Opleidingsschool en stagebedrijf
Op sws de Driesprong lopen studenten van diverse opleidingen stage.
Vanuit de PABO lopen studenten stage om op de werkplek hun kennis en
vaardigheden te ontwikkelen (werkplekleren). Sws de Driesprong is een
academische opleidingsschool. De belangrijkste reden voor deze samenwerking is
kwaliteitsverbetering van het onderwijs, door continue te werken aan borging en verbetering van het
vakmanschap van de leerkracht, een goede schoolorganisatie en een goede samenwerking met
opleidings- en onderzoeksinstituten. In een academische opleidingsschool vindt er vervlechting
plaats van:
-

het opleiden en ontwikkelen van aankomend, instromend en zittend personeel;

-

praktijkgericht onderzoek;

-

wetenschappelijk onderzoek als basis voor schoolontwikkeling.

Hierdoor wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. Niet alleen onder de leerkrachten en de leiding van de
school maar ook daarbuiten. Een academische basisschool is een lerende organisatie: iedereen leert
met, door en van elkaar: studenten van alle opleidingsjaren, onderzoekers, leerkrachten, directie,
opleidingsdocenten en in- en externe begeleiders.
In de praktijk betekent dit dat studenten vanaf het derde jaar van de opleiding onderzoek doen op de
basisschool en een deel van de kennis (collegestof) in de praktijk opdoen. Zij worden hiervoor
begeleid door een Opleider in de school (Oplis). Dit is Linda de Jonge. Zij coördineert de stages, is
coach van de coaches, begeleidt studenten en is een schakel tussen de PABO en de stageschool.
De leerkracht is de coach van de student. De student ontwikkelt zich op basis van 8 competenties.
Met de 8e competentie, talentontwikkeling op de basisschool, onderscheidt de Hanzehogeschool zich
van andere PABO’s.
Sws De Driesprong is een erkend leerbedrijf. Wij bieden MBO studenten stageplaatsen aan.
1. Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
Maakt ruimtes gebruiksklaar
Treedt op als aanspreekpunt
Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit

Assisteert bij voorraadbeheer
Draagt bij aan een veilige situatie
Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
Evalueert de werkzaamheden
Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
Ondersteunt bij wonen en huishouden
Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
2. Opleiding tot Onderwijsassistent, niveau 4
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
Inventariseert behoeften en wensen van het kind
Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
Ondersteunt bij verzorgende taken
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Evalueert de werkzaamheden Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Werkt aan de eigen deskundigheid
Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg
met de leraar
Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
Voert lesactiviteiten uit
Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan Uitvoeren van taken rondom de lessen
Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
Voert administratieve taken uit
Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
Voert coördinerende taken binnen de school uit

