
	

 
 
 
 
 

Bij InterZin werken zeer ervaren interim intern begeleiders 
die veel met studenten en startende leerkrachten werken. 
In de praktijk valt het ons op dat kennis over de 
zorgstructuur van de school en de ondersteuningsroute 
van het samenwerkingsverband regelmatig versterkt kan 
worden. Wij hebben onderstaande gastcolleges 
ontwikkeld zodat studenten met nog meer kennis kunnen 
starten aan hun loopbaan als leerkracht.  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College 2: zicht op ontwikkeling  
Observaties tijdens de (verlengde) instructie en zelfstandige verwerking 
leveren belangrijke informatie m.b.t. waar kinderen op de leerlijn staan, 
hoe zij tot antwoorden komen en waar zij mogelijk de fout ingaan. 
Observeren richt zich niet zozeer op de uitkomst of het leerresultaat, maar 
op het proces dat tot een bepaald resultaat geleid heeft. Om goed zicht te 
hebben op de ontwikkeling van je leerlingen is het essentieel dat je deze 
vaardigheid beheerst en dat je weet wat je vervolgens met je observaties 
moet doen, dan heb je goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen.  
 

     Onderwerpen die aan bod komen  
• De dagelijkse HGW-cyclus 
• De dagplanning   
• Zicht op leerlijnen  
• Observeren 
• Registeren  

  College 1: De ondersteuningsroute 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Een uitgangspunt van passend 
onderwijs is kinderen zo veel mogelijk binnen de school te ondersteunen 
met passend en kwalitatief goed onderwijs. Bij een ondersteuningsvraag 
wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar 
extra ondersteuning doormiddel van verschillende zorgniveaus. 
In dit college nemen we de studenten mee in de ondersteuningsroute en 
weten zij naderhand wat deze inhoud en wat hun taken en 
verantwoordelijkheden zijn binnen de ondersteuningsroute.  

Onderwerpen die aan bod komen 
• De piramide van passend 

onderwijs (zorgniveaus) 
• De ondersteuningsroute 
• De leerkracht doet ertoe  
• Basisondersteuning 
• Extra ondersteuning  

	

College 3: Lesgeven vanuit de middenmoot 

Lesmethodes zijn geschreven voor de gemiddelde leerling. Een leerkracht 
heeft lang niet altijd een groep met gemiddelde kinderen voor zijn neus. 
Afstemmen op de middenmoot van de groep is essentieel om aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit kan betekenen dat 
er vanuit het basisaanbod verrijkt of geïntensiveerd moet worden. In dit 
college nemen we studenten mee in hoe zij de middenmoot van hun klas 
kunnen bepalen en wat er nodig is in de afstemming op de middenmoot.  

Onderwerpen die aan bod komen 

• De middenmoot 
• Verbreden/verrijken/verdiepen 
• Intensiveren 
• Schoolweging 
• Ambities  

 

De colleges bevatten: 

Inhoudelijke training  
Intervisie 
Coöperatieve werkvormen 
De mogelijkheid tot maatwerk  

Koppeling theorie naar de werkvloer  
Literatuur lezen met opdracht 
Feedback geven en ontvangen op gemaakt werk 

 
 

 

Gastcolleges zorgstructuur 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cindy van Raalten of Mariëlle Nieuwenhuizen  
 cindy@interzin.nl 
marielle@interzin.nl 
 


