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Nieuwsbrief 
April 2020 

 

Inleiding  
Beste collega’s, 

Allereerst hopen we dat deze nieuwsbrief je in goede 
gezondheid bereikt. Het is een bijzondere tijd en we 
dragen iedereen een warm hart toe. Binnen ons 
onderwijs is er de afgelopen tijd hard gewerkt, veel 
geleerd en veel samenhorigheid gevoeld. De huidige 
situatie van onderwijs op afstand en digitaal contact is op 
dit moment nog de realiteit van de dag. Uit de 
persconferentie van dinsdag 21 april werd onder meer 
duidelijk dat de basisscholen vanaf 11 mei onder 
voorwaarden weer open kunnen. Hoe deze maatregel 
precies vorm krijgt, is nog niet bekend. De informatie 
waar we nu wel over beschikken hebben we gebundeld. 

Stage vanaf 11 mei 2020 

Deze week heeft het kabinet besloten dat de 
basisscholen vanaf 11 mei, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM, weer open gaan. Voor 
studenten betekent dit dat zij m.i.v. die dag hun stage in 
principe zouden kunnen hervatten. Echter, onder de 
volgende voorwaarden: 

1. de student bepaalt of hij/zij het verantwoord vindt om 
fysiek aanwezig te zijn op de stageschool (bijv. de 
student of zijn naaste omgeving kan tot de risicogroep 
behoren). 

2. de stageschool bepaalt in hoeverre de fysieke 
aanwezigheid en begeleiding van de student op de 
stageschool wenselijk of mogelijk is (bijv. scholen willen 
zo beperkt mogelijk volwassenen toe laten tot het 
gebouw). 
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Indien punt 1 of 2 aan de orde is en de student dus zijn 
stage vanaf 11 mei in de school niet vervolgd of niet kan 
vervolgen, vragen we de mentor/schoolopleider om samen 
met de student te bespreken welke mogelijkheden de 
school kan bieden om de student de komende periode te 
begeleiden. 

Samen opleiden in het 
nieuwe cursusjaar 

Ondanks de onzekere tijden zijn de voorbereidingen voor 
samen-opleiden binnen Opleidingsschool De 
Stedendriehoek in volle gang: tijdschema’s, procedures, 
agenda’s en planningen, deze nieuwsbrief staat er vol 
mee! Maar dat is niet het enige. We hebben dit cursusjaar 
ook met elkaar (bestuurders, programma-leiders, 
schoolopleiders en bovenschoolse opleidings-
coördinatoren) nagedacht over vormen van samen-
opleiden die meer aansluiten bij de leerbehoeften van 
studenten. Daarnaast willen we de opleidingsscholen 
binnen een bestuur meer ruimte en daarmee meer 
verantwoordelijkheid geven om binnen de afgesproken 
kaders samen-opleiden naar eigen inzicht invulling te 
geven. Mentoren en schoolopleiders worden bij dit proces 
ondersteund door de Bovenschoolse Opleidings-
coördinator (BOC) en de instituutsopleider (IO). 
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Bovenschoolse 
opleidingscoördinator 
(BOC) 
 

In de afgelopen maanden is het alle besturen gelukt om 
een BOC aan te stellen en inmiddels is al gebleken dat 
zij een belangrijke rol kunnen vervullen in de 
ondersteuning van de schoolopleiders. Zo zijn de BOC 
als eersten geïnformeerd over het pabobeleid inzake 
de voortgang en aangepaste beoordeling van de stage 
tot het einde van dit cursusjaar door toedoen van het 
coronavirus. 
Schoolopleiders kunnen met hun vragen hierover in de 
eerste plaats bij hun BOC terecht. Vanaf het nieuwe 
cursusjaar zijn de BOC de ‘spinnen in het web’ van onze 
Opleidingsschool, enerzijds omdat zij het contact 
onderhouden met schoolopleiders en anderzijds 
hebben zij korte lijnen hebben met directies, 
bestuurders en programmaleiders. We verwachten dat 
zijn zich hun nieuwe, uitdagende taak snel eigen 
maken. 

 

Opleidingsteam 
 
Ieder bestuur zal in het nieuwe cursusjaar werken met 
een opleidingsteam dat bestaat uit de SO’s, de IO’s en 
de BOC. In zo’n opleidingsteam wordt gesproken over 
de manier waarop uitvoering kan worden gegeven aan 
het beleidsplan ‘Opleiden in de School‘ 2.0/3.0. Hierbij 
kan worden gedacht aan: de match tussen student en 
stageschool, de deskundigheidsbevordering van 
mentoren en schoolopleiders, de begeleiding en 
beoordeling van studenten, de bijdrage aan 
onderwijsontwikkeling op school en stichtingsniveau, 
borging van kwaliteit van opleiden etc.        
De Opleidingsteams komen onder leiding van de BOC 
vier keer per jaar bijeen op de middagen van de 
opleidersdagen op Saxion. De data staan vermeld in de 
agenda 2020-2021. 

 
 

 

Uitbreiding 
opleidingsscholen 

Pabo Deventer heeft het belang van samen-opleiden 
binnen het partnerschap De Stedendriehoek altijd 
benadrukt en streeft er dan ook naar dat ALLE 
voltijdstudenten en de deeltijdstudenten uit de regio 
Deventer op een opleidingsschool van De 
Stedendriehoek een leerwerkplek vinden. De besturen 
hebben om die reden een flink aantal nieuwe 
opleidingsscholen voorgedragen. Op het eerstvolgende 
bestuurdersoverleg staat dit punt op de agenda. 

Als er nieuwe opleidingsscholen zijn toegetreden, heeft 
dit tot gevolg dat er veel nieuwe schoolopleiders 
moeten worden opgeleid. De schoolopleiderscursus 
start in september en bestaat uit 8 bijeenkomsten op 
de maandagmiddag/avond. De afronding is in februari. 
We willen graag gebruik maken van ervaren 
schoolopleiders, die een aspirant-schoolopleider 1 op 1 
kunnen begeleiden. Als je belangstelling hebt, dan 
graag een mail naar Feio Wanschers. 
feiowanschers@gmail.com 

 

Procedure plaatsing 
studenten 
De plaatsing van de studenten voltijd en deeltijd zal in 
2020-2021 verlopen via de Bovenschoolse 
opleidingscoördinator. De BOC ontvangt vóór de 
meivakantie een e-mailbericht met de vraag het aantal 
leerwerkplekken per bestuur door te geven aan de 
stageadministratie van pabo Deventer. De BOC zal in 
overleg met de opleiders het aantal leerwerkplekken 
bepalen. De sluitingsdatum voor het doorgeven van het 
aantal leerwerkplekken is 15 mei. 

Te zijner tijd zal de BOC samen met de opleiders en in 
samenwerking met de medewerkers van de 
stageadministratie de studenten plaatsen op de diverse 
opleidingsscholen binnen het bestuur. 
 

 

mailto:feiowanschers@gmail.com
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Procedure lio augustus 

Na de zomervakantie zullen rond de 20 voltijd 
studenten starten met de laatste praktijkstage vóór het 
afstuderen: de lio stage. Inmiddels zijn alle 
schoolopleiders en BOC’s via de e-mail op de hoogte 
gesteld van de lio procedure en het tijdpad voor het 
solliciteren naar een lio stageplaats. 

Lio vacatures kunnen tot uiterlijk woensdag 20 mei 
aangeleverd worden bij de stageadministratie: 
stagebureau.pabo@saxion.nl. De lio vacatures zullen 
op de website van De Stedendriehoek geplaatst 
worden. Na de sollicitatietraining op woensdag 27 mei 
gaan de studenten solliciteren naar een lio stageplaats. 
Hiervoor wordt een tijdpad gehanteerd.  

De procedure zal half juni afgerond zijn. De lio start 
direct na de zomervakantie tot in januari, de data zijn 
afhankelijk van de regio waarin de lio de stage volgt. 

 

Professionalisering 
De leraar doet er toe!  

Dat geldt voor iedere vorm van onderwijs, of dat nou 
online of offline is, in het PO of op de universiteit. 
Vanuit de Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO) 
van Saxion is het ons vertrekpunt dat de leraar van 
essentieel belang is. 

Team Onderzoek en Onderwijs Transfer, in het kort 
APO Transfer, is een team van veertien collega’s met 
verschillende expertises op uiteenlopende 
onderwijskundige thema’s. Wij zijn de 
onderwijskundige partner in de regio, maar ook daar 
buiten, bij het oplossen van opleidings- en 
scholingsvraagstukken. 

In samenwerking met lectoraten en het werkveld 
ontwikkelen en verzorgen wij 
professionaliseringstrajecten op basis van de 
vragen/wensen die leven op bestuursniveau, 
schoolniveau of individueel niveau. Hierbij denken we 
samen met de scholen goed na over wat er nodig is om 
invulling te geven aan het vraagstuk dat leeft. We gaan 
samen op zoek naar de onderliggende behoefte. Hierbij 
streven we zoveel mogelijk naar maatwerk. 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar onze expertise? Bekijk 
alvast het scholingsaanbod op de flyer in de bijlage. 
Interesse in een persoonlijk gesprek? Neem gerust 
contact op met Marleen Rikkerink, teamleider APO 
Transfer (m.rikkerink@saxion.nl) 

 
Wetenschap en Techniek 
 
Ben je leraar en houd je van techniek? Wat een kans! 
 
Worstel jij ook met de vraag hoe jij jouw leerlingen 
hulp kan bieden bij het leren plannen, organiseren en 
monitoren? Wil je ook dat kinderen op hun eigen 
manier zelfsturend kunnen leren? En houd je van 
techniek? Wat een kans!Het lectoraat 
Vernieuwingsonderwijs van hogeschool Saxion start 
een Professionele Leergemeenschap (PLG) Wetenschap 
en Techniek op voor leraren uit deze regio. Ben jij de 
leerkracht die mee gaat werken in deze PLG? Dit houdt 
het in: 

Leerkrachten gaan samen aan de slag om antwoorden 

te vinden op vragen uit de praktijk omtrent een 

bepaald thema 

• We buigen ons samen over een of meerdere 

deelaspecten uit zelfsturend leren binnen het 

W&T-onderwijs. Denk daarbij aan 

plannen, organiseren, jezelf motiveren, je 

onderzoeksproces bijhouden, waarderend 

onderzoeken, terugkijken en reflecteren 

• We richten ons op de midden- en bovenbouw 

• We ontwerpen concreet materiaal, proberen 

dit uit en evalueren de uitkomsten. Zo komen 

we tot handvatten die zelfsturend leren 

in W&T-onderwijs bevorderen 

Doe je mee? 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leo 

Klapwijk l.klapwijk@saxion.nl docent techniek van pabo 

Deventer. Zie voor meer informatie:  

techniek-wat-een-kans 

 

 

 

mailto:stagebureau.pabo@saxion.nl
mailto:m.rikkerink@saxion.nl
mailto:l.klapwijk@saxion.nl
https://www.saxion.nl/nieuws/2020/01/ben-je-leraar-en-houd-je-van-techniek-wat-een-kans
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Mededelingen 

 

 
• In het nieuwe studiejaar zijn  

4 opleidersdagen gepland. Het 
ochtendgedeelte wordt ingericht  
o.b.v. de 4 waarborgen: 
de lerende leraar, leeromgeving, 
organisatie en kwaliteitscultuur.  
Het middaggedeelte staat in het  
teken van het opleidingsteam. 

 

• De lio sollicitatietraining augustus lio  
is een onlinesessie op woensdagmiddag  
27 mei a.s. U kunt zich als opleider of  
BOC nog aanmelden om deel te nemen.  
Stuur voor 20 mei een mail naar Miriam 
m.h.meiberg@saxion.nl 
 

• De jaarplanning werkplekleren is  
definitief. U kunt het vinden door op  
deze link te klikken. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2020-2021 
 

Opleidersdagen De Stedendriehoek 

Wie: ochtend schoolopleiders, middag opleidingsteam 

met schoolopleiders, instituutsopleiders en 

bovenschoolse opleidingscoördinatoren 

Data: 28 sept, 25 jan, 22 mrt, 7 juni 

Tijd: 09.00-16.30 uur 

 

BOC overleg  

Wie: Bovenschools Opleidingscoördinatoren 

Data: 31 aug, 4 dec, 13 feb, 10 mei, 14 jun 

Tijd: 09.00-12.30 uur 

 

OIDS-cursus 

Wie: nieuwe schoolopleiders 

Data: 14 sept, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov,  

30 nov, 4 jan, 18 jan 

Tijd: 16.00-20.00 uur met soep en broodje 

 

Sollicitatietrainingen lio 

Wie: studenten, schoolopleiders en evt BOC 

Data: woensdag 27 mei 2020 

(zie toelichting mededelingen) 

6 januari en 26 mei 2021 

Tijd: 14.00-16.15 uur 

 

Bestuurlijk Overleg De Stedendriehoek 

Wie: bestuurders De Stedendriehoek 

Datum: dinsdag 12 mei 

Tijd: 17.00-19.00 uur 

mailto:m.h.meiberg@saxion.nl
https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/wp-content/uploads/2019/04/Jaarplanning-werkplekleren-APO-Deventer-2019-2020.pdf

