
 

Update werkplekleren tweedegraads lerarenopleidingen HAN academie Educatie  26 januari 2021 

Vragen? Neem contact op met je instituutsopleider of Derby Wanders: derby.wanders@han.nl   

In dit bericht een update rondom werkplekleren en corona. 

Voortgang stages 

Studenten zullen in veruit de meeste gevallen op dit moment voornamelijk een online stage hebben. We 

willen jullie vragen om met studenten te blijven zoeken naar mogelijkheden om de bekwaamheden te 

behalen. Denk daarbij aan het geven van online instructies, met kleine groepen leerlingen interactief aan de 

slag gaan, voorbereiden van kennisclips, etc.  

Wpl 1 (voltijd): voor deze groep zal het zo zijn dat zij het programma ‘oriëntatie op beroep’ nu voornamelijk 

online volgen. We leggen contact met de opleiders om zo samen in te schatten of studenten voldoende 

kunnen doen om hun bekwaamheden te halen.  

Wpl 1 en wpl 2 (deeltijd): voor deeltijdstudenten zijn we gewend aan het feit dat we altijd meer naar maatwerk 

zoeken. Ook nu is dat het geval. Indien nodig kijken we of stages uitgesteld of verlengd kunnen worden. 

Wpl 2, jaar 2 (voltijd): deze studenten starten nu met werkplekleren. We hopen dat zij later in de stageperiode 

ook nog een periode in de school kunnen zijn. Zolang dat niet het geval is, vragen we jullie deze studenten 

zoveel mogelijk bij onlineonderwijs te laten aansluiten. Ook daar kunnen ze werken aan hun bekwaamheden. 

Voor deze groep organiseren we bovendien een startbijeenkomst (zie hieronder). 

Er zijn daarnaast ook flink aantal studenten die nog geen stageplek hebben. Voor deze studenten blijven we op 

zoek naar mogelijkheden om in de praktijk te leren, zodat zij zo min mogelijk vertraging oplopen.  

Voor deze hele groep geldt dat we als academie ook weer voorsorteren op een mogelijk combinatie van wpl 2, 

leerjaar 2 en wpl 2, leerjaar 3. Dit geeft studenten wellicht de ruimte om wpl 2, leerjaar 2 nog niet summatief 

af te ronden als blijkt dat er te weinig mogelijkheden zijn geweest om aan alle bekwaamheden te werken. We 

wachten de ontwikkelingen nog even af voordat we hierover een beslissing nemen.    

Wpl 2, jaar 3 (voltijd): in de meeste gevallen hebben deze studenten hun stage net afgerond. In die gevallen 

waar voor een verlenging is gekozen, proberen we met maatwerk passende oplossingen te bedenken. De 

school- en instituutsopleiders zijn hierbij de belangrijkste schakels. 

Wpl 3 (voltijd en deeltijd): deze studenten zullen in vrijwel alle gevallen een aanzienlijke bijdrage kunnen 

leveren aan het afstandsonderwijs en eventuele begeleiding van leerlingen. Vooralsnog verwachten we dat de 

eindbeoordelingen gewoon doorgang kunnen vinden. Mochten hierbij toch problemen ontstaan dat horen we 

dat graag via de betrokken instituutsopleider. 

Startbijeenkomst voor studenten  

In september hebben we goede ervaringen opgedaan met een startmoment voor studenten die in het mbo 

stage liepen. Tijdens een startbijeenkomst heeft Chris Kroeze e.e.a. toegelicht over hoe je op zoek kunt gaan 

naar mogelijkheden om je te ontwikkelen en welke begeleiding je daarbij kunt verwachten. Alle studenten die 

nu starten met stage hebben te maken met het feit dat zij, in ieder geval in het begin, voornamelijk online 

onderwijs zullen gaan geven. Daarom willen we nu voor alle studenten die in periode 3 starten met 

werkplekleren een startbijeenkomst houden. De bijeenkomst is op 11 februari van 16.00-17.00 uur via Teams. 

Studenten kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst, maar zijn dat niet verplicht. Opleiders zijn uiteraard 

ook welkom! Uitnodiging volgt nog. 

Uitwisseling tussen opleiders 

Voor opleiders in de breedste zin van het woord (wpb’ers, so’s, io’s, …) organiseren we eind februari en begin 

maart twee uitwisselmomenten. Dit omdat we te maken hebben vernieuwde beoordelingsformulieren én 

corona. We merken dat betrokkenen bij de begeleiding en beoordeling van de studenten daardoor soms 

zoekend zijn: hoe waardeer je de ontwikkeling van de student; wat als een student ergens niet aan heeft 
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kunnen werken; wat verstaan we bijvoorbeeld onder ‘een veilig en motiverend leerklimaat’1 en hoe toon je 

dat aan in een online situatie. Om hier meer beelden bij te krijgen en te leren van elkaar (ook over 

partnerschappen heen), organiseren we op twee momenten een uitwisselingssessie. Na een inleiding van Chris 

Kroeze zullen we in kleine groepen van opleiders onze ervaringen uitwisselen om zo met elkaar de kwaliteit 

van de begeleiding en beoordeling te verhogen.  

De bijeenkomsten vinden plaats op 25 februari van 16.00-17.00 uur en 2 maart van 16.00-17.00 uur. Beide 

bijeenkomsten zullen op dezelfde wijze vormgegeven worden. Je kunt je dus aanmelden voor één van beide 

bijeenkomsten. Uitnodiging volgt nog. 

 

 
1 Beoordelingsformulier wpl 2, pedagogische bekwaamheid 


