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Beste student,
Welkom!
In deze handleiding vind je de praktische informatie over “werken en leren” bij ZAAM.
Voor informatie over de inhoud van je opleiding, te behalen competenties enz. verwijzen
we naar de praktijkgids die je van je hogeschool ontvangt.
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van deze handleiding kun je de
schoolopleider bereiken via de mail.
Wij wensen je veel succes gedurende de tijd dat je bij ZAAM het mooie vak van leraar
gaat (be)oefenen.
Patrick Rietveld,
Schoolopleider ZAAM

Patrick Rietveld
College De Meer
Lavoisierstraat 2
1098 TH Amsterdam
Tel. 020 6949064
Email: p.rietveld@demeer.org

Opleidingsschool De Dam
e
In samenwerking met de HvA en Inholland 2 graads- lerarenopleidingen is de
ZAAM Onderwijsgroep in Amsterdam gestart met een Opleidingsschool. De
Opleidingsschool De DAM bestaat uit negen locaties voor Voortgezet Onderwijs
(VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook de Breitner Academie en de VU
zijn toegetreden.
Op deze locaties voor VO en MBO in Amsterdam worden leerwerkplekken aangeboden
aan studenten die voor het beroep van leraar hebben gekozen.
Dit kunnen studenten zijn die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen voor een
tweedegraads bevoegdheid in een vak of leergebied, studenten die een KOP-jaar doen
en in één jaar deze bevoegdheid kunnen behalen.
Daarnaast zijn er studenten die een verkort traject volgen. De studenten komen van
verschillende Hogescholen, in het bijzonder Hogeschool INHOLLAND en Hogeschool van
Amsterdam maar ook studenten van andere hogescholen zoals de Hoge School Utrecht
zijn welkom.

Werken en leren bij een opleidingsschool is iets anders dan stagelopen. Een
opleidingsschool beoogt studenten een brede oriëntatie op het beroep van leraar te
bieden.
Het leraarschap is meer dan lesgeven en om studenten een volledig beeld te geven
van het beroep maakt hij vanaf dag één kennis met alle aspecten van het
leraarschap.
Op deze wijze kan de student niet alleen werken aan en groeien op alle 7 leraar
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competenties of de vier dossiers(HvA) maar kan zij zich gedurende het leerwerktraject
goed oriënteren en een weloverwogen keuze voor het beroep van leraar maken.

Deelnemende De DAM-opleidingsscholen
Vmbo-locaties
College De Meer
ABC Noorderlicht
Calvijn College
Huygens College
Over-Y College
Iedersland College
Zuiderlicht College
De Apollo

Meer informatie over de opleidingsscholen kan je vinden bij:
www.zaam.nl
Leren en werken bij ZAAM
Om je een beeld te kunnen vormen van het onderwijs bij ZAAM kun je de site
www.zaam.nl bezoeken. Op deze site vind je alles over de organisatie van de
ZAAM Onderwijsgroep, de missie, visie op onderwijs enz. Daarnaast hebben
zowel de VO scholen als de MBO scholen (BVE) hun eigen informatieve sites
waarop veel nuttige informatie staat. Op je eigen locatie kun je hiernaar
informeren. Ook informatie over bijvoorbeeld het verzuimbeleid of het zorgbeleid
kun je op je eigen locatie vragen Iedere student die bij ZAAM komt stagelopen,
betaald of onbetaald, wordt beschouwd als een teamlid. Dit betekent o.a. dat er
voor een werkplek gezorgd wordt, voor voldoende middelen zoals boeken en de
mogelijkheid in te loggen op het netwerk.
Dit betekent ook dat iedere student zich aan de huisregels houdt die op de
locatie gelden. Deze huisregels betreffen bijvoorbeeld het aan en afmelden bij
ziekte, het communiceren van belangrijke informatie, het naleven van
veiligheidsvoorschriften en het vervullen van een voorbeeldfunctie voor de
leerlingen.
Als je stage loopt bij ZAAM krijg je een werkplekbegeleider toegewezen die je
inwerkt en jouw directe vraagbaak is wat betreft locatie/teamzaken en
lesaangelegenheden. De praktijkbegeleider zal meestal een docent zijn die
hetzelfde vak of leergebied verzorgt als de stagiaire. De werkdagen van de
praktijkbegeleider dienen zoveel mogelijk overeen te komen met jouw
stagedagen. De inhoud en intensiteit van de begeleiding zal gedurende de
stageperiode wijzigen. Dit schooljaar zijn de werkplekbegeleiders:
Mevr. N. El Amori
Mevr. N. Bouali
Mevr. F Chaibi
Mevr. Z. Gajadhar
Heer S. Goedhart
Heer M. Aït Hammouchi
Heer E. Hanson
Heer R. Jaro
De schoolopleider verzorgt het studententraject en zal meer op afstand
begeleiden en coördineren. Het studentenprofiel is hieronder te lezen.

STUDENTPROFIEL OPLEIDINGSSCHOOL De DAM
De Student
Doorloopt de sollicitatieprocedure zoals beschreven in
Ontwikkelingsplan Opleidingsschool
Heeft binnen drie weken na aanvang
leerwerkperiode stagecontract ingeleverd op
leerwerkplek
Is op de hoogte van inhoud praktijkgids,
competentiewijzer en andere relevante documenten van
de Hogeschool
Is op de hoogte van de handleiding studenten
Opleidingsschool De DAM
Plant eigen leerproces, praktijkactiviteiten in
samenwerking met praktijkbegeleider.
Houdt zich aan afspraken en regels voor medewerkers
Is op de hoogte van het protocol sociale media in het
schoolplan
Houdt zich aan afspraken zoals vermeld in de praktijkgids
Neemt zelf initiatief bij het niet kunnen nakomen
van afspraken in genoemde documenten
Is in overleg inzetbaar bij niet-lesgebonden activiteiten
zoals plus- huiswerk- en bijlessen
Houdt zich aan algemeen gelden omgangsregels wat
betreft presentatie en communicatie
Stelt zich op als teamlid/vakgroep lid (aanwezigheid,
contact leggen en onderhouden met collega’s, informeren
over relevante zaken en samenwerking)
Stelt zich op als pedagoog en vakdocent ten opzichte van
leerlingen/deelnemers (positief rolmodel, scheiding werk
en privé)
Participatie intervisie bijeenkomsten
Beeld-coaching hoort bij het ontwikkelingsproces
Stelt zich constructief en pro- actief op ten aanzien van
eigen leerproces
Kan reflecteren op eigen en andermans gedrag
Verdiept zich gevraagd en ongevraagd in vakgebied
In overleg inzetbaar op stagedagen voor
buitenschoolse activiteiten
Bij ziekte/afwezigheid tijdig contact opnemen met
de schoolopleider, werkplekbegeleider en
eventueel de roostermaker
Vraagt vooraf verlof aan bij de schoolopleider
i.v.m. bijvoorbeeld privézaken, vakantie, extra
studieverlof enz.
Voor aanvang van de stage heeft de student een
Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) ingeleverd

Begrippen- en afkortingenlijst
VO:
Voortgezet Onderwijs. Binnen ZAAM Scholengroep gaat het vooral om VMBO
scholen
BVE:
Beroepsopleidingen en Volwassenen Educatie, het MBO wordt tot de BVE sector
gerekend
Instituutsbegeleider:
Een (vak) docent van de lerarenopleiding die contact onderhoudt met de
praktijkbegeleider m.b.t. het vak of leergebied van de student. De
instituutsbegeleider is soms tevens de relatiebeheerder van de
hogeschool.
Instituutsopleider:
Het vak- of leergebied docent van de lerarenopleiding.
KOP opleiding:
Eenjarig opleidingstraject voor afgestudeerde Hbo’ers dat leidt tot een
tweedegraads bevoegdheid. Meest gaat het om studenten
afgestudeerd in de economie, pedagogiek of de gezondheidzorg
Opleidingsschool:
Een VO en/of BVE school die in samenwerking met lerarenopleidingen
verantwoordelijk is voor het gezamenlijk opleiden van studenten van
de lerarenopleiding
Theorie en Praktijk op School:
Een concept waarbinnen een deel van het curriculum van leraren in opleiding op
de opleidingsschool wordt uitgevoerd.
Opleidingsplan:
Beschrijving van inhoud en organisatie van het onderwijs dat studenten van de
lerarenopleidingen binnen de opleidingsschool aangeboden krijgen.
Werkplekbegeleider:
(vak/leergebied) docent van de opleidingsschool die een
student/studenten van een lerarenopleiding begeleidt tijdens diens stagedagen.
Relatiebeheerder:
Functionaris (meestal (vakdocent), van een Hogeschool die het contact tussen de
lerarenopleiding en (functionarissen binnen) de opleidingsschool
onderhoudt.

Schoolopleider:
Leraar die een specifieke opleiding heeft gevolgd tot opleider in school. Is (mede)
opleider van de studenten van de lerarenopleiding, heeft een coördinerende rol en
is verantwoordelijk voor kwaliteit van de begeleiding van de studenten.

