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Onderdelen

• Voorstellen NOD Haaglanden

• Terugblik op het proces

• De praktijk: afstemmen



• Opgericht in 2016

• Aspirant opleidingsschool

• 4 besturen, 7 scholen, 4 instituten (2 hbo: HR en 

HU, 2 wo: ICLON en Delft)

• Ca. 100 studenten per jaar

Lesgeven leer je in de Haagse praktijk



•Diverse, kleurrijke leeromgeving met speciale aandacht 
voor pedagogisch-didactische competenties

• Focus op diversiteit, kansengelijkheid en passend 
onderwijs

•Diversiteit in:
• Leerlingenpopulatie

• Onderwijsniveaus
• onderwijsconcepten

•Ontwikkeling centraal

• Samen verantwoordelijk

Visie NOD Haaglanden



Waarom samen opleiden?
Tommer Franken, schoolcoördinator JWS

https://vimeo.com/427653649


Terugblik op het proces

Samen opleiden: 
op zoek naar gelijkwaardigheid 

binnen de kaders van 
wetten en praktische bezwaren



Sjaak Nuijt Hogeschool Rotterdam 

https://vimeo.com/427654530


Guillaume Rossouw, schoolopleider ESC

https://vimeo.com/427654892


Vragen?



Het Resultaat: 
de NOD-
middenkolom



Opleidingsprogramma

•Werkplekleren

• Intervisie 

• Praktijkmodules

Studenten maken op verschillende manieren kennis met de diversiteit binnen NOD 
Haaglanden en krijgen hierdoor een breed beeld van het Haagse onderwijs: ze rouleren 
van stageschool en de praktijkmodules vinden op verschillende scholen plaats waarbij zij 
kennismaken met de (leerlingen van de) gastschool



https://vimeo.com/427655610


Voorbeeld middenkolom hbo 3 en wo

HU NOD-programma hbo en wo HR

Docent BO/VO: 

Opdracht 2.1

1: Pedagogiek: Passend onderwijs Passend onderwijs in OP4

Docent BO/VO Diversiteit: 

Deelopdracht 1.2

2: Pedagogiek: Haagse module 

diversiteit

Onderdeel van stage

Docent BO/VO

Deelopdracht 1.4

3: Didactiek: Didactiek en 

samenwerkend leren 

Activerende didactiek en 

samenwerkend leren

Beroepsproduct 2 Onderzoek Praktijkonderzoek in de school

Intervisie

Werkplekleren



https://vimeo.com/427655928


Samen aan de Tekentafel 

• Voorbereidingsgroep Opleidingsplan 

• Ontwikkelgroepen: 
• Schoolopleiders en andere experts 

uit de scholen

• Instituutsopleiders

• Studenten

• Modulehouders instituten

• Examencommissie instituten



Haagse Module 
Activerende Didactiek en
Samenwerkend Leren



Waar zijn we trots op?

https://vimeo.com/427656096


Kansen en uitdagingen

• Hoe houden we de instituten bij elkaar in ons gezamenlijk
opleidingsprogramma? 

• Bredere betrokkenheid binnen de scholen en instituten bij het 
opleidingsprogramma

• Balans aantal opleidingsplaatsen en kwaliteit samen opleiden: Haagse
samenwerking in jaar 1



Vragen? Meer informatie: www.nodhaaglanden.nl


