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Handout NAPDS Annual Conference, maart 2016  
 

Wat valt op bij de Amerikaanse opleidingsscholen? 

Door: Esther de Ruijter, lid klankbordgroep Steunpunt Opleidingsscholen VO 

 

Draagvlak voor samen opleiden 

 De opleidingsschool is verweven in het leraarschap op de scholen. Het begeleiden van 

studenten hoort bij het werk. Al vanaf het sollicitatiegesprek is duidelijk dat het werken 

op een PDS-school inhoudt dat je deel uitmaakt van de opleidingsschool. De 

opleidingsschool is volledig geïntegreerd in het personeelsbeleid.  

 Schooldirecteuren en leraren willen heel graag studenten in hun school: studenten 

brengen ontwikkelingen de school in, de inzet van studenten (‘hands- on help’) creëert 

meer tijd voor de leraren en het biedt de kans voor ‘cherry picking’ (een stageperiode is ‘a 

one year job interview’). Grootste uitdaging is het geruststellen van leraren en 

teamleiders bij wie geen student is geplaatst (‘you’ll have one next year, bless your 

heart’).  

 Scholen hebben veel aandacht voor parental involvement: het creëren van draagvlak voor 

de inzet van studenten in de klas.  

 

Co-teaching 

 Co-teaching komt in allerlei vormen voor: student en begeleider, student en student, 

opleider school en opleider instituut etc. Co-teaching is onderdeel van de training van 

schoolopleiders en instituutsopleiders. 

 Studenten geven vanaf dag 1 les, vaak in een co-teaching model.  

 

Studenten staan centraal  

 Studenten worden heel serieus genomen en ingezet om andere studenten of leraren te 

trainen of coachen. 

 Studenten maken echt onderdeel uit van het team. Zo maken studenten en leraren samen 

lesplannen.  

 Studenten zijn een versneller om innovaties te implementeren in de scholen en worden 

hier gericht op ingezet (bijv. door het trainen van studenten of leraren). Ook creëren zij 

tijd voor leraren om te werken aan innovaties: zij nemen de lessen over.  
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Verbinding school en instituut: hybrid teaching / third space 

 De lerarenopleidingen zijn vaak 1-2 dagen per week op de scholen en geven hun lessen op 

de scholen in een lokaal dat hiervoor wordt vrijgemaakt.  

 Er zijn ‘hybrid teacher educators’ die deels op de universiteit en deels op de scholen 

werken. Zij zijn in dienst van de lerarenopleiding en worden gedetacheerd bij de scholen. 

‘They bridge the gap between university and schools’.  

 

Peer coaching 

 Peer coaching wordt ingezet voor de doorlopende professionalisering van 

schoolopleiders, studenten en docenten. Belangrijkste voorwaarden voor peer coaching 

zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. 

 

 


