De onderwijspraktijk
Het praktijkdeel
Je volgt een vaste dag in de week colleges en bijeenkomsten op de ILO. De andere dagen van de week besteed je
aan het voorbereiden van lessen, colleges, opdrachten en loop je stage of werk je op een school. Dit praktijkdeel
van de opleiding kun je invullen met een betaalde baan als docent in het voortgezet onderwijs. Als je geen
betaalde baan als docent hebt, dan zoekt de ILO een – onbetaalde – stageplek voor je op één van onze
opleidingsscholen. Het is niet de bedoeling dat je zelf stappen onderneemt om een stageplek te vinden. Juist om
elke student een uitstekende praktijkplek te kunnen bieden, zoekt de ILO zelf de stageplaatsen. Alleen na overleg met
de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei
(septemberstart) of 10 november (februaristart) een e‐mail te sturen naar stage‐ilo‐fmg@uva.nl. Na deze datum is
het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en wordt je sowieso op één van onze
opleidingsscholen geplaats.
Praktijk Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO)
Het praktijkdeel omvat de helft van de totale studielast van de opleiding (30 studiepunten). Je geeft minimaal 100
klokuren les. In de regel geef je tijdens je stage de helft van je lessen in de bovenbouw van havo/vwo. De andere
helft in het vmbo en de onderbouw havo/vwo. Gedurende minimaal één rapportperiode ben je bovendien
volledig verantwoordelijk voor een klas. Dat wil zeggen: vanaf les één in die periode tot en met de
rapportvergadering. Je praktijkdeel omvat meer dan alleen lesgeven. Je observeert bij collega’s binnen en buiten
de vaksectie; je neemt deel aan werkoverleg en activiteiten op school en je voert kleine ontwikkeltaken voor de
school of in je schoolvak uit.
Voor het praktijkdeel van je opleiding moet je als deeltijdstudent drie dagdelen beschikbaar zijn en als
voltijdstudent vijf dagdelen.
Praktijk Minor Educatie en Educatieve Module
De minor Educatie en de Educatieve Module bestaan uit een praktijkdeel van 15 studiepunten en een theoretisch
deel van 15 studiepunten. Je stage volg je op een school voor voortgezet onderwijs waar je onderwijs verzorgt in
het schoolvak dat verwant is aan je bachelorstudie. Je geeft minimaal 50 klokuren les op het vmbo (theoretische
leerweg) of in de onderbouw havo/vwo.
Van aanmelding tot stageplek
Om aan de opleiding te kunnen beginnen moet er een stageplek beschikbaar zijn. Dit is een absolute voorwaarde.
In de meeste gevallen gaat dit goed, maar voor sommige schoolvakken kan er een tekort aan stageplaatsen zijn.1
Bij het toekennen van een stageplaats wordt er gekeken naar de datum van binnenkomst van je
aanmeldformulier.
Op het digitale aanmeldformulier van de ILO kun je aangeven of je een stageplek nodig hebt. Ook mag je een
voorkeur voor een regio opgeven. Met deze voorkeur proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rekening te houden,
maar we kunnen niet garanderen dat je ook daadwerkelijk in de opgegeven regio geplaatst wordt (omdat we zelf
ook afhankelijk zijn van het aanbod). Er wordt daarom enige flexibiliteit van de studenten verwacht wat betreft
woon‐werkverkeer.
Wanneer krijg je je stageplek te horen?
We streven ernaar om je in ieder geval een week voor aanvang van de opleiding te laten weten op welke school je
terecht kan voor je praktijkdeel. Het kan dan zijn dat de schoolopleider, dat is de persoon die je wegwijs maakt op
school, je uitnodigt voor een gesprek, zodat je al in een vroeg stadium kennis maakt met de school en je
stagebegeleider. Het is niet op alle scholen gebruikelijk dat er een kennismakingsgesprek voor de start
plaatsvindt. Er zijn ook scholen die juist een eerste bijeenkomst plannen op de vrijdag of de maandag na de
Startweek.
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Als er geen stageplek beschikbaar dreigt te zijn, hoor je dit van de vakdocent of de stagecoördinator en kan het zijn
dat je verzocht wordt zelf te zoeken naar een stageplaats. Alleen als dit expliciet wordt medegedeeld, is het
toegestaan zelf naar een stageplek te zoeken.

De opleidingsscholen van de ILO
De ILO werken al jaren samen met een aantal opleidingsscholen. Deze scholen kennen het curriculum van onze
opleiding en kunnen daardoor goede begeleiding bieden. Onderstaand een alfabetisch overzicht van de
opleidingsscholen, zodat je alvast een goede indruk kunt krijgen van de diversiteit. Het is niet toegestaan om zelf
contact op te nemen met een opleidingsschool.
Academische Opleidingsschool Noord‐Holland West (AONHW)
 CSG Jan Arentsz
www.ja.nl
 Eerste Christelijk Lyceum
www.eclh.nl
 Jac. P. Thijsse College
www.jpthijsse.nl
 Kaj Munk College
www.kajmunk.nl
 Petrus Canisius College
www.pcc.nu
 Regius College
www.regiuscollege.nl
 Trinitas College
www.trinitascollege.nl
Academische Opleidingsschool Amsterdam (ACOA)
 Montessori Lyceum Amsterdam
 Open Schoolgemeenschap Bijlmer
 Spinoza Lyceum

www.montessorilyceum.nl
www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl
www.spinozalyceum.nl

Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS)
 Arte College
 Buitenhout College
 De Meergronden
 Helen Parkhurst
 Montessori Lyceum Flevoland
 Oostvaarders College

www.artecollege.nl
www.buitenhoutcollege.nl
www.meergronden.nl
www.helenpark.nl
www.montessorilyceumflevoland.nl
www.ovc.nl

CEDER‐ opleidingsschool
 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
 Hervormd Lyceum West
 Hervormd Lyceum Zuid

www.csb‐amsterdam.nl
www.hlw.nl
www.hlz.nl

Dunamare opleidingsschool
 Coornhert Lyceum
 Haarlemmermeer Lyceum
 Het Schoter

www.coornhert.nl
www.haarlemmermeerlyceum.nl
www.schoter.nl

Esprit
 Berlage Lyceum
 Cartesius Lyceum
 Marcanti College
 4e Gymnasium

www.berlagelyceum.espritscholen.nl
www.cartesius.espritscholen.nl
www.marcanti.espritscholen.nl
www.het4egymnasium.nl

Gooise Scholen Federatie (GSF)
 A. Roland Holst College
 Goois Lyceum
 SG Huizermaat
 Vechtstede College

www.arhc.gsf.nl
www.gl.gsf.nl
www.hzm.gsf.nl
www.vechtstedecollege.nl

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)
 Caland Lyceum
 Geert Groote College
 Metis Montessori Lyceum
 IJburg College
 IVKO
 Rudolf Steiner College Haarlem

www.calandlyceum.nl
www.ggca.nl
www.hetmml.nl
www.ijburgcollege.nl
www.IVKO.nl
www.rscollege.nl

Opleidingsschool OVO Zaanstad
 Bertrand Russell College
 Compaen VMBO
 Saenredam college VMBO
 TRIAS VMBO
 Zaanlands Lyceum
 Zuiderzee College VMBO

www.bertrand.nl
www.compaenvmbo.nl
www.saenredam.nl
www.triasvmbo.nl
www.zaanlands.nl
www.zuiderzee‐college.nl

Regionale Opleidingsschool West‐Friesland (ROWF)
 Atlas College, locatie Copernicus SG
 Atlas College, locatie OSG
 Martinus College
 RSG Enkhuizen
 Tabor College, locatie Oscar Romero
 Tabor College, locatie Werenfridus

www.copernicus.atlascollege.nl
www.osgwestfriesland.atlascollege.nl
www.martinuscollege.nl
www.rsg‐enkhuizen.nl
www.tabor.mwp.nl
www.tabor.mwp.nl

Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA)
 Alkwin Kollege

www.alkwin.mwp.nl



Amstelveen College

www.amstelveencollege.nl



Herbert Vissers College

www.hvc.nl



Herman Wesselink College

www.hermannwesselinkcollege.nl



Keizer Karel College

www.keizerkarelcollege.nl



Mendel College

www.mendelcollege.nl




RK Scholengemeenschap Thamen
Veenlanden College

www.thamen.nl
www.veenlandencollege.nl

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
 Bredero Lyceum (vmbo)

www.brederolyceum.nl



Hyperion Lyceum

www.hyperionlyceum.nl



De nieuwe Havo

www.denieuwehavo.nl

De stagescholen van de ILO
Voor een aantal schoolvakken waar weinig of niet voldoende stageplekken beschikbaar zijn, werken wij ook
samen met andere scholen in de regio. Het kan dus zijn dat je een stageplek krijgt op één van deze
scholen.

Nog vragen?
In de veel gestelde vragen op de ILO‐website vind je antwoorden op veel vragen over de opleiding en het
praktijkdeel, zowel voor de Minor Educatie als voor de Master LVHO. Vind je daar niet de informatie die je zoekt,
neem dan contact op met de onderwijsbalie POWL. Met specifieke vragen over de stage kun je terecht bij de
stagecoördinator, Loes van den Berg: stage‐ilo‐fmg@uva.nl.

