
 
 
 
SAMEN OPLEIDEN  INFORMATIE STAGEPLAATSING 2021-2022 
  
Zoals jullie weten staat het Samen Opleiden ook in het teken van Samen Groeien: we streven ernaar 
om ál onze studenten op te leiden binnen een opleidingsschool. Voor de voltijd hebben we daar dit 
jaar al veel in bereikt: 90% van onze studenten heeft een stageplaats binnen een opleidingsschool en 
in 21-22 zullen we doorgroeien naar 96%. De deeltijd heeft momenteel 60% van de studenten in een 
opleidingsschool en deze zal komend studiejaar doorgroeien naar 75%. Om dit te realiseren, hebben 
we duidelijke afspraken met de scholen over doorplaatsing en instroom.  
Om te voorkomen dat studenten onjuiste informatie krijgen over het stageplaatsingsbeleid, geven 
we die afspraken hieronder weer.  
  
  
Stageplaatsing voltijd  
Vanaf dit jaar worden alle voltijdstudenten binnen hun huidige opleidingsschool doorgeplaatst; 
zij zoeken dus niet zelf naar een stageplaats.  
  
Bij hoge uitzondering is het bij een zwaarwegende reden mogelijk om van opleidingsschool te 
veranderen. De student bespreekt dit dan met de IO en de schoolopleider. Deze bepalen, indien 
nodig in overleg met de vakgroep, of er toestemming voor het wisselen wordt gegeven.  
Er zijn een paar redenen voor dit ‘ontmoedigingsbeleid. Ten eerste intensiveren we op deze manier 
onze samenwerking. Ook kunnen we op deze manier de kwaliteit van het Samen 
Opleiden beter borgen. Daarnaast voorkomen we zo dat studenten in het vierde jaar de 
opleidingsschool verlaten; opleidingsscholen moeten juist hun investering in het Samen Opleiden 
kunnen benutten en eerste keuze hebben bij het aannemen van nieuwe docenten.   
  
Studenten binnen een opleidingsschool die in aanmerking willen komen voor een kleine aanstelling, 
kunnen dat aangeven bij hun instituutsopleider en schoolopleider. We houden ons daarbij aan de 
afspraken die we met de scholen hebben gemaakt:  

• Maximaal 0,3 fte, waarbij maximaal 5 contactklokuren ingepland zijn voor Niveau 3  

• Maximaal 0,4 fte, waarbij maximaal 7 à 8 klokuren ingepland zijn voor Niveau 4  
  
Voor de studenten N3 die op dit moment op een niet-opleidingsschool stagelopen, is het dit jaar 
nog mogelijk om daar te blijven in jaar 4, maar als ze willen wordt er een plek voor hen gezocht 
binnen een opleidingsschool.   
  
Stageplaatsing deeltijd  
Dit jaar is ook de vraag aan de opleidingsscholen om alle deeltijdstudenten binnen de 
opleidingsschool door te plaatsen. In een enkel geval zal dat wellicht niet lukken. Studenten kunnen 
dan een hulpvraag indienen bij het Stagebureau via het Hulpvraagformulier. Dit houdt helaas niet 
automatisch in dat er een stageplek gevonden zal worden, maar dat is wel ons streven.  
  
We zien dat ook steeds meer deeltijders Niveau-1 om hulp vragen bij het zoeken van een 
stageplaats, omdat zij nog geen baan hebben bij de start van hun opleiding. Omdat zoveel scholen 
nu zijn aangesloten bij de opleidingsscholen wordt het voor deeltijdstudenten ook steeds moeilijker 
om zelf een stageplaats te vinden. Ook de Niveau-1-studenten kunnen een hulpvraag indienen bij 
het Stagebureau via het Hulpvraagformulier.   
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zrpvyrp8U02GgaBihPf_RswFcwDm2vNAn0cQJh2iibFURFVQNzlCTURURVRWMUw5RThZRE1KQk01SSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zrpvyrp8U02GgaBihPf_RswFcwDm2vNAn0cQJh2iibFURFVQNzlCTURURVRWMUw5RThZRE1KQk01SSQlQCN0PWcu


 
  
Informatie aan studenten  
We hebben de studenten van bovengenoemde informatie goed op de hoogte gebracht, via de mail.  
  
  
Korte samenvatting  
Voltijd  

• Studenten N1 worden doorgeplaatst binnen de opleidingsschool.   

• Studenten N2 en N3 op een opleidingsschool worden doorgeplaatst binnen de opleidingsschool.  

• Studenten N2 op een niet-opleidingsschool worden aankomend studiejaar geplaatst op een 
opleidingsschool. Studenten hebben hun voorkeur kunnen doorgeven d.m.v. een 
voorkeursformulier bij het stagebureau.  

• Studenten N3 op een niet-opleidingsschool hebben hun voorkeur d.m.v. een 
voorkeursformulier vóór 1 april kunnen doorgeven als ze graag op een opleidingsschool 
geplaatst willen worden.   

  
Deeltijd  

• Studenten op een opleidingsschool worden zoveel mogelijk doorgeplaatst binnen de 
opleidingsschool.  

• Studenten op een niet-opleidingsschool kunnen een hulpvraag indienen voor een onbetaalde 
stageplaats bij het stagebureau.  

• Studenten van wie de huidige stageplaats niet bekend is, kunnen een hulpvraag indienen voor 
een onbetaalde stageplaats bij het stagebureau.  

 
 


