OPLEIDINGSSCHOOL
HAAGLANDEN

Praktische zaken
Maximaal 80 studenten
Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen
laat de Opleidingsschool Haaglanden maximaal
80 studenten toe. Voor alle vakken zijn er mogelijkheden.

Leren en werken om leraar te worden

Aanmelding
Meld je aan voor de Opleidingsschool Haaglanden via de
website. Na ontvangst van je digitale aanmelding nodigt de
stageplaatscoördinator je uit voor een intakegesprek. Dit
gesprek wordt gevoerd door een opleidingscoördinator van
een partnerschool. Ook is het mogelijk dat je meedoet aan
een speeddate waar je met opleidingscoördinatoren van
verschillende partnerscholen een gesprek hebt.
Je volgende stageschool
In overleg wordt bepaald op welke school je stage gaat
lopen in het volgende studiejaar. Je nieuwe school nodigt je
uit voor een kennismakingsgesprek voordat de stage begint.
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Kosten
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het studeren
binnen de Opleidingsschool Haaglanden.
Communicatie
Als student maak je gebruik van het intranet van de
opleidingsschool. Je kunt daarop inloggen met je code via
www.opleidingsschoolhaaglanden.nl Op het intranet vind
je nieuws, uitnodigingen, opdrachten, commentaar van je
begeleiders, resultaten en onderzoeksverslagen.
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Diploma
Aan het eind van het traject, als je alles met goed gevolg
hebt afgerond, krijg je het diploma van de lerarenopleiding
waaraan je je inschreef. Dat je binnen de Opleidingsschool
Haaglanden hebt gestudeerd, staat goed op je cv.

In de Opleidingsschool Haaglanden werken samen: Adelbert College Wassenaar
Alfrink College Zoetermeer Atlas Onderwijsgroep Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch
College, Rijswijk Hofstad Lyceum Den Haag Veurs Lyceum Leidschendam
Inholland Amstelveen (2e graads) Hogeschool Rotterdam Rotterdam (2e graads)
TULO van de TU Delft Delft (1e graads) ICLON van de Universiteit Leiden
Leiden (1e graads)

Als leraar aan de slag
in de regio Haaglanden?
Kies voor een goed opleidingstraject
en uitstekende begeleiding

Informatie voor studenten

Word een zelfverzekerde leraar

Goede begeleiding en extra’s
Elke school heeft vakcoaches, een of meer schoolopleiders
en een gecertificeerde opleidingscoördinator in dienst.
Ze begeleiden je op verschillende terreinen, zodat je een
professional wordt voor de klas en in het team.
Niet alleen krijg je persoonlijke coaching, maar er zijn ook
groepsbijeenkomsten met andere studenten binnen de
Opleidingsschool. Daarnaast kun je elk schooljaar workshops of cursussen volgen die verzorgd worden door de
stagescholen.

Zit je in havo-5 of vwo-6 en denk je erover om een
lerarenopleiding te volgen? Of heb je je al ingeschreven
als student1? Kies dan voor de Opleidingsschool Haaglanden, een samenwerkingsverband van scholen voor
voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen in Den Haag
en omstreken.
De scholen die in de Opleidingsschool samenwerken
bieden je een goed leer-werktraject met uitstekende
begeleiding.
Per studiejaar loop je stage op een andere school
– van gymnasium tot vmbo –, waardoor je je veelzijdig
ontwikkelt. Aan het eind van het traject ben je een
optimaal opgeleide, zelfverzekerde leraar die veel
praktijkervaring heeft opgedaan.
De stagescholen houden nauw contact met elkaar en met
je lerarenopleiding. Ze stemmen af wat (welke competentie) je wanneer leert. Er is sprake van een doorlopende
leerlijn, die in de praktijk zijn nut bewezen heeft. Dat is
dan ook de meerwaarde van de opleidingsschool.

Uniek en veelzijdig aanbod
• De leerlingen op de vijf stagescholen zijn sprankelend
en dynamisch, ze komen uit allerlei achtergronden.
• Onze scholen lopen voorop in de ontwikkelingen van
de sector.
• Uniek aan de Opleidingsschool Haaglanden is de grote
diversiteit die de participerende scholen bieden, zoals
internationalisering, tweetalig onderwijs (NederlandsEngels), gymnasium, sportklassen, Leonardo-onderwijs,
een eigen systeem van klassenmanagement, en diverse
sectoren van het vmbo.
• Je leert als docent internationale samenwerking vorm te
geven, want de deelnemende scholen voor voortgezet
onderwijs hebben veel internationale contacten.
• Het is goed mogelijk dat je na afloop van de opleiding
doorgaat in een baan op een van de scholen. Want één
ding is zeker: in de regio Haaglanden zijn de komende
jaren veel lerarenvacatures.

Uitdagende regio
De regio Haaglanden is uitdagend: citylife, kunst en cultuur, zee, strand, duinen en bossen zijn altijd dichtbij.
Den Haag profileert zich als internationale stad van vrede
en recht; dat heeft een positieve uitstraling op de regio.
De Hofstad wordt steeds meer een studentenstad, er is
nu ook een University College gevestigd.
1 Dat kan ook zijn als deeltijdstudent, student aan een kopopleiding,
een educatieve minor, of een eerstegraadsopleiding.

Voorbeelden daarvan zijn:
• De eerste les, relatie opbouwen
• Start van de les
• Klassenmanagement
• Mentoraat
• Rolaanvaarding
• Stemgebruik
• Lichaamstaal
• Tafeltjesavond
• Luisteren naar de leerling
• Lesdoelen bepalen

Stagevergoeding
Voor een klein aantal studenten is een kleine stagevergoeding beschikbaar. Die past bij taken die op de stagescholen
worden aangeboden. Het kunnen inhoudelijke en organisatorische taken zijn, zoals ondersteuning bij taalbeleid of
bij internationale projecten. Voor deze betaalde stage wordt
een aparte sollicitatieprocedure op de scholen gehouden.

