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Voorwoord  
Dit beleidsplan beschrijft onze visie voor de AOS op het Sint-Janslyceum en bevat beleid met 

betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het 

onderwijs (onderwerp 31 van de MR bevoegdheden: adviesrecht gehele MR). 

Dit opleidingsbeleid is op 21 mei 2016 in de Medezeggenschapsraad besproken en heeft op één 

na alle punten een positief advies ontvangen. Op het punt van financiën en vergoedingen heeft 

de MR geadviseerd om goed te controleren en te evalueren hoeveel uren er nu daadwerkelijk 

gemaakt worden. Dit zullen we zeker blijven doen. 

Daarmee is dit stuk nu vastgesteld als schoolbeleid voor de komende jaren. 

Blz. 11 t/m 19 zijn bijlagen met achtergrondinformatie.  

Wat is een Academische Opleidingsschool? 
De studenten op een Academische Opleidingsschool (AOS) volgen de praktijkgerichte vakken 

(vakdidactiek en onderwijskunde) op de opleidingsschool in plaats van op de lerarenopleiding. 

Het voordeel hiervan is dat theorie en praktijk exact op elkaar afgestemd kunnen worden. Wat 

in de ochtend ervaren wordt, kan diezelfde week al in de theorie worden toegelicht. 40% van het 

curriculum van de lerarenopleiding gaat in de toekomst op de opleidingsscholen uitgevoerd 

worden.  

Daarbij past de afspraak dat de opleidingsbasis niet langer alleen door de lerarenopleiding 

wordt bepaald, maar ook in toenemende mate door het samenwerkingsverband van de AOS. 

Iedere individuele opleidingsschool is uitgenodigd om daarover mee te denken. Bijlage 2 toont 

een mogelijke illustratie van hoe zo’n opleidingsbasis eruit zou kunnen zien en hoe deze verder 

wordt ontwikkeld in samenspraak met de scholen. 

Overigens kan een opleidingsschool partner zijn in meer dan één lerarenopleiding. 

Kenmerken van de AOS: 

1. De A staat voor academisch. Dat roept wellicht enige verwarring op want wij zijn 

geen universiteit. Het academische staat voor de onderzoekende houding die de AOS 

aan de studenten mee wil geven vanaf het eerste studiejaar: in de eerste twee 

leerjaren vrijwillig/uitnodigend, in de laatste twee leerjaren 

verplichtend/beoordelend. Het staat ook voor de onderzoekende houding die de 

school als organisatie aanneemt. 

2. In een reguliere stage wordt de theorie naar de praktijk vertaald. De AOS streeft 

ernaar om de theorie direct te koppelen aan de dagelijkse (les)praktijk. Er wordt in 

dat kader wel gesproken van ‘de omgekeerde leerweg’ door eerst in de praktijk te 

experimenteren om het daarna aan de theorie koppelen. Er is pas sprake van echte 

competentie-ontwikkeling als de praktijkervaring wordt verbonden met de 

achterliggende theorie.  
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3. In de Academische Opleidingsschool is de student, veel meer dan in de traditionele 

stagepraktijk, onderdeel van de gehele vakgroep. Ook de opdrachten die de student 

doet zijn meer geïntegreerd met de ontwikkeling van de school zelf. 

Visie van het Sint-Janslyceum op de AOS 
Het Sint-Janslyceum is er op gericht als school ook een lerende organisatie te willen zijn. Een 

lerende organisatie is een organisatie waar werken en leren hand in hand gaan en waar 

doelgericht wordt nagedacht over de knelpunten, uitdagingen en resultaten van het 

(onderwijs)werk. De AOS biedt daarvoor een ideaal platform. 

De AOS streeft ernaar om ervaringskennis te verbinden met theoretische kaders. Zo bouwen we 

het bruggetje van twee kanten: de opleiding krijgt meer oog voor de praktijk en de praktijk krijgt 

meer oog voor de theorie. Onze werkplekbegeleiders gaan niet alleen onderzoek door studenten 

begeleiden maar zullen ook zelf steeds vaker theoretische begrippenkaders kunnen inzetten 

tijdens de begeleiding en de coaching van de studenten. 

De Academische Opleidingsschool stelt hoge professionele eisen aan de begeleidende vakdocent 

(WPB). Binnen de AOS is de WPB niet alleen een begeleider maar ook een opleider die goed op 

de hoogte zal moeten zijn van het curriculum van de lerarenopleiding. Opleiden in de school 

wordt op deze manier ook verbonden met verdere professionalisering van onze WPB’s.  

De ontwikkeling tot volledige AOS-school valt samen met het schoolbeleid om toenemend in te 

zetten op de professionalisering van docenten. 

Opleiden in de school vraagt om na te denken over vraagstukken omtrent kwaliteitsbeleid, 

innovatie en een onderzoekende houding van docenten. Om deskundige en stimulerende 

medewerkers te hebben (en houden) en om met kwaliteit te innoveren stimuleert en motiveert 

de AOS het onderzoekend werken binnen de school. Het begeleiden van praktijkonderzoek door 

studenten en het zelf uitvoeren van praktijkonderzoek door ervaren docenten zijn twee kanten 

van dezelfde medaille: om studenten overtuigend te kunnen begeleiden in onderzoekend 

werken leven we dat zelf ook voor.  

De AOS heeft een duidelijke ambitie om de opleiding van leraren te versterken en het beroep van 

docent zelf ook verder te ontwikkelen. Daarnaast zorgt de samenwerking met de 

lerarenopleiding ook voor een kwaliteitsimpuls voor beide partijen. De lerarenopleiding wordt 

beter van de samenwerking met scholen. Scholen worden beter van de samenwerking met 

lerarenopleidingen. Samen opleiden is ook samen ontwikkelen. 

Kortom: de ontwikkeling van het Sint-Janslyceum als AOS is ook een ontwikkeling… 

 van werken naar werken en leren; 

 van stagiaires begeleiden naar studenten opleiden; 

 van onbewust bekwaam zijn naar bewust bekwaam willen zijn; 

 van praktijkgericht werken naar theoretisch onderbouwd lesgeven; 

 van routinematig werken naar onderzoekend werken. 
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De positie van studenten in de school 

We streven naar een mix van 20 tot 25 studenten van FLOT/ULT (waarmee we de aanwezigheid 

van een vaste IO vanuit FLOT garanderen) met daarnaast nog enkele studenten van andere 

lerarenopleidingen. Studenten van andere opleidingen dan FLOT of ULT zijn welkom bij de 

intervisies of themabijeenkomsten op de stageschool, maar krijgen geen IO-ondersteuning.  

Behoudens de eerstejaars studenten, die in duo’s door het stagebureau worden geplaatst, 

solliciteren de AOS-studenten op de opleidingsschool. De SO regelt de plaatsing en stemt 

hierover af met de WPB’s, alsook met de vakgroep en de afdeling waar de WPB lid van is. 

Het SJL is om verschillende redenen aantrekkelijk als stageschool.  

 De school heeft een gastvrije, collegiale cultuur. Integratie van personeelsleden en 

studenten wordt bevorderd. 

 Op het Sint-Janslyceum wordt gewerkt aan een professionele en lerende 

onderwijsorganisatie. 

 Aan de studenten wordt ruimte geboden om eigen keuzes te maken binnen de 

grenzen van hun stage-opdracht. 

 De drietrapsraket, geleid – begeleid –zelfstandig, is van toepassing tijdens de 

stageperiode. 

 Er wordt opgeleid volgens de AOS – uitgangspunten. 

Studenten die zich aanmelden voor het AOS-traject op het Sint-Janslyceum ‘moeten’ op 

voorhand voldoen aan de volgende criteria: 

 de student beschikt over een onderzoekende, zelfstandige houding. 

 de student wil de ervaringen in de stagepraktijk koppelen aan de theorie van o.a. het 

Handboek voor leraren.  

 de studenten verplichten zich om deel te nemen aan (interscholaire) 

themabijeenkomsten of  intervisies. 

 de studenten verplichten zich om, naast de reguliere stage-opdrachten, ook de AOS – 

opdrachten uit te voeren en aan het portfolio toe te voegen. 

De studenten krijgen van de AOSDB een stagehandleiding waarin studenten en hun WPB’s 

precies kunnen lezen hoe, waarmee en waaraan de stagewerkzaamheden (AOS –

werkzaamheden) dienen te voldoen. De handleiding sluit nauw aan bij de Algemene 

Professionele Vorming (APV) op FLOT en de schoolafspraken binnen het SJL. Er wordt naar 

gestreefd om de aanname van AOS-studenten af te ronden voor de maand juni.  

De SO informeert collega's eens per kwartaal over plaatsing van studenten, met aanduiding 

van niveau van de student; klassen waarin wordt meegelopen; en daaraan gekoppeld de mate 

van zelfstandigheid bij het lesgeven en bij het geven van beoordelingen. 

Deel van de opleiding van studenten houdt o.a. in het meelopen met 

studiedagen, leerlingbesprekingen, oudergesprekken en andere niet-lesgevende taken. Ze 

kunnen hier ook specifieke leerwerktaken over krijgen. Studenten zijn, mits begeleid door hun 

WPB, in principe altijd welkom bij dit soort activiteiten. Mocht hiervan in specifieke situaties 
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moeten worden afgeweken dan dient de betreffende JLC of SD de SO hierover van tevoren, met 

opgave van redenen, te informeren. 

In sommige situaties kan de student wel eens taken uitvoeren die volgens het opleidingsplan 

nog onder begeleiding zouden moeten worden uitgevoerd (bijv. het zelfstandig lesgeven als een 

vakdocent afwezig is terwijl de student eigenlijk alleen nog maar onder begeleiding mag 

lesgeven). Dit kan alleen met instemming van het opleidingsteam en de afdelingsleiding. De 

SO dient dit soort afwijkingen te melden bij de JLC van de jaarlaag en bij evt. bezwaren van 

ouders of leerlingen tegen een te grote zelfstandigheid voor de student zal het opleidingsplan 

moeten worden aangehouden. 

Het SJL-opleidingsteam 

Wij streven er naar om in komende jaren een opleidingsteam te hebben met daarin: 

 Rector of directielid met betreffende portefeuille 

 Schoolopleider (SO) 

 Instituutsopleider (IO) 

 Werkplekbegeleider (WPB) 

 Student 

Doel van het opleidingsteam is het borgen van draagvlak in de school voor de AOS alsook het 

bewaken en uitvoeren van dit opleidingsplan en dit waar nodig jaarlijks bij te stellen. Daarvoor 

komt het opleidingsteam ten minste tweemaal per jaar  bij elkaar. 

De SO maakt een planning waarin per stageperiode staat aangegeven welke werkzaamheden in 

het kader van opleiden en begeleiden van studenten uitgevoerd gaan worden: ontvangst 

studenten, intervisies, lesbezoeken, WPB-bijeenkomsten, ‘kringvergaderingen’, stagemarkt, 

eindgesprekken, overleg opleidingsteam. De planning wordt vooraf doorgesproken met de IO.  

De WPB heeft binnen de AOS een spilfunctie. Momenteel zijn er meer dan 40 gekwalificeerde 

WPB’s op het SJL. Een WPB is een bevoegde docent(e), die…….. 

 hart heeft voor zijn / haar vak. 

 bereid is kennis en ervaring te delen met studenten. 

 bekend is met feedbackregels en gespreksvoering. 

 met de WPB-cursus is (of wordt) gecertificeerd. 

 met 30 uren (achteraf) wordt vergoed. 

 groen licht heeft van de eigen leidinggevende om studenten te begeleiden. 

De IO is de eindverantwoordelijke van een opleidingsroute. Hij bewaakt de inhoudelijke 

kwaliteit van het leertraject aan de hand van de competentiekaart. Ook is hij de uiteindelijke 

beoordelaar van de stage op basis van een lesbezoek, het portfolio en het eindgesprek.  

In de rolverdeling tussen SO / IO en WPB gaan we op onze school uit van de onderstaande 

begeleidingsdriehoek. Vakinhoudelijk is de WPB de spil in het leertraject. Op lesniveau begeleidt 

hij/zij de student en geeft deskundige feedback. Met een ‘voorstelcijfer’ geeft de WPB aan het 

einde van de stage een voorstel voor de afronding. De WPB is automatisch bij het eindgesprek, 
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dat geleid wordt door de IO. Deze laatste is eindverantwoordelijke voor het stageproces en de 

stagebeoordeling.  

De rol van onderzoek binnen de AOS 
Binnen de AOS Sint-Janslyceum staat het praktijkonderzoek door de eigen docenten nog in de 

kinderschoenen. De komende schooljaren gaat docentenonderzoek een belangrijk issue worden 

binnen de AOS.  

De AOS vraagt om een “lerende organisatie” waarin praktijk en theorie met elkaar verbonden 

worden en waarin iedereen, niet alleen studenten, een kritisch reflectieve houding aanneemt 

naar zowel de theorie (“hoe werkt dit in de praktijk?”) als naar de praktijk (“wat zegt de theorie 

hierover?”). 

Onderzoekend werken moet een vanzelfsprekend onderdeel uit gaan maken van de praktijk van 

iedere professionele docent. 

Docenten krijgen daarnaast ruimte en faciliteiten om, buiten de dagelijkse lessen om maar we in 

samenhang daarmee, ‘academisch’ onderzoek te doen naar verbeterpunten in hun dagelijkse 

onderwijspraktijk. Praktijkonderzoek door docenten is geen doel op zich, maar een middel om 

beter na te kunnen denken over situaties waarmee we niet goed raad weten en waarin dus 

sprake is van “handelingsverlegenheid”. Doel van het praktijkonderzoek is om meer 

handelingsalternatieven te ontwikkelen en/of bestaande praktijk te verbeteren. Het is niet de 

bedoeling dat onderzoeksvragen van bovenaf worden voorgeschreven maar juist dat vragen 

opkomen waar we in de praktijk tegenaan lopen. 

Onderzoeksagenda voor het Sint-Janslyceum 

Passend bij ons schoolmotto “Sterk in Ontwikkeling” ondersteunen we praktijkonderzoek dat 

zich direct of indirect richt op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit is een bewust keuze voor 

een zeer breed terrein, maar niet alles valt eronder: de werkdruk van docenten, de relaties 

tussen schoolleiding en de werkvloer, het professionaliseringsbeleid etc. zouden allemaal 

kunnen worden onderzocht maar zijn niet op leerlingen gericht en minder geschikt als 

onderwerpen voor onderzoek binnen het thema. 

We onderscheiden drie vormen van onderzoek, te weten onderzoek dat door individuele 

docenten kan worden uitgevoerd; onderzoek dat in groepjes van docenten wordt uitgevoerd; en 

onderzoek dat door ons “data-team” kan worden uitgevoerd. 

1. Vragen voor één docent-onderzoeker. Bijvoorbeeld: 

 Het begrip dat mijn leerlingen hebben van het doel van de les. 

 Het effect van Flipping The Classroom op de leerresultaten van mijn leerlingen. 
 

2. Vragen voor een team van twee of drie vakcollega’s. Bijvoorbeeld: 

 Helpt doelgericht werken om leerlingen in havo 4 te motiveren? 
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 Hoe kunnen we de meest voorkomende schrijffouten van leerlingen bij Duits in 
vwo-5 het beste terugdringen? 
 

3. Vragen die door een “data-team” kunnen worden onderzocht. Bijvoorbeeld: 

 “Het effect van de Lenteschool op de overgangskansen van leerlingen” 

 “Het effect van de 21-puntenregeling op de resultaten bij wiskunde B in havo 4” 

 

Rol van studenten bij het onderzoek: Op de Academische Opleidingsschool wordt door de 3e 

jaars en 4e jaars studenten onderzoekend geleerd. Ze worden begeleid door professionals die 

zelf ook onderzoekend werken. Op deze wijze is de term “academisch opleiden” ook echt van 

toepassing op het opleidingsmodel. 

Methodiek: Van geval tot geval zal men moeten besluiten hoe variabelen (zoals “kwaliteit” of 

“aandacht”) gemeten kunnen worden. Dit kan o.a. door middel van evaluatieformulieren, 

interviews met leerlingen, of observaties van leerlingen, of de analyse van hun werk. Zelfs eigen 

dagboekaantekeningen kunnen data vormen (volg een maand lang hoe je je na iedere les voelt). 

Actoren: Ten eerste docent-onderzoekers die vanuit de school gefaciliteerd worden voor het 

doen van onderzoek. Daarnaast ook gevorderde AOS studenten die onderzoeksopdrachten 

moeten vervullen in het kader van hun opleiding. Studenten kunnen hun eigen onderzoek doen 

maar kunnen ook meehelpen bij lopend onderzoek. 

Ondersteuning: Docent-onderzoekers krijgen ondersteuning binnen een “professionele 

leergemeenschap” die wekelijks een gezamenlijk dagdeel vrij houdt (dit jaar op de 

maandagmiddag in Tilburg). Op dit dagdeel wordt hulp geboden bij het plannen, bij de 

methodiek, en bij de rapportage.  

Facilitering: Voor de begeleiding van student-onderzoek is 10 uur per student beschikbaar. 

Voor praktijkonderzoek door ervaren docenten worden 640 klokuren gefaciliteerd, waarvan 

400 uur uit AOSMB middelen en 240 uur uit het budget voor professionalisering binnen de eigen 

school.  

Kennisdeling: Uiteindelijk heeft onderzoek vooral zin als de uitkomsten ervan gedeeld worden 

met collega’s binnen de vakgroep, binnen de school, of zelfs daarbuiten. Kennisdeling komt tot 

stand door de resultaten van docent-onderzoek te bespreken met collega’s in 

teamvergaderingen, door ze te presenteren op studiedagen en door ze te publiceren in het 

infobulletin. School overstijgend kunnen onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in Script, 

www.script-onderzoek.nl. 

Voor verdere informatie zie http://docentonderzoekbrabant.nl/ 

Financiële organisatie van de AOS 
De financiële organisatie van de Academische Opleidingsschool kan op drie niveaus worden 

beschouwd: 

1. AOS Midden-Brabant 

http://www.script-onderzoek.nl/
http://docentonderzoekbrabant.nl/
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De overheid geeft subsidie aan de AOS Midden-Brabant. Van deze subsidie wordt het grootste 

deel gebruikt voor het praktijkonderzoek op de scholen, het verzorgen van de WPB-cursus en 

andere professionalisering, het salaris van de coördinator en algemene administratie en 

kwaliteitszorg. De resterende middelen worden verdeeld over AOS Tilburg en AOS Den Bosch. 

2. AOS Den Bosch 

De AOS Den Bosch ontvangt een deel van de overheidssubsidie (zie boven) en daarnaast nog 

apart subsidie vanuit de algemene middelen van Ons Middelbaar Onderwijs. Hiervan worden 

twee kernteamleden betaald die op hoofdlijnen de ontwikkeling van het curriculum afspreken 

met de lerarenopleiding; worden de ontwikkelteams gefaciliteerd die per leerjaar de 

programma’s voorbereiden en uitvoeren; en krijgen scholen 500 € per AOS student vergoed. 

3. Sint-Janslyceum 

Vóór de AOS ontving het Sint-Janslyceum geen financiering voor de begeleiding van stages. In de 

nieuwe situatie zijn zowel de inkomsten als de uitgaven voor het Sint-Janslyceum gestegen. De 

inkomsten stijgen omdat het SJL een vergoeding ontvangt vanuit de AOS Den Bosch. De uitgaven 

stijgen omdat er meer begeleiding, ontwikkeltijd en praktijkonderzoek nodig is. 

Urenvergoedingen 2016/2017 
 

Soort stage 
Aantal 

weken  

Urenvergoeding 

begeleiding 

werkplekleren  

Urenvergoeding 

begeleiding  

onderzoek 

FLOT Eerstejaars AOS per duo 10 30  

FLOT Tweedejaars AOS 10 30  

FLOT Derdejaars AOS 21 30 10 

FLOT Vierdejaars  AOS 30 zes lessen 

vrijstelling in 2e 

half jaar  

10 

ULT Bachelor AOS 15 30  

ULT Master AOS 30 30 + zes lessen 

vrijstelling in 2e 

half jaar 

10 

Overige (niet-AOS) stages 15+ 25  

LIO (eigen aanstelling, geen student) 40 40  

Baan als stage (docent wordt begeleid 

door collega) 

 10  
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Omdat de rol van de WPB bij AOS-stages is toegenomen ten opzichte van de “oude” 

stagebegeleiding stijgt de urenvergoeding per stage van 25 naar 30 klokuren. 

Derdejaars en vierdejaars studenten van FLOT, en eerstegraadsstudenten, doen onderzoek en 

ontwikkelopdrachten die vanuit de school worden begeleid. Begeleiding van onderzoek is 10 

klokuren per stage. Het onderzoek en de stage kunnen door verschillende personen worden 

begeleid. 

De vierdejaars FLOT student loopt een heel jaar stage en neemt in het tweede half jaar 6 lessen 

over van de WPB. De tijd die hiermee voor de WPB vrijvalt (in theorie tot maximaal 150 

klokuren) vergoedt de 30 klokuren die anders apart zouden moeten worden toegekend. De 10 

uur begeleiding van het onderzoek worden nog wel apart toegekend. 

De eerstegraads Master student loopt ook een heel jaar stage en neemt in het tweede half jaar 

ook 6 lessen over van de WPB, maar begint vanaf nul. Om deze reden krijgt de eerstegraads WPB 

30 klokuren én 6 lessen vrijstelling in het tweede half jaar.  

De begeleidingsuren voor het begeleiden van een LIO met eigen aanstelling wordt aangepast van 

voorheen 50 naar nu 40 klokuren of 1 uur per week (nieuwe AOS-richtlijn). 

Facilitering van de Schoolopleider (SO) is 300 uur + 10 uur per stagiair = vervallen???? 

Gastsprekers voor themabijeenkomsten krijgen 5 uur per dagdeel dat ze verzorgen. 

In 2014/2015,  het eerste schooljaar van deelname, waren er nog weinig extra uitgaven: 

Extra uitgaven 2014/2015 (6 studenten) Extra inkomsten 

5 uur meer per WPB kost 6 x 5 = 30 klokuren Stagevergoeding 6 x € 500 = € 3.000,-- 

Begeleiding van onderzoeksopdrachten voor 

0 studenten kost 0 x 15 = 0 klokuren 

Vanuit de AOS worden 150 klokuren voor de 

SO betaald: 150 x € 46 = € 6.900,-- 

4 vakdocenten krijgen 5 klokuren voor een 

gastles, dit kost 4 x 5 = 20 klokuren 

Extra uitkering van AOS budget dat ‘over’ 

bleef van € 1.350,-- 

Totale extra uitgaven = € 2.500,-- Totale extra inkomsten = € 11.250,-- 

 

Vanaf 2017/2018 is het plan om in ieder leerjaar 6 studenten te hebben plus 6 eerstegraads 

studenten. Vanaf dat moment houden de kosten en de baten elkaar ongeveer in evenwicht. 

Extra uitgaven (30 studenten) Extra inkomsten (30 studenten) 

5 uur meer per WPB kost 30 x 5 = 150 uur 

maar vierdejaars kosten 6 x 25 uur minder, 

bespaart 150 uur: totaal effect op WPB-uren 

Stagevergoeding 30 x € 500 = € 15.000,-- 



Positief advies MR d.d. 19 mei 2016 

(Bijstelling terminologie 1 juni 2018) 

10 

 

bij 30 studenten is nul. 

Begeleiding van 18 onderzoeksopdrachten 

180 klokuren / € 9.000,-- 

 

12 gastlessen kosten 12 x 5 =  

60 klokuren / € 3.000,-- 

Vanuit de AOS worden 150 klokuren voor de 

SO betaald: 150 x € 46 = € 6.900,-- 

4 x 160 uur voor praktijkonderzoek, kost 

netto (zie rechterkolom) 4 x 60 =  

240 klokuren / € 12.000,-- 

4 x 100 uur worden vanuit de AOS betaald en 

daarnaast verzorgt de AOS ook de 

begeleiding van de praktijkonderzoeken 

Bezuiniging op WPB-training =  

- € 3.000,-- 

WPB-training wordt betaald vanuit de 

algemene middelen van de AOS 

Totaal extra uitgaven = € 21.000,-- Totaal extra inkomsten = € 21.900,-- 

Tien doelstellingen voor de AOS 2016 - 2020 
Voor de beleidsperiode 2016-2020 stelt het Sint-Janslyceum zich de volgende doelstellingen 

m.b.t. de Academische Opleidingsschool. In 2020… 

1. Is er breed draagvlak voor de Academische Opleidingsschool zoals geschetst in dit 

beleidsplan; 

2. Beschikt het Sint-Janslyceum over een opleidingsteam dat in staat is om 40% van de 

lerarenopleiding voor haar rekening te nemen; 

3. Heeft het Sint-Janslyceum een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

de AOS en heeft de AOS een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

het Sint-Janslyceum; 

4. Bereiken studenten via werkplekleren een hogere startbekwaamheid dan voorheen; 

5. Hebben WPB’s een ontwikkeling doorgemaakt van stagiaires begeleiden en 

praktijkgericht werken (“onbewust bekwaam”) naar studenten opleiden en theoretisch 

onderbouwd lesgeven (“bewust bekwaam”); 

6. Worden onderzoeksopdrachten van eerstegraads en tweedegraads studenten door alle 

betrokken partijen als zinvol ervaren en worden deze effectief begeleid door WPB’s, 

decanen en andere vakdocenten binnen de school; 

7. Heeft praktijkonderzoek een plaats verworven binnen de school; 

8. Is het opleiden van studenten een zaak geworden die de hele vakgroep en de hele school 

aangaat en minder uitsluitend een zaak van een individuele WPB; 

9. Staat het Sint-Janslyceum bij studenten en bij collega-scholen bekend staat als een ideale 

plek voor werkplekleren; 
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10. Blijven de extra uitgaven en extra inkomsten als gevolg van de invoering van de AOS met 

elkaar in globaal evenwicht. 

Bijlagen 
Bijlage 1: Academische Opleidingsscholen bij vereniging OMO  

Sinds 2014 zijn alle scholen van de vereniging OMO aangesloten bij een AOS.  

De AOS’en van vereniging OMO hebben een ambitie die verder reikt dan alleen het opleiden in 

de school. Een academische opleidingsschool begeleidt studenten maar richt zich ook op de 

professionalisering van alle docenten.  

Sinds 2014 is het Sint-Janslyceum onderdeel van de Academische Opleidingsschool Den Bosch 

(AOSDB) die weer deel uitmaakt van de AOS-kring Midden Brabant (AOS-MB).  

In het samenwerkingsverband zitten diverse scholen uit de regio ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. 

FLOT (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) en de Universitaire Leraren Opleiding Tilburg (van de 

UVT) nemen deel als tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding. 

 

AOS Den Bosch en AOS Tilburg hebben ieder hun eigen stuurgroep. In de stuurgroep van de AOS 

Den Bosch zitten de rectoren van de aangesloten scholen: het Rodenborch College, het 

Maurickcollege, het Jeroen Bosch College, de Bossche Vakschool, Gymnasium Beekvliet, het 

Jacob Roelandslyceum en het Baanderherencollege. Penvoerder van de AOS Den Bosch is de 

rector van het Rodenborch College. Ook de AOS-coördinator is deelnemer binnen de stuurgroep. 

Op bestuurlijk niveau is er overleg tussen de Raad van Bestuur van OMO, de penvoerders van 

Den Bosch en Tilburg, de lerarenopleiding van Fontys en de lerarenopleiding van de Universiteit 

Tilburg.  

De totale hoeveelheid studenten die een AOS moet bedienen om zelfstandig te kunnen opereren 

is op dit moment minimaal 220; in de toekomst zal deze grens mogelijk stijgen tot 380. Deze 

aantallen zijn te hoog voor Den Bosch en Tilburg om als zelfstandige AOS te kunnen 

functioneren en samenwerking binnen één verband AOS Midden-Brabant zal dus noodzakelijk 

blijven. 

AOS Midden-Brabant 

AOS Tilburg AOS Den Bosch 
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De school heeft een schoolopleider (SO) die de schakel vormt tussen de student, WPB 

(Werkplekbegeleider of ‘stagebegeleider’) en de opleiding. De SO zit namens de school in een 

ontwikkelgroep, die zich bezighoudt met het ontwikkelen en borgen van de programma's, die op 

de AOS-scholen worden verzorgd. Per leerjaar is er een ontwikkelgroep. Voor leerjaren 1 en 2 

zijn er aparte ontwikkelgroepen in Tilburg en Den Bosch; voor leerjaar 3 en 4 zijn de 

ontwikkelgroepen voorlopig nog één. 

Daarnaast is er ook één onderzoeksteam voor zowel Tilburg als Den Bosch, dat zich bezig houdt 

met het praktijkonderzoek op de scholen.  

Beslissingen over de ontwikkeling van het curriculum als geheel worden voorbereid door een 

“kernteam” bestaande uit de AOS-coördinator, samen met een schoolopleider van één van de 

scholen, één docent van FLOT en één docent van de ULT. Tot en met 2015 hebben de kernteams 

van Den Bosch en Tilburg als één team gewerkt; in januari 2016 hebben de stuurgroepen van 

Den Bosch en Tilburg besloten om de kernteams te splitsen en in ieder kernteam niet met één 

maar met twee SO’s te gaan werken.  
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Bijlage 2: de taak van de Schoolopleider (SO) 

De schoolopleider is een (ervaren) docent belast met de zorg voor de uitvoering van het 

opleidings- en begeleidingsprogramma van de studenten van de lerarenopleiding. De SO voert 

daarbij het opleidingsbeleid van de school uit. 

Op woensdagmiddag vertegenwoordigt de SO  het SJL in de ‘ontwikkelgroep‘ van AOSDB. De 

schoolopleider is op donderdag grotendeels vrij geroosterd voor contacten met studenten. 

Jaarlijks organiseert de SO ten minste één verdiepingsmiddag voor alle WPB’s. 

 

Werkzaamheden rond het opleiden in de school 

 stemt de onderwijsactiviteiten af van het deel van de lerarenopleiding dat studenten 

binnen de school volgen; 

 organiseert flankerend onderwijs in de schoolsituatie en kan zich snel nieuwste 

vakdidactische concepten eigen maken; 

 draagt zorg voor de communicatie met de opleiding van de studenten;  

 draagt zorg voor de plaatsing en begeleiding van studenten en stemt hierover af met 

vakgroepen en afdelingen; 

 informeert collega's eens per kwartaal over plaatsing van studenten, met aanduiding 

van niveau van de student; klassen waarin wordt meegelopen; en daaraan gekoppeld 

de mate van zelfstandigheid bij het lesgeven en bij het geven van beoordelingen; 

 begeleidt studenten op basis van het eigen leerplan van de school en de fasering van 

het opleidingstraject van de student, bij het ontwerpen van een persoonlijk 

ontwikkelings- en een persoonlijk activiteitenplan; 

 coacht studenten; 

 coördineert de samenwerking met werkplekbegeleiders en andere docenten die bij 

het opleiden zijn betrokken (vakspecifieke ontwikkelingsopdrachten), 

instituutsbegeleiders en studenten; 

 werft nieuwe werkplekbegeleiders, organiseert op verzoek trainingen voor WPB’s en 

organiseert jaarlijks een verdiepingsmiddag voor WPB’s; 

 begeleidt de ontwikkeling van de vakoverstijgende of vakspecifieke producten die de 

studenten binnen het kader van hun opleiding bij samenwerkend producerend leren, 

met hun werkplekbegeleiders onder handen hebben; 

 stimuleert studenten tot deelname aan de buitenschoolse en recreatieve activiteiten 

van de school, zoals sportdag, excursie, veldwerk voor profielwerkstuk en 

handelingsopdrachten;  

 treedt op als tweede beoordelaar wanneer gewenst, op verzoek van student, WPB 

en/of IO; 

 volgt de ontwikkelingen in het opleiden in de school, rapporteert daarover en 

operationaliseert directiebeleid inzake het opleidingsprofiel van de school; 

 draagt mede zorg voor de evaluatie en kwaliteitszorg van de begeleiding van de 

studenten. 



Positief advies MR d.d. 19 mei 2016 

(Bijstelling terminologie 1 juni 2018) 

14 

 

Kennis en vaardigheden 

 verdiepte vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;  

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de lerarenopleiding(en), 

 inzicht in het onderwijsbestel; 

 kennis en ervaring met coaching; 

 inzicht in en kennis van de mogelijkheden van professionaliseringstrajecten voor 

student en docenten; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 

 communicatieve vaardigheden; 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 in staat tot samenwerking; 

 vaardigheid in het creatief omgaan met en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het bewust inspelen op verschillen in motivatie, leerstijlen en 

capaciteiten van studenten; 

 organisatorische vaardigheden. 

Contacten 

 met studenten over hun opleiding; 

 met contactdocenten en de lerarenopleidingen; 

 met collega-schoolopleiders binnen de AOSMB en daarbuiten; 

 met startende WPB’s om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen; 

 met vakgroepen en afdelingen over het opnemen van studenten 

 met de schoolleiding om samen de richting van het opleidingsbeleid uit te zetten. 
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Bijlage 3: Meedenken over de inhoud van de lerarenopleiding 

De eerstegraads lerarenopleidingen van Tilburg, Eindhoven en Nijmegen hebben een principiële 

uitspraak gedaan dat de AOS-verbanden meer zeggenschap gaan krijgen over de inhoud van de 

opleiding. De ontwikkeling hiervan zal in de periode 2016-2020 plaats vinden. 

De tweedegraads lerarenopleiding streeft er naar om een vierjarige leerlijn te ontwikkelen, 

concentrisch opgebouwd, met in ieder leerjaar zijn eigen verdiepende accenten. Aansluitend bij 

de APV uitgangspunten binnen FLOT, wil een AOS een logische leerlijn waarborgen vanuit het 

beroep (leerjaar1), naar de klas (leerjaar 2), naar de leerling (leerjaar 3)  en de school (leerjaar 

4). Er kunnen daarbij accentverschillen ontstaan tussen verschillende AOS-en. 

Een mogelijke opleidingsbasis zou er als volgt uit kunnen zien: 
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Op basis van deze voorzet hebben we op 29 januari 2016 een eerste start gemaakt met het 
vaststellen van prioriteiten vanuit het perspectief van de WPB’s. 
 
Welke kennis, vaardigheden en beroepshouding vinden WPB’s op onze school, naast vakkennis en 
vakdidactiek,  belangrijk om aan hun stagiaires bij te brengen of om hen aan te leren? 
 
28 werkplekbegeleiders kwamen tot de volgende voorlopige voorkeurslijst: 
 

Onderwijskundige kennis  Vaardigheden Beroepshouding 

1. De Roos van Leary

  

1. Planmatig werken  1. Betrouwbaar 

2. Conflicthantering 2. Lesdoelen formuleren  

  

2. Empathisch 

3. Leerstijlen  3. Zelfreflectie tonen 3. Vakkundig 

4. Fasen van 

groepsvorming 

4. Gesprekstechnieken 

hanteren 

4. Zelfverzekerd 

5. Taxonomie van 

Bloom 

5. Humor  gebruiken 5. Samenwerkend 

6. De zone van naaste 

ontwikkeling 

6. Effectief instrueren 6. Leiderschap 

7. Fasen van 

kennisstroom 

7. Een escalatieladder 

hanteren 

7. Kritisch reflectief 

8. Puberbrein 8. Feedback geven en 

ontvangen 

8. Nieuwsgierig 

9. Kernkwaliteiten 9. In STARRT reflecteren 9. Innovatief 

10. Mindset onderzoek 10. Didactisch Analyse 

Model gebruiken 

10. Juist taalgebruik 

 

ICT-vaardigheden staan niet in deze lijst maar horen zeker ook bij de toekomstgericht 

opleidingsbasis. De praktische ICT-vaardigheden op het domein van de digitale didactiek (web-

based instrumenten, digitale borden, iPads, ELO’s, etc.) kunnen uitstekend binnen de 

schoolpraktijk worden ontwikkeld. Kortom, de opleidingsbasis is nog volop in ontwikkeling en 

de input van onze school zal weer worden meegenomen in het werk van het kernteam van de 

AOS Den Bosch. 
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Bijlage 4: OMO beleidsstukken over de AOS 

 

Datum Titel Details 

11 maart 2014 Uitgangspunten voor 

AOS begrotingen 

50% opleiden 
30% docentonderzoek 
10% professionalisering 
10% overhead 

22 april 2014 Criteria en 

uitgangspunten AOS 

De betekenis van een AOS voor de opleidings- 

en onderzoekstructuur is beknopt 

weergegeven:  

 verrijkt de opleiding van aankomende 

leraren;  

 positieve effecten op de schoolontwikkeling;  

 doorlopende professionele ontwikkeling 

van de docent. 

De genoemde ‘ervaren meerwaarde’ van de 

AOS op de professionalisering van de docent 

en op de schoolontwikkeling leidde in 2013 

tot de uitspraak van de raad van bestuur dat 

alle scholen van OMO zouden moeten 

deelnemen aan de Academische 

Opleidingsschool. 

10 oktober 2015 De AOS en doorlopende 

professionalisering 

De Academische Opleidingsschool is een 

geschikte infrastructuur voor een 

doorlopende professionalisering van 

docenten. 

1 december 2015 PERSBERICHT 

Academische 

Opleidingsschool 

Midden-Brabant scoort 

goed 

De samenwerking tussen Universitaire 

Lerarenopleiding van Tilburg University 

(ULT), Fontys Hogeschool en de middelbare 

scholen van vereniging OMO in de 

Academische Opleidingsschool (AOS) 

Midden-Brabant werpt zijn vruchten af. Op 

dinsdag 1 december heeft de Nederlands-

Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 

deze AOS positief beoordeeld.  

 

  

http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Onderwijs/Beleid/Forms/DispForm.aspx?ID=146
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Onderwijs/Beleid/Forms/DispForm.aspx?ID=146
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/personeel/handreiking_new/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=488
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/personeel/handreiking_new/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=488
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Communicatie/Lists/News/DispForm.aspx?ID=539
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Communicatie/Lists/News/DispForm.aspx?ID=539
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Communicatie/Lists/News/DispForm.aspx?ID=539
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Communicatie/Lists/News/DispForm.aspx?ID=539
http://portal.omo.nl/VoorFunctionarissen/Communicatie/Lists/News/DispForm.aspx?ID=539


Positief advies MR d.d. 19 mei 2016 

(Bijstelling terminologie 1 juni 2018) 

18 

 

Bijlage 5: Verschillen tussen het “oude” en  het “nieuwe” opleidingsmodel 

 

Reguliere stage (zonder externe partners) AOS stage (FLOT en ULT zijn partners) 

- benaming is stage. 

- deelnemer heet stagiair(e) 

- gericht op lesgeven. 

- scheiding opleiding (theorie) / stageschool 

(praktijk). 

- geen theorie op de stageschool; 

opleidingsbasis bepaald door 

lerarenopleiding. 

- stageschool opereert zelfstandig. 

 

- iedere stage staat min of meer los. 

- stagiaire is gekoppeld aan een WPB. 

- de stagiaire is een korte periode op school. 

- Onderzoek van stagiaires wordt vanuit de 

opleiding begeleid 

- Geen externe financiering voor 

stagebegeleiding  

- WPB cursus vooral gericht op 

begeleidingsvaardigheden 

 

- schoolbeleid rond het begeleiden van 

stagiaires was beperkt en uitvoering werd 

vooral bij de SO gelaten 

- benaming is werkplekleren. 

- deelnemer heet student 

- gericht op lesgeven en onderzoek. 

- samengaan van opleiding (theorie) / stage 

(praktijk). 

- 40% van de theorie op de stageschool; 

opleidingsbasis bepaald door 

lerarenopleiding en opleidingsscholen samen. 

- stagescholen werken samen in 

ontwikkelgroepen. 

- stages geschiedt in een meerjarige leerlijn. 

- student is gekoppeld aan een vakgroep. 

- de studenten zijn een groter deel van het 

jaar op de school. 

- Onderzoek door studenten wordt vanuit 

school begeleid 

-  externe financiering dekt de extra inzet in 

de nieuwe situatie 

-  WPB cursus meer gericht op samenwerking 

met de lerarenopleiding (WPB krijgt o.a. de 

literatuur die de studenten ook krijgen) 

-   uitgebreider opleidingsbeleid en een 

opleidingsteam bestaande uit ten minste SO, 

schoolleider, IO en WPB’s. 
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Bijlage 6: gehanteerde afkortingen 

 

AOS  Academische opleidingsschool 

AOSMB  Academische opleidingsschool Midden Brabant 

AOSDB  Academische opleidingsschool Den Bosch 

APA norm De wijze waarop verwezen wordt naar literatuurbronnen 

APV  Algemene  Professionele Vorming 

CIO  Collega  in opleiding 

EFON  Effectief Onderwijs 

DA-model Didactisch Analysemodel (van Gelder) 

DT  Deeltijder 

FLOT  Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

ILS  Instituut Leraar en School (Nijmegen) 

IO  Instituutsopleider 

LIO  Leraar in opleiding (betaalde 4e jaars) 

LOB  Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

LVF  Lesvoorbereidingsformulier 

OMO  Ons Middelbaar Onderwijs 

OP  Onderwijsgevend personeel 

OS  Oriënterende stage 

PTA  Programma omtrent toetsing en afsluiting 

OVO  Ontwerpen  van  onderwijs 

SAS  Stage Aanmeld Systeem 

SLB  Schoolloopbaanbegeleider op FLOT 

SO  Schoolopleider 

ULT  Universitaire Lerarenopleiding Tilburg 

VOG   Verklaring Omtrent gedrag 

VT  Voltijder 

WPB  Werkplekbegeleider 

 


