 
stage op een partnerschool  
binnen het primair onderwijs. 

Hij/zij is eigenaar van zijn/ 
haar eigen leerproces en heeft 
invloed op het verbinden van 
de leerinhoud aan de eigen 
leervragen en de leercontext  
van de opleidingsschool.

Hij/zij vertegenwoordigt  
het opleidingsinstituut en 
begeleidt en beoordeelt de 
ontwikkeling van de aan- 
staande leraar (student). 

Hij/zij bespreekt de mogelijk-
heden om de leervraag van de 
aanstaande leraar te verbinden 
aan de onderwijsinhoud en 
bekwaamheidseisen. 

De mentor begeleidt de 
aanstaande leraar (student) 
tijdens zijn stage. Hij/zij geeft 
de aanstaande leerkracht de 
ruimte en mogelijkheden om 
de te verwerven bekwaamhe-
den te oefenen en te bewijzen. 

De schoolopleider kijkt naar  
de mogelijkheden om de 
leervragen van de student te 
verbinden aan de leerwerkplek 
(context) en aan de opleidings-
inhoud.

Student                                     Opleiding                                                   
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Centrale onderwerpen:
• Opleidingsdoelen
• Leerbehoeften
• Context leerwerkplek

Voert het startgesprek,
zorgt voor een goede  
voortgang van de vervolg- 
gesprekken en voert het  
midden- en eindgesprek

Bereidt vooraf gesprek
voor met de deelnemers 
over de eigen ontwikke-

ling, het curriculum en de 
schoolontwikkeling

         Voert een startgesprek,
    begeleidingsgesprekken en
gesprekken over het functioneren 
en de ontwikkeling van de student

Dit vraagt om kennis, vaardigheden en 
attitude van alle betrokkenen. Ze weten wat 
ze van elkaar kunnen verwachten en hebben 
helder wat hun eigen rol is en welke rol de 
ander vervult.


