De eerste thema bijeenkomst OSH: 2014-2015.
Thema: Beoordeling van het praktijkdeel bij de OSH- Lerarenopleidingen
Datum, dinsdag 2 december 2014
Tijd: 16.00-18.00 uur
Plaats: Alfrink College, Zoetermeer
Centrale uitgangspunten bij de keuze van dit thema:
A. Voorbereiding visitatie en
B. verbreding van de OSH-betrokkenheid bij gevarieerde groepen
C. gelegenheid om de relatie OSH-visie en ‘beoordelen’ te concretiseren
Beoordeling van het praktijkdeel bij de OSH- Lerarenopleidingen:
Doel: vaststellen van de “OSH- factor” bij beoordelingen (OSH visie zal worden uitgedeeld en
is ook te vinden op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl)
Vragen hierbij: Hoe transparant zijn de praktijkbeoordelingen aan het einde van de
opleiding? Is voor elke student duidelijk wie wat beoordeelt?
Wordt een hbo-student anders beoordeeld dan een ulo- student?
Zijn de beoordelingen transparant, betrouwbaar en valide?
Is de voorbereiding op deze beoordeling binnen OSH krachtig genoeg?
Welke competenties worden, specifiek binnen OSH, zwaar gewogen?
Doelgroep: Stuurgroep leden, schoolopleiders, instituutsopleiders, vak coaches, studenten
Uitwerking: werkwijze van een professionele leer gemeenschap (plg):
brainstorm (1) (informatieronde), condensatie (2) ( wat doen we hiermee, hoe vullen we aan
en wat te selecteren?) en product (3) (concreet product, direct inzetbaar)
1. korte inleidingen van de aangesloten 4 lerarenopleidingen bij de eindbeoordeling van het
praktijkdeel waarbij centraal staat:
- Wat wordt beoordeeld?
- Hoe wordt beoordeeld?
Elke opleiding licht in 10 minuten toe wat en hoe beoordeeld wordt en op grond van
welke criteria.
Aansluitend zal er een korte toelichting worden gegeven bij de beoordeling van de school
specifieke leerwerktaken van OSH.
2. Welke ervaringen kunnen we hier vanuit de praktijk aan toevoegen?
Wat constateren we, na alle informatie uit ronde 1 en 2. Conclusies.
3. Maken van een product, dat direct inzetbaar is op de website van OSH.
Voorbereiding en uitvoering: 4 lerarenopleidingen, werkgroep GP, in onderling overleg.
Namens InHolland: Gitte Buitelaar
Namens HR: Peter Wildschut en Tanja van Dijk
Namens ICLON: Nelleke Belo
Namens SEC: Martin Jacobs
Namens Werkgroep GP: Mariëlle Theunissen
Gespreksleider: Henk Ordelman
Als je deel wilt nemen, meld je dan aan bij de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

