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  Kijkje achter de schoolmuur     Ook zo benieuwd hoe andere scholen 
werken of innoveren? Deze rubriek geeft  
je inspiratie en ideeën.

‘De opleidingsschool verkleint de kloof tussen theorie en 

praktijk’, vindt Hunziker. ‘Als leerkracht draag je het vak 

over aan nieuwe collega’s, daar leren student en mentor 

van.’ De Werkplaats ervaart die voordelen ook. ‘Studenten 

zijn bij de studiedag en bij de oudergesprekken. Er waait 

een frisse wind door de school. Soms stellen studenten 

verwonderingsvragen: waarom doen jullie dat zo? Dat 

houdt je scherp. Soms zijn het prikkelende vragen. 

Waarom maken we in groep 3-4 niet ook een spelhoek 

net als bij de kleuters, vroeg een stagiair. Zij heeft een 

pizzeria ingericht en daarmee het reken- en taalonderwijs 

spelenderwijs aangeboden. In groep 7-8 werken we 

thematisch met projecten. Studenten helpen mee het 

programma te verdiepen, komen met nieuwe ideeën en 

geven voorbeeldlessen.’

Bulters kan het andere scholen zeker aanraden. ‘Het is heel 

fijn als eenpitter en opleidingsschool stagiaires op te leiden. 

De studenten brengen een stuk samenleving de school in. 

De pabo’s zijn bezig met een nieuw curriculum, door ons 

contact kunnen we daar enige invloed op uitoefenen. Ik zie 

het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om nieuwe 

leerkrachten op te leiden. En het biedt kansen om oud-sta-

giaires langer aan jouw school te verbinden.’  

Zo’n twaalf jaar is De Werkplaats nu opleidingsschool. Het 

begeleiden van stagiaires is volkomen vanzelfsprekend 

voor het team. ‘De eerste twee jaar voor de klas mag je 

je het vak eigen maken en soms stellen we een leerkracht 

een jaar vrij, maar verder begeleidt iedereen een stagi-

aire’, vertelt directeur Anne-Mieke Bulters. Jaarlijks leidt 

de school twaalf tot vijftien studenten op. Bulters: ’Het 

opleiden van stagiaires is geborgd in onze aanpak, men-

toren zijn getraind en we hebben twee schoolopleiders 

die coördineren, begeleiden en contact onderhouden met 

de Marnix Academie. Doordat we heel dichtbij de praktijk 

staan, zie je sneller die heeft wat extra aandacht nodig of 

met jouw kwaliteiten pas je beter bij groep 7-8 dan 3-4 

bijvoorbeeld.’  

De Marnix Academie in Utrecht is de pabo waarmee De 

Werkplaats samenwerkt als opleidingsschool, een partner-

schap noemen ze het. ‘Voordat er opleidingsscholen wa-

ren, liepen studenten ook stage. Het knelde soms, omdat 

de opdrachten van de stagiair niet altijd pasten bij waar 

de leerkracht in de klas mee bezig was’, herinnert Martin 

Hunziker zich. Hij is relatiebeheerder van De Werkplaats 

namens de Marnix Academie.

De pabo had de behoefte om veel meer gezamenlijk 

studenten op te leiden. ‘We wilden echte samenwerking 

tussen pabo en basisscholen, een partnerschap. Zo’n veer-

tig procent van de opleiding vindt nu op de basisschool 

plaats. Daarom betalen we ook voor de schoolopleiders, 

omdat zij een deel van de opleiding verzorgen. We leiden 

inmiddels al onze studenten binnen een opleidingsschool 

op’, zegt Hunziker. De Marnix Academie werkt op dit 

moment samen met zo’n 350 scholen in de regio Utrecht.
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Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleiding 
en basisschool. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen 
de opleiding en de onderwijspraktijk. De Werkplaats in Bilthoven is 
al jarenlang opleidingsschool en vindt het ontzettend fijn ieder jaar 
verantwoordelijk te zijn voor het opleiden van 12 tot 15 studenten.

‘Heel fijn als eenpitter en opleidings-
school stagiaires op te leiden’

Foto van De Werkplaats, uit de online  
fototentoonstelling ‘Een leven lang leren’, zie ook pagina 17.


