
Samen docenten opleiden voor 
de Mondriaan van Morgen

FACTSHEET 

Opleidingsvisie

Docenten in opleiding (dio's) worden binnen Opleidingsschool Mondriaan opgeleid tot  

professionele, authentieke docenten die weten wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.  

Ze zijn in staat om in een grootstedelijke context les te geven aan mbo-studenten.

Opleidingsschool

Samen opleiden
Samen opleiden wil zeggen dat 
40% van het opleidingsprogramma 
plaatsvindt bij ROC Mondriaan.
▪  Het opleidingsprogramma 
▪  Het curriculum ontwikkelen
▪  Samen beoordelen
▪  Kennis en ervaringen uitwisselen

Dat betekent: één afgestemd  
opleidingstraject en op basis 
daarvan ook samen begeleiden, 
samen beoordelen en kennis en 
ervaringen uitwisselen tussen 
docenten van ROC Mondriaan en 
Hogeschool Rotterdam IvL.

Opleidingsschool Mondriaan wil 
met een aantrekkelijk en divers 
programma: 
▪  voor de dio een rijke leerom-

geving realiseren voor hun 
toekomstige werkgebied:  
het leraarschap in een  
grootstedelijke omgeving:

▪  de regio meer op de kaart zetten 
als werkplek voor leraren door 
jongeren uit Haaglanden te 
werven en te behouden voor het 
leraarschap in de regio.

Van theorie naar praktijk middels:
▪  Oriëntatietraject voor eerstejaars 

dio’s. Doel: eerste beeld vormen 
van wat het mbo inhoudt aan de 
hand van het beroepsbeeld mbo. 
Ontdekken of het docentschap 
iets voor hen is.

▪  Arrangementen. Stage lopen op 
meerdere scholen en campussen.  
Doel: goed leren kennen van  
de mbo studenten,  
onderwijsconcept,  
zorgstructuur, organisatie,  
decanaat, administratie, onder-
wijsondersteunend personeel.

▪  Intervisie. Reflecteren onder 
leiding van de instituutsopleider  
op vraagstukken in verschillende 
contexten en culturen. Doel: 
theorie en praktijk verbinden. 

▪  Transferbijeenkomsten. 
Maandelijkse bijeenkomsten 
per campus met andere dio's. 
Doel: transfer tussen theorie en 
praktijk in wisselende contexten. 

▪  Webinars. Bijv. een lezing over 
straatcultuur en workshops over 
co-teaching en digitale didactiek.  

Opleidingsschool Mondriaan is het partnerschap van ROC Mondriaan met  

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL).

http://www.rocmondriaan.nl/opleidingsschool-mondriaan


Koningin Marialaan

Aspasialaan

Brasserskade

Tinwerf

Leeghwaterplein

LEERJAAR 1:  
Het verdiepen in de  
doelgroep en het  

observeren en verkennen van  
onderwijsactiviteiten en  
onderwijscontexten. 
 

LEERJAAR 3:  
In de onderwijs- 
activiteiten ligt de nadruk 

op activerende werkvormen en  
samenwerkend leren. De dio is een 
teamlid en levert een bijdrage in de 
uitvoering van bijkomende taken.  
De dio maakt dit jaar een portfolio. 

LEERJAAR 2: Het (vak) 
didactisch model  

(Effectief lesgeven). De dio doet 
veel ervaring op met onderwijs- 
activiteiten en verbindt hierbij de 
aangeboden theorie met de praktijk.

LEERJAAR 4: Het 
zelfstandig uitvoeren van 
onderwijsactiviteiten, 

omgaan met verschillen/differentië-
ren en inclusie. De dio maakt dit jaar 
een portfolio voor het Startbekwaam 
assessment en studeert vakdidactisch 
af binnen Hogeschool Rotterdam IvL.

Waarop ligt de focus van de dio?

Begeleidingsstructuur

projectleiding Annemiek Waage (ROC Mondriaan)  
 Wouter van der Toorn (ROC Mondriaan) 
 Jenny van Eijma (ROC Mondriaan)  
 Chris van Gool (Hogeschool Rotterdam)
voorzitter stuurgroep Jolande Rijnders, directeur HRM (ROC Mondriaan) 
leden stuurgroep Maarten Bonarius, onderwijsdirecteur (ROC Mondriaan) 
 Anja van Vliet, onderwijsmanager HR IvL
procescoördinatie  Barbara van Witteloostuyn (Mondriaan Academie)
superviserende rol  Tineke Porschen (Mondriaan Academie)

Overige betrokkenen bij de opleidingsschool
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Annemiek Waage

 Aspasialaan 

Wouter van der Toorn

 Brasserskade 

Rob Lassche
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Jenny van Eijma

 Leeghwaterplein 

Sabine Kuijt
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Schoolopleiders van Mondriaan

Diana van den Driessche 
 Leeghwaterplein 
 Koningin Marialaan 
Melahat Soytürk
 Aspasialaan
 Brasserskade 
 Tinwerf

Instituutsopleiders van HR IvL

Meer informatie over samen opleiden? Contactgegevens

Docenten in opleiding (dio’s) en werkplekbegeleiders (wpb-ers)

Leerwerkplekken op alle 27 scholen

Per campus Aantal dio’s voltijd 
2020 - 2021

Aantal wpb-ers 
2020 - 2021

Aspasialaan 15 12
Brasserskade 14 8
Koningin Marialaan 28 8
Leeghwaterplein 18 10
Tinwerf 14 11
Totaal 89 49

Opleidingsschool

Werkplek 
begeleider

De dio loopt ieder  
schooljaar stage bij een 
school van Mondriaan. 
Hij wordt daar begeleid 
door een schoolopleider, 
werkplekbegeleider en/of 
vakdocent.
Vanuit Hogeschool  
Rotterdam IvL is een  
instituutsopleider aanwezig. 

http://www.hogeschoolrotterdam.nl/samenwerking/instituten/instituut-voor-lerarenopleidingen/samenwerken/
http://www.rocmondriaan.nl/opleidingsschool-mondriaan
http://www.rocmondriaan.nl/opleidingsschool-mondriaan
Mailto:OSMondriaan@rocmondriaan.nl
https://www.instagram.com/opleidingsschoolmondriaan/
https://www.linkedin.com/company/opleidingsschool-mondriaan/



