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Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek
De Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek bestaat uit een
samenwerkingsverband (partnerschap) tussen de mbo scholen Rijn IJssel en
het Graafschap College en de lerarenopleidingen van het Instituut voor
Leraar en School (ILS) en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Doel van de opleidingsschool is het versterken van de opleiding van de
(aanstaande) docent door theorie en praktijk nauwer met elkaar in
verbinding te brengen, waardoor een inspirerende en krachtige
leeromgeving wordt gecreëerd. Hierbij maakt de Opleidingsschool Arnhem
en Achterhoek gebruik van een grote variëteit aan leerwerkplekken voor de
docent in opleiding. Variëteit in beroepen, cultuur, studentenpopulatie,
onderwijsconcepten, docentrollen en in locaties binnen een grote regio.
Deze verscheidenheid bevordert de ontwikkeling van een breed
handelingsrepertoire van de aankomend docent.

Opleiden in diversiteit
“Er was heel veel
ruimte om mijn eigen
lessen te ontwikkelen,
mijn eigen leerproces
vorm te geven en de
opvang van mijn
begeleider en
collega’s in het team
was enorm plezierig.”
- Student -

In de Opleidingsschool besteden wij
extra aandacht aan de unieke
onderwijscultuur binnen het mbo.
Startbekwame docenten moeten in staat
zijn om aan te sluiten bij het mbo
beroepen- en opleidingsveld.
Daarnaast leren zij onderwijsbegeleiding af te stemmen op de verschillende
doelgroepen en niveaus in het mbo.
Docenten in opleiding ervaren deze
variëteit tijdens hun opleiding in de
opleidingsschool.
Binnen de Opleidingsschool is het leren
van docenten in opleiding verbonden
met de professionalisering van mbo
docenten en docenten aan de
lerarenopleiding. De huidige docenten
leren van de docenten van de toekomst.
Ook de lerarenopleidingen zijn
enthousiast: met kennis en ervaring
vanaf de opleidingslocaties kunnen zij
hun opleidingen beter laten
aansluiten op wat er in de praktijk
gevraagd wordt.

Zelfregulering
Zelfstandig handelen en verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk element
voor een aanstormend docent. Daarom staat de ontwikkeling van zelfregulatie
van de docent in opleiding centraal. In de Opleidingsschool hebben wij als doel,
door het curriculum en begeleiding, deze zelfregulatie te versterken. Dit gebeurt
door samen in te spelen op de vraag van de docent in opleiding.
De Opleidingsschool ondersteunt de docent in opleiding dan ook bij het
ontdekken en ontwikkelen van zijn behoeften aan begeleiding en sturing.

“Het is vooral de bedoeling dat de student zoveel
mogelijk verschillende leerervaringen op doet
binnen de opleidingsschool. Dus ik stimuleer de
student om vooral bij andere collega’s mee te
kijken.” - Werkplekbegeleider -

Koppeling theorie
aan de praktijk

Waarom kiezen voor
onze opleidingsschool?

Wij werken binnen de opleidingsschool
iedere dag aan een zo optimaal
mogelijke verbinding tussen theorie en
praktijk en tussen leren op het instituut
en leren op de werkplek. Door de
unieke, praktische leermogelijkheden op de werkplek te verbinden
met de theorie wordt er door een
goede begeleiding toegewerkt naar
het beoogde eindniveau. Het aanleren
van een onderzoekende houding is
daarbij essentieel.

Door de diversiteit van het mboonderwijs komen docenten in opleiding
in aanraking met een dynamische en
inspirerende onderwijscontext. De
opleidingsschool biedt professionele
ondersteuning en begeleiding door
ervaren en gekwalificeerde
werkplek- en schoolopleiders.

Het leerproces wordt heel serieus genomen en goed
gefaciliteerd, de ruimte om te mogen leren &
uitproberen (en om fouten te mogen maken),
ondersteuning vanuit het hele team (niet alleen
werkplekbegeleider is betrokken, maar ook andere
collega’s maken tijd voor feedback), goede kritische
en steeds opbouwende feedback . Ook heel fijn het
contact met mede-stagiairs. - Student -

Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek

Samen opleiden in diversiteit

www.opleidingsschoolarnhemachterhoek.nl

opleidingsschoolAA@graafschapcollege.nl

Graafschap College

T: 0314 353 500
www.graafschapcollege.nl

- opleidingsschoolAA@rijnijssel.nl

ROC Rijn ijssel
T: 0800 0200995
www.rijnijssel.nl

Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen
T: 026 369 19 10
www.han.nl

