
Wat is een opleidingsschool 
 
Op een opleidingsschool is een schoolopleider aanwezig. Voor de plaatsing van de studenten willen 
we er in de ideale situatie naartoe om studenten te matchen aan een leerkracht/ mentor op school, 
op basis van hun leervragen en karakter. Daarnaast is de schoolopleider verantwoordelijk voor de 
ontvangst van de studenten op de eerste kennismakingsdag. Op de Petrus Dondersschool worden de 
studenten welkom geheten met een presentatie over de school, daarna volgt een rondleiding en 
worden er wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Het voordeel hiervan is dat de stagiair(e)s gelijk 
een duidelijk beeld hebben van de school en vragen kunnen stellen. Als schoolopleider ben je op de 
school eindverantwoordelijk voor de stagiair(e)s/ studenten vanuit de Thomas More. Je zorgt ervoor 
dat de mentoren deze studenten op de juiste wijze begeleiden en tegelijkertijd ben je aanspreekpunt 
voor de studenten als het even niet zo gaat zoals het zou moeten. Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat de mentor (de leerkracht die de student begeleid), de student thee en koffie laat halen en de 
vloer laat vegen. Ook gebeurt het nog wel eens dat studenten te maken krijgen met mentoren die 
tijdens de les van de student, hun tijd als vrije tijd benutten. Ook dat is niet aan de orde. Als mentor 
kijk je mee met de student en geef je feedback op de lessen die gegeven worden. 
 
Als schoolopleider ben je binnen de school ook vertrouwenspersoon. De student moet alles met je 
kunnen bespreken, en soms moet je als schoolopleider in gesprek met de mentor om de situatie te 
verbeteren. Als schoolopleider heb ik onderstaande quotes van de studenten van de Thomas More 
meegekregen: 
 
  *   ´Ik vind het heel fijn dat je heel betrokken bent. Wanneer ik iets aangeef waar ik tegen aanloop, 
kan ik gelijk een afspraak met je maken. Dit maakt dat ik me gehoord voel en er niet met een 
vervelende kwestie blijf zitten.’ 
  *   'Ik ben eigenlijk wel blij met de feedback van jou als schoolopleider. Het verloopt goed in mijn 
klas, maar ik vind ook dat mijn mentor af en toe wel kritischer mag zijn. Ik heb nu weer een leerpunt 
om mee aan de slag te gaan.' 
  *   'Fijn dat je zo goed luistert, ik had het echt even nodig om te beseffen dat familie op dit moment 
even belangrijker is dan de pabo en mijn stage' (Van een student die aangaf dat het binnen haar 
familie nu even niet zo lekker liep.) 
 
Als schoolopleider kom je hele verschillende situaties van studenten tegen en het is belangrijk om 
begeleiding op maat te bieden voor de studenten. 
 
Wat wordt er van het team in een opleidingsschool verwacht. 
Binnen een opleidingsschool wordt veel van het team en van de studenten verwacht. In de ideale 
situatie hebben alle leerkrachten/mentoren op een opleidingsschool de mentoren training gevolgd. 
Op deze manier is elke leerkracht in staat om een student op de juiste wijze te begeleiden. 
Daarnaast is het de bedoeling dat er kennisoverdracht is tussen studenten en leerkrachten. De 
student neemt kennis mee de school in waar de leerkracht iets mee kan. De leerkracht brengt vanuit 
ervaring kennis over op de student. In de ideale situatie vinden er intervisie bijeenkomsten plaats 
voor studenten, kunnen studenten workshops organiseren voor leerkrachten en andersom. 
 
Binnen de Laurentiusstichting moet een soort olievlek ontstaan. Van de negenentwintig scholen, zijn 
er nu elf opleidingsschool. Om een slag te maken in het tegengaan van het lerarentekort is het 
wenselijk dat er meer scholen opleidingsschool worden. Door studenten op een goede manier te 
begeleiden, ontstaat er een band. Vanuit deze band en het persoonlijk contact met de studenten kan 
je deze studenten boeien en binden binnen/ bij de Laurentius Stichting. 
 
In de bijeenkomst van afgelopen dinsdag is bijvoorbeeld aan bod gekomen dat er misschien een 
bovenschoolse visie en missie moet komen op opleiden in de school en dat het aan de schoolleiders 



en directeuren is om elkaar te enthousiasmeren om opleidingsschool te worden. Door bij elkaar te 
komen, zijn we ons bewust van de verbeterpunten en kunnen wij gericht feedback geven aan de 
Thomas More, om de opleidingsscholen te verbeteren. 
 
Marjolein Sylvania 


