Factsheet Praktijkdeel
ICLON lerarenopleiding
xxxx
Voor wie?
Deze factsheet is bedoeld voor de schoolopleiders (BOSsen) en werkplekbegeleiders (vakcoaches) die een student van het
ICLON (Universiteit Leiden) gaan begeleiden bij het praktijkdeel van de lerarenopleiding.
Wat wordt er van een schoolopleider/werkplekbegeleider verwacht?
Wat zijn belangrijke data?
- Begeleiden en geven van feedback: Student wegwijs maken binnen
26 t/m 29 aug ‘19
Startweek voor studenten (aug. start)
de schoolorganisatie en wijzen op mogelijkheden om te observeren
2 sep ‘19
Start Praktijk 1/Praktijk 2
(bijv. bij collega’s uit vaksectie), frequent lesbezoek, feedback geven
27 sep ‘19
Diploma uitreiking (oude cohort)
op de inhoud van lesplannen, lessen/lesfragmenten van student
info volgt
Vakcoach-vakdidacticusbijeenkomst
observeren en nabespreken, monitoren en bespreken van
27 jan ‘20
Startweek voor studenten (feb. start)
ontwikkeling, et cetera.
03 feb ‘20
Start Praktijk 1/Praktijk 2
- Beoordelen: Beeld vormen van de ontwikkeling en competenties
Info volgt
BOS-Supervisorbijeenkomst
van een student aan de hand van de ICLON rubrics (zie ‘meer
Info volgt
Diploma uitreiking (oude cohort)
informatie’), conceptbeoordeling opstellen en bespreken met de
ICLON supervisor (midden- en eindevaluatie).
- Vroeg signaleren van problemen in ontwikkeling van student: Een (half) jaar is erg kort om te ontwikkelen tot
startbekwaamheid. Daarom is het van belang studenten zeer snel (vanaf de 2e week) mogelijkheden te bieden om zelf
leservaring op te doen (bijv. het geven van deellessen/lesfragmenten) en eventuele problemen of stagnaties in de
ontwikkeling in een vroeg stadium met de supervisor van het ICLON te bespreken.
Praktijkdeel met accent op onderbouw of bovenbouw?
Vrijwel alle studenten met een normaal opleidingstraject moeten ervaring opdoen in de onderbouw (Praktijk 1). De studenten
die de Educatieve Master of een verkort traject doen, hebben ook uren in de bovenbouw (Praktijk 2). Zie Tabel 1 voor de eisen
van het praktijkdeel per traject en Tabel 2 (achterkant) voor een overzicht van alle opleidingstrajecten.
Tabel 1: Eisen van het praktijkdeel per traject
ICLON traject
- Master (deel 1 van de opleiding)
- Educatieve minor/module

Studielast praktijkdeel
Accent op onderbouw
120 klascontacturen
300 overige uren*

Minimale eisen
120 klascontacturen, waarvan min. 60 uur zelf
(deel)les(sen) geven, waarvan min. 40 uur in onderbouw
havo/vwo en/of vmbo-t

- Master (deel 2 van de opleiding)
- Verkort: EM2 of 30/32 EC**

Accent op bovenbouw
130 klascontacturen
290 overige uren*

130 klascontacturen, waarvan min. 65 uur zelf
(deel)les(sen) geven, waarvan min. 45 uur in bovenbouw
havo/vwo en/of vmbo-t

- Verkort: 16 EC**

Accent op bovenbouw
70 klascontacturen
154 overige uren*

70 klascontacturen, waarvan min. 65 uren zelf lesgeven
(waarvan min. 50 uur bovenbouw en 15 uur onderbouw)
en 5 uur observeren

- Verlengde stage
- Maatwerk
- Opfrisser

Varieert

Overig

Informatie over exacte invulling en verdeling
onderbouw/bovenbouw volgt wordt per traject
vastgesteld

*
**

Overige activiteiten zoals lesvoorbereiding, toetsing, analyse van eigen handelen, intervisie et cetera.
Afhankelijk van de vooropleiding kan een aangepast programma vereist zijn met daarin ook uren in de onderbouw.

Praktijk 1

Praktijk 2

Wanneer starten de studenten en hoe lang lopen de studenten op school rond?
De praktijkperiode start twee keer per jaar: aan het begin van het schooljaar (augustus) en begin februari, zie ook
‘belangrijke data’ op de voorkant. Na de startweek op het ICLON beginnen studenten direct met het praktijkdeel
(observeeropdrachten en het geven van hun eerste (deel)lessen). Op de vrijdag in de startweek zijn de studenten
beschikbaar om op school verdere afspraken te maken.
Studenten zijn een half jaar tot een jaar op dezelfde school. Dit hangt af van het traject van de student. Masterstudenten die
een heel jaar op school aanwezig zijn, beginnen het praktijkdeel in de onderbouw en zetten dit voort in de bovenbouw.
Hoeveel dagen zijn studenten van het ICLON op school?
Alle studenten worden op maandag verwacht in Leiden voor onderwijs op het instituut. De resterende dagen zijn beschikbaar
voor het praktijkdeel op de school. Gemiddeld zijn studenten 3 dagen op school (lintminor- en deeltijdstudenten: 1 tot 2
dagen). Studenten die gemiddeld 6 tot 8 uur per week lesgeven en observeren komen doorgaans aan het einde van de
praktijkperiode niet in de problemen om aan de minimale eisen te voldoen. Een overzicht van het minimaal aantal
klascontacturen en de verdeling over de klassen (onderbouw/bovenbouw) is weergegeven in Tabel 1.
Tabel 2: Overzicht ICLON trajecten
ICLON traject
Master

Kenmerken en studielast
traject van 60 EC

Duur
1 - 2 jaar

Verkort EM2

traject van 30 EC op basis van een afgeronde
Educatieve minor/module

half jaar

Verkort 30/32 EC

traject op basis van een tweedegraads
onderwijsbevoegdheid

half jaar - 1 jaar

Verkort 16 EC

traject op basis van een eerstegraads
onderwijsbevoegdheid

half jaar

Educatieve minor

30 EC in blokmodel

half jaar

30 EC in lintmodel

1 jaar

Educatieve module
Verlengde stage
Maatwerk
Opfrisser

Onderwijsbevoegdheid

eerstegraads (onder- en bovenbouw
havo/vwo en vmbo-t)

Beperkt tweedegraads (onderbouw
havo/vwo en vmbo-t)

30 EC in blokmodel
half jaar
Student heeft meer tijd nodig om het praktijkdeel af te ronden (evt. met specifieke begeleiding).
Student heeft ruime onderwijservaring en op basis hiervan is een aangepast traject samengesteld.
Student heeft reeds een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en wil kennis en vaardigheden opfrissen.

Wat zijn belangrijke praktijkopdrachten en beoordelingsmomenten?
Voor diverse studieonderdelen voert de student opdrachten uit in de praktijk. De student heeft de verantwoordelijkheid de
schoolopleider/werkplekbegeleider over de opdrachten en deadlines te informeren. Meer informatie is ook beschikbaar via de
supervisor.
De schoolopleider/werkplekbegeleider is betrokken bij de begeleiding/beoordeling van de student voor Praktijk 1 en 2. De
beoordeling vindt aan het einde van de praktijkperiode plaats (januari en juni). De schoolopleider/werkplekbegeleider ontvangt
via student en supervisor informatie over de opdrachten en de beoordeling.
Hoe verloopt de samenwerking en communicatie met het ICLON?
Iedere student krijgt vanuit ICLON een supervisor toegewezen. Aan het begin van de praktijkperiode neemt de supervisor
contact op met de schoolopleider/werkplekbegeleider om de samenwerking af te stemmen. De supervisor komt in principe 1
keer per half jaar op schoolbezoek. Bij problemen wordt de begeleiding/samenwerking geïntensiveerd.
Moet iedere student afzonderlijk een praktijkcontract ondertekenen?
Nee, het ICLON stuurt 2 keer per jaar (in oktober en maart) via email een praktijkoverzicht van alle studenten (inclusief de
bepalingen van het praktijkcontract) naar de betreffende schoolopleider/-coördinator met het verzoek dit te accorderen.
Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Instructie en materialen (waaronder studiegids met rubrics) voor beoordeling praktijk:
https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk
Vragen met betrekking tot (werving van) nieuwe praktijkplaatsen, opleiding en training van
schoolopleider/werkplekbegeleider, docenten in opleiding met een baan, et cetera: Nelleke Belo (Coördinator
beroepspraktijk); stage@iclon.leidenuniv.nl
Versie: april 2019

