
Praktijkvoorwaarden Universitaire Lerarenopleiding 
 
Artikel 1 
 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
- universiteit : de Universiteit Leiden 
- opleiding  : de universitaire lerarenopleiding in een bepaald schoolvak te verzorgen door het ICLON (Interfacultair Centrum voor 

Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) 
- praktijkdeel : het verplichte praktijkdeel, bedoeld in artikel 16.10 WHW. Het praktijkdeel kan zowel in de vorm van een stage als een betaalde 

aanstelling worden ingevuld. 
 

Artikel 2 
 

1. De student wordt vanuit de school begeleid door de schoolopleiders (BOSsen) en werkplekbegeleiders (vakcoaches). De taak van de begeleider 
bestaat uit het in samenwerking met het ICLON samen met de student vormgeven van het praktijkdeel van de opleiding. De begeleidingsactiviteiten 
betreffen onder andere: 

- het maken van afspraken met de student aan het begin van het praktijkdeel over de invulling van het praktijkdeel, waaronder afspraken over 
aantal uren en klassen (de specificatie van het aantal praktijkuren is vastgelegd in de studiegids).  

- het voeren van begeleidingsgesprekken, waaronder voor- en nabespreken van door de student gegeven lessen; 
- het in de gelegenheid stellen van de student om een aantal lessen te observeren en na te bespreken.; 
- het bewaken van het leerproces van de student; 
- het begeleiden van de student bij het samenstellen van gevraagde producten; 
- het mogelijk maken van activiteiten van de student binnen de schoolorganisatie; 
- het bijdragen aan de verslaglegging over de ontwikkeling van de student; 
- het onderhouden van contacten met de supervisor; 
- het samen met de supervisor beoordelen van de student. 

 
 2. De student wordt vanuit het ICLON begeleid door de supervisor. De begeleidingstaken in relatie tot het praktijkdeel betreffen onder andere: 

- het zorgdragen voor een goede voorbereiding van de student op het praktijkdeel; 
- het mede begeleiden van de student tijdens het praktijkdeel d.m.v. op de universiteit verwerken van op school opgedane ervaringen, alsmede 

het mede- observeren en nabespreken van door de student gegeven lessen (eventueel aan de hand van video-opnamen); 
- het bewaken van het leerproces van de student; 
- het onderhouden van contacten met de begeleider op school; 
- het samen met de schoolopleider beoordelen van de student. 

 
Artikel 3 
 

De school stelt de student in de gelegenheid om het instituutsgedeelte van de lerarenopleiding te volgen door hem gedurende de hele opleiding op de 
maandag vrij te roosteren. 
 

Artikel 4 
 

De minimale duur van het praktijkdeel bedraagt tenzij anders overeengekomen 3 maanden. 
 

Artikel 5 
 

De school zorgt ervoor dat de student het vereiste aantal uren zoals vastgesteld in de Studiegids kan realiseren. 

Artikel 6 
 

De student is tijdens zijn aanwezigheid in de school verantwoording verschuldigd aan de leiding van de school. 

Artikel 7 
 

De student is gehouden geheim te houden datgene wat hem tijdens het praktijkdeel als vertrouwelijk wordt meegedeeld alsmede de informatie die 
hem ter beschikking komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter hoort te begrijpen. 
 

Artikel 8 
 

1.  De student respecteert tijdens het praktijkdeel de levensbeschouwelijke grondslag en/ of onderwijskundige identiteit van de school. 
2.  De student neemt tijdens het praktijkdeel de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen 

die in de school gelden in acht. 
 

Artikel 9 
 

Indien student, schoolopleider of supervisor door ziekte of andere dringende omstandigheden verhinderd is aan de aan de praktijk gekoppelde 
verplichtingen te voldoen, deelt hij/ zij dit zo spoedig mogelijk mee aan de beide andere betrokkenen. In overleg tussen betrokkenen wordt nagegaan 
of en zo ja hoe alsnog aan de praktijkverplichting invulling kan worden gegeven.  
 

Artikel 10 
 

Geschillen tussen de partijen, zowel tussen schoolopleider, de supervisor en de student, als ook van feitelijke of juridische aard, welke uit deze 
overeenkomst voortvloeien en waarover partijen niet op een andere wijze binnen een redelijke termijn overeenstemming hebben bereikt, worden 
voorgelegd aan een bemiddelingscommissie ingesteld door de school en het ICLON. In geval bemiddeling niet mogelijk is gebleken wordt het geschil ter 
beslissing voorgelegd aan het bestuur van het ICLON.   
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