Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR
Versie 3 - 12 september 2012
In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven van de varianten van
Opleiden in de school (OidS) waarop de Opleidingsschool Rotterdam zich richt.
Verklaring van de in de tabellen gebruikte afkortingen
OSR: Opleidingsschool Rotterdam
OidS: Opleiden in de School: verzamelnaam voor diverse varianten van het opleiden van leraren,
waarbij een groot deel van de opleiding plaats vindt op de werkvloer van een school voor voortgezet
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
HBO: hoger beroepsonderwijs.
VO: voortgezet onderwijs
OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
HR: Hogeschool Rotterdam; in het bijzonder: lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam, partner
in de OSR.
BoS: Begeleider op School, ook wel ‘opleidingscoördinator’: functionaris van de school die belast is
met de organisatie van OidS binnen zijn school en daarbij de werkplekcoaches aanstuurt. Hij/zij
begeleidt de studenten in de eerste lijn (studenten ICLON en TULO) en in de tweede lijn (studenten
HR) en beoordeelt mede hun prestaties.
WPC: werkplekcoach, ook wel ‘vakcoach’: docent die belast is met het coachen van een of meer
OidS-studenten op de werkvloer.
Lio: Leraar in opleiding: student van een lerarenopleiding die door het behalen van zijn Lioassessment officieel toegelaten is tot de laatste fase van zijn studie, doorgaans het vierde studiejaar.
Fte: fulltime equivalent, ook wel ‘werktijdfactor’. 1 Fte is een volledige baan. Een volledige baan in
het VO omvat 1659 klokuren, waarin maximaal 25 lesuren van 50 minuten per week gegeven mogen
worden.
BiS: Begeleider in School, ook wel ‘instituutsbegeleider’: functionaris van het opleidende instituut die
belast is met de begeleiding en beoordeling van studenten.
IB: instituutsbegeleider, zie ook BiS.

LWT: leerwerktaak: geheel van praktijkopdracht, (deel-)competentie en kenmerkende
beroepssituatie aan de hand waarvan de student de vereiste kennis en vaardigheden verwerft en de
beheersing ervan aantoont.
BOOR, CVO en LMC: besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken en
partners in de OSR.
ECTS: European Credit Transfer System: rekeneenheid voorde studiebelasting; 1 ECTS-credit=28
studie-uren. Een studiejaar=60 ECTS-credits.
ICLON: Lerarenopleiding van de Universiteit Leiden, partner in de OSR.
TULO: Lerarenopleiding van de Technische Universiteit Delft, partner in de OSR.
Pabo: Pedagogische Academie Basisonderwijs: opleidingsinstituut voor leraren in het basisonderwijs.

Variant
Categorie volgens Regeling OidS
OCW
Duur van de opleiding

2e graad voltijd HBO regulier,
leerjaar 3 en 4
2a
Laatste 2 jaar van de in totaal vierjarige opleiding

Werving

HR

Intake

HR

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS

Begeleidingsuren/schooljaar

Leerjaar 3: BoS+WPC: 24+36 per student
Leerjaar 4: BoS+WPC: 14+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> BoS+BiS met terugkoppeling naar
opleidingscoördinator van HR t.b.v. vakgerichte begeleiding
Reader leerjaar 3 en reader leerjaar 4

Volginstrumenten
Beoordeling

Beoordelingsinstrumenten
Aantal lesuren

1. BiS en BoS bij aanvraag Lio-assessment
2. Assessor HR en veldassessor bij Lio-assessment
3. Assessor HR en veldassessor bij assessment
startbekwaam
Portfolio, lesobservatie

Tegemoetkoming studiekosten

Per schooljaar: 0,4 fte (maximaal 0,45 fte in overleg) = 8 á
10 lesuren/week
geen

Salaris

Conform afspraken met de school wanneer eigen lesuren

Variant
Categorie Regeling OidS OCW
Duur van de opleiding

2e graad voltijd-OidS (v/h duaal) HBO,
leerjaar 1
2a

Werving

Tweede halfjaar (vanaf februari) van de in totaal vierjarige
opleiding
HR

Werving Vissen in eigen vijver

School

Intake

Intake Vissen in eigen vijver

Intake-assessment HR en BoSsen van de scholen volgens
overeengekomen procedure: studiepunten, motivatiebrief
met zelfbeeld en gesprek
Via school volgens met HR overeengekomen procedure

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via Coördinatiegroep OSR (BoSsen, BiSsen, regiomanager)

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 14+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> BoS+BiS -> studentenbespreking in
Coördinatiegroep OSR (2 á 3x per jaar), met terugkoppeling
naar opleidingscoördinator van HR t.b.v. vakgerichte
begeleiding via regiomanager
Leerlijnen OSR-Sanu en competentiematrix

Volginstrumenten
Beoordeling

Beoordelingsinstrumenten
Aantal lesuren
Tegemoetkoming studiekosten

Salaris

Leerjaar 2: WPC -> BoS en BiS
Leerjaar 3: Lio-assessment: BoS en HR-assessor voor einde
schooljaar VO in leerjaar 3
Portfolio en lesobservatie, studiepunten, Leerlijnen OSRSanu of SOM (Stageontwikkelingsmeter) en LWT’s
3 á 4 per week, niet zelfstandig.
Ter hoogte van een deel van het wettelijk collegegeld (€
1000,--) plus declaratie studiekosten tot maximaal
€ 225,--, beide mits voortzetting voltijd-OidS binnen OSR in
aansluitend schooljaar
geen

Categorie Regeling OidS OCW

2e graad voltijd-OidS (v/h duaal) HBO,
leerjaar 2
2a

Duur van de opleiding

Tweede jaar van de in totaal vierjarige opleiding

Werving

HR, indien nieuwe instroom uit voltijd-regulier in leerjaar 2.

Intake

HR, indien nieuwe instroom uit voltijd-regulier in leerjaar 2.

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via Coördinatiegroep OSR (BoSsen, BiSsen, regiomanager)

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 24+36 per student

Volgen van de vorderingen

Volginstrumenten

WPC -> BoS+BiS -> studentenbespreking in
Coördinatiegroep OSR (2 á 3x per jaar), met terugkoppeling
naar opleidingscoördinator van HR t.b.v. vakgerichte
begeleiding via regiomanager
Leerlijnen OSR-Sanu en competentiematrix

Beoordeling

BoS en BiS

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, studiepunten, LWT’s en Leerlijnen OSR-Sanu

Aantal lesuren

4 á 5 per week, niet zelfstandig.

Tegemoetkoming studiekosten

Ter hoogte van wettelijk collegegeld plus declaratie
studiekosten tot maximaal € 225,--, beide mits voortzetting
voltijd-OidS (v/h duaal) binnen OSR in aansluitend
schooljaar
geen

Variant

Salaris

Categorie Regeling OidS OCW

2e graad voltijd-OidS (v/h duaal) HBO,
leerjaar 3
2a

Duur van de opleiding

Derde jaar van de in totaal vierjarige opleiding

Werving

n.v.t.

Intake

n.v.t.

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via Coördinatiegroep OSR (BoSsen, BiSsen, regiomanager)

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 24+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> BoS+BiS -> studentenbespreking in
Coördinatiegroep OSR (2 á 3x per jaar), met terugkoppeling
naar opleidingscoördinator van HR t.b.v. vakgerichte
begeleiding via regiomanager
Leerlijnen OSR-Sanu en competentiematrix

Variant

Volginstrumenten
Beoordeling
Beoordelingsinstrumenten
Maximum lesuren
Tegemoetkoming studiekosten
Salaris

Lio-assessment: voor einde schooljaar VO in leerjaar 3, door
assessor HR en veldassessor
Portfolio, studiepunten, LWT’s en Leerlijnen OSR-Sanu of
SOM (stageontwikkelingsmeter) en lesobservatie
O,4 Fte (maximaal 0,45 in overleg) = 8 á 10 lesuren per
week
Ter hoogte van wettelijk collegegeld mits voortzetting
voltijd-OidS binnen OSR in aansluitend schooljaar
Schaal 8.1

Categorie Regeling OidS OCW

2e graad voltijd-OidS (v/h duaal) HBO,
leerjaar 4
2a

Duur van de opleiding

Vierde jaar van de in totaal vierjarige opleiding

Werving

n.v.t.

Intake

n.v.t.

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via Coördinatiegroep OSR (BoSsen en BiSsen)

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 14+36 per student

Volgen van de vorderingen

Volginstrumenten

WPC -> BoS+BiS -> studentenbespreking in
Coördinatiegroep OSR (2 á 3x per jaar), met terugkoppeling
naar opleidingscoördinator van HR t.b.v. vakgerichte
begeleiding via regiomanager
Leerlijnen OSR-Sanu en competentiematrix

Beoordeling

Assessment startbekwaam: assessor HR en veldassessor

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, LWT’s, studiepunten, lesobservatie, eindgesprek

Maximum lesuren

O,4 Fte (maximaal 0,45 in overleg) = 8 á 10 lesuren per
week.
Ter hoogte van wettelijk collegegeld mits voortzetting
dienstverband binnen scholen BOOR, CVO of LMC in
aansluitend schooljaar
Schaal 8.2

Variant

Tegemoetkoming studiekosten

Salaris

Variant

2e graad HBO, kopopleiding

Categorie Regeling OidS OCW

2b

Duur van de opleiding

1 jaar

Werving

HR

Intake

HR en school

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via schoolleiding en BoS

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 24+36 per student

Volgen van de vorderingen

BoS+BiS

Volginstrumenten

Competentiematrix

Beoordeling

Assessment startbekwaam: Assessor HR en veldassessor

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, LWT’s, studiepunten, lesobservatie, eindgesprek

Aantal lesuren

Minimaal 6 per week

Tegemoetkoming studiekosten

geen

Salaris

Conform afspraken met de school wanneer eigen lesuren.

Variant

Masteropleiding (60 ECTS docentopleiding)

Categorie Regeling OidS OCW

2c

Duur van de opleiding

1 jaar

Werving

ICLON en TULO

Intake

ICLON en TULO

Intake World Teachers Program

ICLON en school (Wolfert)

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 24+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> IB en BoS/opleidingscoördinator

Volginstrumenten

Docentrollen en rubrics

Beoordeling

WPC, BoS/opleidingscoördinator en IB

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, lesobservatie

Maximum lesuren

6 tot 10/per week

Maximum lesuren in
World Teachers Program
Tegemoetkoming studiekosten

6 á 8/per week

Salaris

Conform afspraken met de school wanneer vervulling
vacature

Geen

Variant
Categorie Regeling OidS OCW

Masteropleiding (120 ECTS: 60 ECTS docentopleiding en 60
ECTS vakopleiding)
2d

Duur van de opleiding

1 van 2 jaar totaal

Werving

ICLON en TULO

Intake

ICLON en TULO

Intake World Teachers Program

ICLON en school (Wolfert)

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS/opleidingscoördinator

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 24+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> IB en BoS/opleidingscoördinator

Volginstrumenten

Docentrollen en rubrics

Beoordeling

WPC, BoS/opleidingscoördinator en IB

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, lesobservatie

Maximum lesuren

6 tot 10/per week

Maximum lesuren in
World Teachers Program
Tegemoetkoming studiekosten

6 á 8/per week

Salaris

Conform afspraken met de school wanneer vervulling
vacature

Geen

Variant

Educatieve minor

Categorie Regeling OidS OCW

2e

Duur van de opleiding
Werving

half jaar (blokmodel) of
1 jaar (lintmodel)
ICLON en TULO

Intake

ICLON en TULO

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS/opleidingscoördinator

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 14+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> IB en BoS/opleidingscoördinator

Volginstrumenten

Docentrollen en rubrics

Beoordeling

WPC, BoS/opleidingscoördinator en IB

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio, lesobservatie

Maximum lesuren

n.v.t.

Tegemoetkoming studiekosten

Geen

Salaris

Geen

Variant

Zij-instromer

Categorie Regeling OidS OCW

2f

Duur van de opleiding

2 jaar

Werving, al dan niet via Vissen in
eigen Vijver

School

Intake

Intake-assessment: EVC’s via commissie

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS en schoolleiding

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 4+36 per student

Volgen van de vorderingen

WPC -> IB en BoS/opleidingscoördinator

Volginstrumenten

Docentrollen en rubrics

Beoordeling

WPC, BoS en schoolleiding

Beoordelingsinstrumenten

Competentiematrix, portfolio, lesobservatie

Maximum lesuren

n.v.t.

Tegemoetkoming studiekosten

Eventueel conform afspraak met de school

Salaris

Volgens aanstelling

Variant

Categorie Regeling OidS OCW

Bevoegde docent, studerend voor hogere of andere
lesbevoegdheid, inclusief versnelde opleiding van diploma
Pabo naar VO 2e graad
2g

Duur van de opleiding

2 tot 4 jaar

Duur opleiding versneld van Pabo
naar VO 2e graad
Werving, al dan niet via Vissen in
eigen Vijver

2 jaar

Intake

n.v.t.

Plaatsing en organisatie begeleiding

Via BoS en schoolleiding

Begeleidingsuren/schooljaar

BoS en WPC: 4+36 per student

Volgen van de vorderingen

BoS en schoolleiding

Volginstrumenten

Portfolio; afhankelijk van niveau opleiding en instituut

Beoordeling

IB

Beoordelingsinstrumenten

Portfolio; afhankelijk van niveau opleiding en instituut

Maximum lesuren

n.v.t.

Tegemoetkoming studiekosten

Eventueel conform afspraak met de school en/of
Lerarenbeurs
Volgens aanstelling

Salaris

Instituten en scholen

