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ROSA Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van 17 VO-scholen in de regio Amstelland en
omstreken en 5 Amsterdamse lerarenopleidingen. 

De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraads
gebied en vormen voor studenten een kweekvijver. ROSA is een actieve opleidingsschool die
samenwerking in de regio graag wil versterken. Niet alleen op het gebied van samen opleiden, maar
ook ten aanzien van de begeleiding van startende docenten, voortgezette professionalisering en
onderzoek. 
      
Jij bent een leraar in opleiding en wij helpen je graag een stap verder in je ontwikkeling naar een
startbekwame leraar. 
      
Wij bieden jou binnen ROSA de mogelijkheid om gedurende jouw studie stage te lopen op
verschillende typen scholen. Indien je daar behoefte aan hebt bemiddelen wij actief bij de zoektocht
naar een volgende stageplaats binnen ROSA.

Stage op een ROSA-school



Eerste aanspreekpunt
De eerste contacten verlopen via de schoolopleider. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de
inhoud en organisatie van het opleiden in de school. De schoolopleider begeleidt de student in
algemene zin. De dagelijkse begeleiding ligt bij de werkplekbegeleider, waarmee je intensief
samenwerkt.

Theoretische verdieping en uitwisseling van ervaring
De schoolopleider verzorgt jaarlijks minimaal 10 bijeenkomsten voor de studenten. Inhoudelijk
zijn de bijeenkomsten ontwikkeld door schoolopleiders én instituutsopleiders. Op het programma
staan theoretische verdieping en uitwisseling van ervaring.

Dagelijkse begeleiding door werkplekbegeleider
De werkplekbegeleider maakt je wegwijs in de school en in het team, biedt je de gelegenheid
lessen te observeren, spreekt (les)activiteiten af, voert voortgangsgesprekken, woont jouw lessen
bij en geeft bruikbare feedback.

De werkplekbegeleider begeleidt jou bij de ontwikkeling van je vakinhoudelijke- en vakdidactische
bekwaamheid. De werkplekbegeleider helpt je bij het formuleren van je leerwensen en houdt
rekening met de ontwikkelfase waarin je je bevindt.

De werkplekbegeleider en de schoolopleider hebben regelmatig contact met de instituutsopleider
en/of vakdidacticus van je opleiding.

Themabijeenkomsten voor studenten en werkplekbegeleiders
ROSA organiseert ieder jaar een aantal ROSA-brede themabijeenkomsten voor studenten en
werkplek-begeleiders die gezamenlijk worden voorbereid door schoolopleiders en
instituutsopleiders. 

Enquête
Jaarlijks wordt er een enquête gehouden onder studenten om de kwaliteit van de opleidings-
school te polsen en waar mogelijk te verbeteren.

Dit mag je van ROSA verwachten



Tweedegraads opleidingen
Vanuit de tweedegraads opleidingen wordt jouw stage begeleid en beoordeeld door de
instituutsopleider(IO). In samenwerking met IO, schoolopleider en werkplekbegeleider vindt een
tussenevaluatie en een beoordeling plaats. 

De  IO streeft naar een lesbezoek voorafgaand aan ieder evaluatiemoment, in uitzonderlijke
gevallen kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. De IO is als examinator eind-
verantwoordelijk voor de beoordeling. 

De beoordelingsprocedure van de tweedegraads opleidingen staat op de eerste bladzijde van het
beoordelingsformulier Werkplekleren van jouw leerjaar. 

De IO begeleidt, maar doet dat in algemene zin (‘op afstand’); de dagelijkse begeleiding ligt bij de
werkplekbegeleider. De IO is aanspreekpunt en bemiddelaar bij problemen binnen de stage.

Universitaire lerarenopleidingen
Vanuit de universitaire lerarenopleidingen houdt de vakdidacticus contact met de werkplek-
begeleider. Hij/zij (of diens vervanger) komt twee keer bij jou op lesbezoek. 

De vakdidacticus is eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de student in samenspraak
met de werkplekbegeleider. 

De instituutsopleider is aanspreekpunt en bemiddelaar bij onenigheid tussen werkplekbegeleider,
vakdidacticus en student.

Begeleiding en beoordeling



Pro actief en ontwikkelingsgericht
We verwachten van jou een proactieve houding. Je voorziet de werkplekbegeleider bij aanvang
van de stage van je curriculum en geeft aan wat de opleidings- en persoonlijke leerdoelen zijn. 

Je hebt een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding.

Naast het bijwonen en geven van lessen participeer je ook in andere onderwijs-activiteiten op de
school.

Je neemt deel aan de thema- en intervisiebijeenkomsten die worden georganiseerd door de
schoolopleider.

Heb je behoefte aan een gesprek met je werkplekbegeleider, schoolopleider, of begeleider vanuit
het instituut? Neem dan zelf initiatief.

Ben je toe aan een tussenevaluatie of beoordeling? Neem dan zelf contact op met de begeleider
van jouw opleiding (instituutsopleider of vakdidacticus). 

Formaliteiten
Zorg in overleg met de schoolopleider dat alle formaliteiten, zoals stageregistratie, een verklaring
omtrent gedrag (VOG), kopie collegekaart en kopie identiteitsbewijs zijn geregeld.

Je vult de tevredenheidsenquête in die je aan het eind van je stage wordt toegezonden. Je helpt
ons en toekomstige docenten-in-opleiding met je feedback.

Dit verwachten wij van jou



Samenwerkingsverband ROSA

ROSA is een samenwerkingsverband van 17 VO-scholen en 5 Amsterdamse leraren-opleidingen (ALO,
Breitner Academie, HvA, UvA en VU). Jaarlijks begeleiden wij + 500 studenten.

Amsterdam
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)
Hervormd Lyceum West (HLW)
Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)

Amstelveen
Amstelveen College
Hermann Wesselink College
Keizer Karel College
SG Panta Rhei

Omgeving Amstelveen
Alkwin Kollege
Vakcollege Thamen
VeenLanden College
Wellantcollege Aalsmeer

Omgeving Haarlemmermeer
de HBM
Herbert Vissers College (HVC)
Kennemer Lyceum
Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH)
Lyceum Sancta Maria
Mendelcollege



Kom in ons team!

www.opleidingsschoolrosa.nl


