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Met de sluiting van de scholen en de overgang naar online onderwijs staan we met elkaar weer voor 

een periode van improviseren. Voor onze studenten is er natuurlijk onzekerheid over wat wel en niet 

kan in relatie tot werkplekleren. Het is voor studenten in deze tijd belangrijk dat zij in contact blijven 

met de stageschool en hun begeleiders. Voor eventuele vragen richting de opleiding is de 

instituutsopleider of ipd het eerste aanspreekpunt.  

Programma oriëntatie op beroep/wpl 1 voltijd 

De stage wordt nu een stage in online onderwijs. Per school verschillen de mogelijkheden. Zorg 

ervoor dat je in contact blijft en zoek samen met studenten naar de mogelijkheden die er nog wel 

zijn.  

De bijeenkomsten onderwijskunde zullen doorgaan, maar wel volledig online.  

Wpl 1 deeltijd 

Voor deze studenten adviseren we op maat afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie van de 

persoon en van de school moeten we kijken welke mogelijkheden er zijn voor de stage in de 

komende weken. Neem hiervoor contact op met de instituutsopleiders of de ipd van de opleiding.  

Wpl 2, leerjaar 3 voltijd 

Studenten ronden deze stage op dit moment af. We gaan ervan uit dat de beoordelingen gewoon 

doorgang kunnen vinden, al is het nu wel online. 

Mocht er voor studenten verlenging nodig zijn, dan kijken we in overleg met school en student 

welke mogelijkheden er zijn. 

Wpl 2 deeltijd 

Op gebied van voorbereiden van onderwijsactiviteiten en het uitvoeren van onderwijs op afstand 

adviseren we, net als vorig jaar, deze studenten zoveel mogelijk in te zetten. Ook kunnen studenten 

natuurlijk (voor zover mogelijk) werken aan leertaken en opdrachten.  

Eventuele tussen- of eindbeoordelingen kunnen online doorgaan. 

Wpl 3 voltijd en deeltijd 

We gaan ervan uit dat studenten wpl 3, net als in maart, er zelf ervoor zorgen dat zij hun lessen 

online vormgeven.  

  



 

Mogelijkheden voor studenten 

Met dank aan een aantal collega’s hieronder ter inspiratie een lijst met mogelijke activiteiten voor 

studenten: 

• Begeleiding dagstart en/of dagafronding met leerlingen/studenten  

• Extra uitleg/instructie/begeleiding geven aan leerlingen/studenten die dit nodig hebben. 

• Het begeleiden van een groepje leerlingen/studenten of individuele leerlingen/studenten die 
kwetsbaar zijn; 

• Uitleg geven aan een groep leerlingen/studenten.  
o Vb. de klas in twee of drie kan splitsen zodat ieder een kleiner groepje kan 

begeleiden; (WPB en de stagiaires hun eigen groepjes) 

• Online opdrachten en/of werkvormen ontwikkelen en testen;  

• ICT tools verkennen en inzetten t.b.v. activerende didactiek; 

• Onderzoeken hoe ze door middel van ICT tools zichzelf kunnen ondersteunen in het behouden 
van orde in de klas (denk aan Classdojo en ClassCraft) en te reflecteren op het verschil tussen 
online orde houden en orde in fysieke lessen 

• Onderzoeken hoe online tools ingezet kunnen worden ten behoeve van online samenwerkend 
leren. 

• Uitzoeken wat formatief handelen/toetsen is en dat ontwerpen voor en inzetten in het online 
onderwijs;  

• Observeren van online lessen; (je kan ook heel goed reflecteren op online lessen) 

• Deelnemen aan online vergaderingen;  

• Helpen bij (fysieke of online) toetsing 

• Helpen toetsen om te schrijven zodat ze geschikt zijn voor online toetsing 

• Leerlingen visitekaartjes te laten maken en deze onderdelen mee te nemen in de 
voorbeelden/casussen in de lessen (gastheerschap/de student zien). 

• Kennisclips maken (vakinhoudelijk en vakdidactisch) op verschillende niveaus 

• Een plan schrijven hoe je leerlingen kan sturen op het aanleren van executieve vaardigheden 
zoals plannen en organiseren, zelfregulatie tijdens het leren, reflectie etc.  

• … 
 


