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1. Voorwoord

Voor u ligt de gids Inventarisatie praktijkplaatsen werkveld 

onderwijs van het Graafschap College. De gids verschaft u infor-

matie over de inhoud van de opleidingen, de rol van stagiaires 

op de stageschool en de plaatsingsprocedure.

Stage (BPV, beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel 

in onze mbo-opleidingen en moet gezien worden als onder-

steuning van een leertraject. Een deel van de afgestudeerde 

mbo’ers zal een baan vinden binnen het werkveld. Een ander 

deel gaat na het afronden van de mbo-opleiding een onderwijs, 

dan wel pedagogisch gerelateerde hbo-studie doen. 

De beroepspraktijkvorming is van onschatbare waarde voor 

de student, bovendien kan een stageplek op een school extra 

handen in de klas betekenen.

Voor nadere informatie met betrekking tot de informatie in 

deze brochure of het invullen van het inventarisatieformulier, 

kunt u contact opnemen met:

Erik Krebbers

BPV coördinator opleiding onderwijsassistent

Telefoon: 088-3241965

Email: e.krebbers@graafschapcollege.nl
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Praktijkorganisaties stellen één of meer praktijk-

plaatsen beschikbaar voor één of meer opleidin-

gen, ongeacht het leerjaar of de variant. De BPV 

coördinatoren van het Graafschap College dragen 

zorg voor een evenwichtige plaatsing van eerste-

jaars tot en met laatstejaars studenten.

Het beschikbaar stellen van een plaats betekent 

niet dat er in alle gevallen ook daadwerkelijk 

wordt geplaatst. Dat hangt mede af van het aan-

tal studenten dat een bepaald programma kiest 

en de woonplaats van de student.

In principe zult u niet rechtstreeks door student-

en benaderd worden met een verzoek om een 

praktijkplaats beschikbaar te stellen. Er is echter 

één uitzondering: studenten die een verkort tra-

ject voor volwassenen volgen, zorgen zelf voor 

een praktijkplaats.

Als op basis van deze inventarisatie blijkt dat er 

onvoldoende praktijkplaatsen beschikbaar zijn, 

zal de coördinator telefonisch contact opnemen 

met een onderwijsinstelling om extra stageplaat-

sen te genereren.

2. Beschikbaarstelling   

      Praktijkplaatsen
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Praktijkorganisaties stellen één of meer praktijk-plaatsen bes-

chikbaar voor één of meer opleidingen, ongeacht het leerjaar 

of de variant. De BPV coördinatoren van het Graafschap College 

dragen zorg voor een evenwichtige plaatsing van eerstejaars tot 

en met laatstejaars studenten. Het beschikbaar stellen van een 

plaats betekent niet dat er in alle gevallen ook daadwerkelijk 

wordt geplaatst. Dat hangt mede af van het aantal studenten 

dat een bepaald programma kiest en de woonplaats van de stu-

dent.

In principe zult u niet rechtstreeks door studenten benaderd 

worden met een verzoek om een praktijkplaats beschikbaar te 

stellen. Er is echter één uitzondering: studenten die een verkort 

traject voor volwassenen volgen, zorgen zelf voor een praktijk-

plaats. Als op basis van deze inventarisatie blijkt dat er onvoldo-

ende praktijkplaatsen beschikbaar zijn, zal de coördinator tele-

fonisch contact opnemen met een onderwijsinstelling om extra 

stageplaatsen te genereren.

Plaatsingsprocedure

1.  De digitale inventarisatie van het Graafschap College wordt  

 in februari naar de scholen gezonden

2.  De scholen geven aan hoeveel praktijkplaatsen ze beschik-

 baar stellen voor studenten van het Graafschap College

3.  Indien een school v.w.b. het Graafschap College nog   

 niet door het landelijk orgaan Samenwerkingsorganisatie  

 Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geaccrediteerd is, ver 

 zoeken wij u dit aan te vragen via www.s-bb.nl 

4.  De praktijkcoördinatoren maken een voorlopige plaatsings-

 lijst op basis van de beschikbaar gestelde praktijkplaatsen

5.  De stageschool krijgt de plaatsingsbrieven van de studenten  

 voor aanvang van de stageperiode van de praktijkcoördina-

 tor van de betreffende opleiding

6.  Er volgt een kennismakings-/sollicitatiegesprek op het 

 praktijkadres

7.  Na definitieve plaatsing wordt er een praktijkovereenkomst  

 getekend bij aanvang van de praktijkperiode

De praktijkorganisatie kan besluiten om een vergoeding te 

betalen aan de student van een BOL opleiding. De vergoeding 

verschilt per sector en per organisatie. Het Graafschap College 

heeft geen invloed op deze vergoeding. Het is een zaak tussen 

de student en de praktijkorganisatie. De vergoeding wordt beta-

ald aan de student en niet aan school. Zodra de student enige 

vorm van beloning ontvangt, is deze verplicht hierover belastin-

gen en premies te betalen. Tenzij het een onkostenvergoeding 

betreft, bijvoorbeeld voor gemaakte reiskosten. 

N.B. Voor sport en bewegen geldt een afwijkende plaatsingspro-

cedure. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met 

Esther Sullivan, 

tel. 088-3242766, e-mail: e.sullivan@graafschapcollege.nl

3. Plaatsings
           procedure 

Het Graafschap College hanteert een jaarrooster, dat opgedeeld 

is in 4 perioden.

De praktijkperioden lopen globaal genomen parallel aan de 

indeling in het schema.

De precieze data worden meegedeeld in de plaatsingsbrief die u 

in juni ontvangt.

4. Roosterperioden 

Periode Begin- en einddatum
1           27-08-2018 tot en met 09-11-2018. 

2           12-11-2018 tot en met 01-02-2019

3           04-02-2019 tot en met 19-04-2019

4           22-04-2019 tot en met 12-07-2019

2018-2019 
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Verschillende opleidingsniveaus

In het beroepsonderwijs worden 6 niveaus onderscheiden. De 

niveaus 1 t/m 4 vinden we in het middelbaar beroepsonderwijs, 

niveau 5 in het hbo en niveau 6 in het wetenschappelijk onder-

wijs. De verschillende niveaus onderscheiden zich van elkaar. Dit 

geldt zowel voor wat betreft de functie-inhoud als het compe-

tentieniveau.

Het onderscheid is te maken op grond van de volgende factoren:

•	 verantwoordelijkheid (omvang en niveau)

•	 coördinatie- en organisatievermogen

•	 complexiteit van werkzaamheden en context

•	 transferniveau naar andere soortgelijke en nieuwe  situaties

Onderstaande opleidingen van het Graafschap College hebben 

stageplaatsen in het werkveld onderwijs:

•	 Pedagogisch Werk en Onderwijs

•	 Sport- en bewegen

5. Taken van mbo-ers 
                   in het werkveld

 Afgestudeerden van de opleidingen Onderwijsassistent en Sport 

en bewegen kunnen een aanstelling krijgen binnen het onder-

wijs. Voor de overige studenten geldt dat zij door middel van 

een stage in het onderwijs wel (een deel van) hun beroepscom-

petenties kunnen verwerven.

Verderop vindt u een beknopte omschrijving van de taken 

die studenten van deze opleidingen kunnen vervullen in het 

werkveld onderwijs.

Opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijs

Sinds augustus 2016 kent het Graafschap College de opleiding 

Pedagogisch Werk en Onderwijs. Binnen deze nieuwe opleiding 

worden drie profielen aangeboden:

•	 Pedagogisch medewerker (niveau 3)

•	 Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker (niveau 4)

•	 Onderwijsassistent (niveau 4)

De eerste twee leerjaren van de opleiding zijn gestart binnen het 

nieuwe kwalificatiedossier, de derdejaars ronden hun opleiding 

af in het oude kwalificatiedossier (opleidingen Pedagogisch Werk 

en Onderwijsassistent).
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•	 Profiel	Pedagogisch	Medewerker	niveau	3
•	 Profiel	Gespecialiseerd	Pedagogisch	Medewerker		
 niveau 4

Duur  3 jaar
Standaard	 beroepsopleidende	leerweg	voor	
  schoolverlaters vmbo 
	 	 (kader	en	theoretische	leerweg)

De  (Gespecialiseerd)Pedagogisch Medewerker  biedt opvang en 

ondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zodat 

ze veilig en volwaardig op kunnen groeien in de samenleving. 

Het gaat hierbij om kinderen in de kinderopvang en peu-

terspeelzalen, maar ook om kinderen met en jongeren met 

gedrags- en opvoedingsproblemen. De activiteiten zijn gericht 

op de verzorging, opvoeding en begeleiding.

De Pedagogisch Medewerker zorgt voor een veilige en stimuler-

ende omgeving en een goed dagritme.

De Pedagogisch Medewerker begeleidt activiteiten en voert 

huishoudelijke taken uit.

Een deel van de competenties die voor de opleiding Pedagogisch 

Werker verworven moeten worden is te oefenen in een BPV bin-

nen het onderwijs: 

Niveau 3
In het basisonderwijs voert een Pedagogisch Medewerker taken 

uit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij moet 

haar werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren.

Niveau 4
In het (speciaal) onderwijs voert een Gespecialiseerd Pedagogisch 

Medewerker taken uit onder verantwoordelijkheid van de 

groepsleerkracht. Zij moet haar werkzaamheden zelfstandig kun-

nen uitvoeren.

Daarnaast heeft een Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker te 

maken met een complexe problematiek van kinderen/ jongeren. 

Ze krijgt te maken met onvoorspelbare situaties. 

De werkzaamheden komen voort uit het begeleidingsplan van 

het kind / jongere.

Gezien de eisen van de opleiding komt in het tweede en derde 

jaar van de opleiding alleen een plek in het speciaal onderwijs in 

aanmerking.

6.Opleiding 
Pedagogisch Werk en Onderwijs

Meer informatie: Diesje Koning, BPV-coördinator Pedagogisch Werker Kinderopvang Doetinchem, 

Tel. 088 3242147  M: 06 40819679  E: d.koning@graafschapcollege.nl  

ma di wo do vr

Eerste jaar 2 praktijkdagen van 6/8 uur

Eerste jaar periode 2, 3 en 4
Per klas zijn er verschillende dagen voor de stage x x x x

Tweede jaar periode 1 t/m 4
2 dagen aaneengesloten stage per week, een jaar lang september tot 
juli

x x

Derde jaar periode 1 t/m 4
3 dagen aaneengesloten stage per week, een jaar lang van september 
tot juni

x x x

Periode-indeling:
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 gogisch klimaat, het ondersteunen van de zelfredzaamheid  

 van leerlingen, de inrichting van de leeromgeving

•	 participeert	bij	projecten	en	buitenschoolse	projecten

•	 levert	een	bijdrage	aan	het	klassenmanagement

De gediplomeerde onderwijsassistent kan een functie krijgen 

binnen alle soorten onderwijs. Velen stromen door naar het hbo. 

Binnen de beroepskolom ligt een opleiding op de pabo of een 

lerarenopleiding het meest voor de hand.

Stages in het eerste leerjaar vinden alleen plaats in het reguliere 

basisonderwijs. Vanaf het tweede leerjaar kan een student ook 

kiezen voor een vorm van speciaal onderwijs, voortgezet onder-

wijs of mbo. 

De opleiding onderwijsassistent wordt afgesloten met een exa-

men. Tijdens deze examenperiode is een kandidaat gedurende 

10 volle weken op een examenschool aanwezig, waarin hij/zij 

laat zien te kunnen functioneren als onderwijsassistent. Dit exa-

men wordt door assessoren van de opleiding beoordeeld. 

•	 Profiel	Onderwijsassistent	niveau	4	

Duur:  3 jaar Standaard beroepsopleidende leerweg (bol) voor 

gediplomeerde schoolverlaters vmbo

Variant: een versnelde, 2 jarige bol-opleiding

De onderwijsassistent voert onder verantwoordelijkheid van de 

groepsleerkracht taken uit ter ondersteuning van de groepsleer-

kracht op zowel pedagogisch als didactisch gebied. 

De	onderwijsassistent:

•	 verricht	onderwijsinhoudelijke	taken	voor	(een	deel	van)	de		

 lesgroep of een klein aantal leerlingen

•	 voert	onderdelen	van	handelingsplannen	voor	individuele		

 leerlingen of specifieke trainingsprogramma’s voor kleine 

 groepjes uit 

•	 verricht	overige	werkzaamheden	die	verband	houden	met		

 de functie zoals het mede creëren van een passend peda 

Leerjaar Standaard opleiding 
Praktijkdagen van 8 uur per dag

ma di wo do vr

1 Periode 2 t/m 4 x x

2 Periode 1 en 2 x x

Periode 3 en 4 x x

3 Periode 1 en 2 x x

Periode 3
Afronding Voorbereiding examen
 
Periode 4
Examen 

x x

x x x x x

Periode-indeling:

Meer informatie: 

Locatie Groenlo: Piet Kraaijeveld; e-mail p.kraaijeveld@graafschapcollege.nl of tel: 088 3242843  

Locatie Doetinchem: Erik Krebbers; e-mail e.krebbers@graafschapcollege.nl of tel: 088-3241965
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Sinds augustus 2002 heeft het Graafschap College de studieri-

chting ‘Sport en bewegen’ in huis. Studenten worden daarbij 

opgeleid tot sport- en bewegingsleider (niveau 3) of sport- en 

bewegingscoördinator (niveau 4). 

Stage in het basisonderwijs tijdens leerjaar 1: groepshospiteren

Sport en bewegingsleider/coördinator

Alle studenten, ook niveau 3, van het eerste leerjaar (behoort 

nog tot het basisprogramma) doen 1 dagdeel BPV gedurende 

een praktijkperiode van 20 weken in het basisonderwijs. Het 

onderdeel ‘aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten’ wordt 

in de vorm van groeps-hospiteren bij een beperkt aantal scholen 

uitgevoerd. Daartoe worden specifieke afspraken gemaakt met 

de betreffende scholen. 

In deze ‘stage’ is er een intensieve begeleiding vanuit de 

opleiding.

De studenten uit het eerste jaar richten zich op de volgende 

taken:

•	 het voorbereiden en uitvoeren van sport en bewegings-

•	 activiteiten, aansluitend bij de doelgroep;

•	 het begeleiden van studenten vanuit de juiste pedagogische  

 houding ten aanzien van wederzijds respect, sportiviteit e.d.

7.  Opleiding    
 Sport- en bewegen

Leerjaar 1 periode 3,4 Groepshospiteren: gedurende 1 dagdeel 
per week volgens vaste afspraak met 
beperkt aantal scholen (hoofdzakelijk 
op dinsdags)

 
De opleiding op niveau 4 kent 2 uitstroomprofielen die ook 

stages kunnen uitvoeren in het basisonderwijs namelijk de 

Coördinator buurt, onderwijs en sport (BOS)  en coördinator 

sport- en  bewegingsagogie.

Uitstroomprofiel:	Coördinator	buurt,	onderwijs	en	Sport
Niveau	:											4		(middenkader)
Duur:              4 jaar

De studenten die kiezen voor dit uitstroomprofiel zullen in het 

derde en vierde jaar op zoek gaan naar een praktijkplaats in 

de driehoek Buurt (welzijnswerk), Onderwijs, Sport. Scholen die 

een actieve rol spelen in die driehoek Buurt, Onderwijs en Sport 

genieten de voorkeur. Daarnaast is het wenselijk dat de school 

gebruik maakt van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO 

afgestudeerd).

De volgende taken kunnen worden verricht:

Kerntaak 5 :  het aanbieden van SB-activiteiten aan specifieke  

  doelgroepen.

•	 op basis van een analyse de beginsituatie vaststellen

•	 het ontwikkelen van een lesplan bewegingsonderwijs

•	 het verzorgen van bewegingsonderwijs in verschillen  

 de leerjaren

•	 het evalueren van bewegingsonderwijs

•	 relevante beheersmatige taken verrichten, waaronder het  

 beheren van accommodatie en materialen en het voeren  

 van de nodige administratie

Kerntaak 4:  projecten voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

De Coördinator buurt, onderwijs en sport beweegt zich in de 

driehoek buurt, onderwijs en sport. Te denken valt, naast het 

verzorgen van bewegingsonderwijs, aan bewegingsactiviteiten 

en projecten in het kader van de brede school, buitenschoolse 

opvang en breedtesport impuls. 
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Ook het verzorgen van weerbaarheid cursussen behoort tot de 

mogelijkheden, indien de studenten in het tweede of derde leer-

jaar dit keuzevak succesvol hebben afgesloten. 

Naast de basisschool, kunnen ook instellingen voor sportieve 

naschoolse opvang, wijkcentra en sportverenigingen als prak-

tijkorganisatie fungeren waar de studenten dan een deel van 

hun praktijkperiode invullen.

De sport- en bewegingscoördinator kan doorstromen naar het 

HBO. Voor dit uitstroom-profiel is de opleiding ALO of PABO het 

meest voor de hand liggend.

BOS medewerker ma di wo do vr

Leerjaar 3 Periode 1 en 2 x

Leerjaar 3 Periode 3 en 4 x x

Leerjaar 4 Periode 1 en 2 x x

Leerjaar 4 Periode 3 en 4 x x x

Uitstroomprofiel:	Coördinator	sport-	en	bewegingsagogie
Niveau:												4		(middenkader)
Duur:               4 jaar

De studenten die kiezen voor het uitstroomprofiel Coördinator 

sport- en bewegingsagogie zullen in het derde en vierde leerjaar 

op zoek gaan naar een praktijkplaats in o.a. het speciaal onder-

wijs (vso / so) detentie, jeugdhulpverlening, psychiatrie, ouderen 

en organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of licha-

melijke beperking.

De volgende taken kunnen worden verricht:

Kerntaak 5 : 

het aanbieden van SB-activiteiten aan specifieke doelgroepen:.

•	 de (individuele) beginsituatie vaststellen van de doelgroep

•	 de gegevens met betrekking tot de beginsituatie vertalen  

 naar hulpvragen, wensen en behoeften

•	 een bewegingsactiviteitenplan ontwikkelen op basis  van  

 een behandelingsplan, zorgplan of revalidatieplan

•	 het uitvoeren van een  bewegingsactiviteitenplan, hierbij  

 moet men denken aan:

1. bewegingsactiviteiten instrueren, waar nodig aanpassen                      

2. vereenvoudigen of complexer maken, bewegingsactiviteiten                  

3. differentiëren en kunnen inzetten van begeleidingsvormen,  

 instructies, methodieken en materialen

•	 de doelgroep of het individu begeleiden: attitude, commu-

•	  nicatie en omgangsvorm afstemmen op de doelgroep of het  

 individu

•	 samenwerken en overleggen met andere disciplines

•	 de SB-organisatie beheren en ondersteunen

Kerntaak 4 : 

projecten voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Ook studenten van dit uitstroomprofiel dienen een project te 

doen. De keuze voor een bepaald project vindt plaats i.o.m. de 

praktijkopleider c.q. leiding van de betrokken school.

De studenten die dit uitstroomprofiel hebben afgerond kunnen 

onder meer naar (BA) / PMT (psychomotorische therapie). Ook 

opleidingen als SPH, ergotherapie, fysiotherapie, Pabo en MWD 

zijn mogelijk als vervolg binnen het hbo. 

We zijn met name op zoek naar organisaties welke bewegings-

activiteiten organiseren voor de boven omschreven doelgroepen 

die in de gelegenheid zijn om een vakkundig persoon die affinit-

eit  met het geven van bewegingsvormen voor de doelgroep.
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Bewegingsagoog ma di wo do vr

Leerjaar 3 Periode 1 en 2 x

Leerjaar 3 Periode 3 en 4 x x

Leerjaar 4 Periode 1 en 2 x x

Leerjaar 4 Periode 3 en 4 x x x

Indien u meer informatie wenst over deze opleidingsvarianten 

binnen het Graafschap College dan kunt u contact opnemen met 

Esther Sullivan. Zij is de overstijgende praktijkcoördinator binnen 

het BPV-bureau voor het werkveld Sport en bewegen.

Meer informatie: 

Esther Sullivan, E-mail: e.sullivan@graafschapcollege.nl 

Tel. 088-3241953

 

Contact:

Graafschap College

Bezoek- en postadres:

Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan 49

7001 EA Doetinchem

Tel.: 0314 353 500

E-mail: info@graafschapcollege.nl

Vestiging Groenlo

Schralenstein 2

7141ED Groenlo

Tel. 0544 - 47 50 50

www.graafschapcollege.nl


