
WB-conferentie geslaagd 
Op dinsdag 6 november kwamen vijftig  werkplek-
begeleiders  bijeen voor het grootste CVOG-brede 
bijscholingsevenement ooit: de WB-conferentie. 

De collega’s van onze vijf scholen zagen de première van 
de OZU-documentaire. Daarin vertellen studenten Jet en 
Thom over hun ervaringen tijdens het werkplekleren. 

Vervolgens waren er vier workshops rondom begeleiden 
en beoordelen van verschillende soorten studenten. 
Tijdens de intervisie werden er veel ervaringen met 
elkaar gedeeld. De deelnemers gaven achteraf aan dit 
zinvol te vinden en dat er wel meer structuur mag 
worden aangeboden om de intervisie effectiever te 
maken.

Na het buffet, dat veel lovende reacties losmaakte, sloten 
we de avond af met een intensieve en leerzame training 
rondom slechtnieuwsgesprekken. We maakten daarbij 
gebruik van verschillende acteurs die levensecht en 
overtuigend hun rol neerzetten. 

De middag werd met een ruime acht beoordeeld. 
Volgend najaar volgt de tweede WB-conferentie.

Oudergesprekken 

Op 12 en 20 november 
boden we oudergespreks-
training aan. Naast studenten 
waren er ook zeven docenten 
die graag wilden oefenen.  

Een van de deelnemers: 
“Toptraining! Hartstikke nuttig 
en prima werkvorm! Graag 
volgend jaar weer. Extra 
aandacht voor wat 
standaarddingen is ook heel 
goed: je (zit) houding, beloof 
geen dingen die je niet waar 
kunt maken (bv. dat iets 
tussen jullie blijft, of dat de 
onvoldoende echt wel een 
voldoende wordt,) de tijd 
nemen om te herhalen wat de 
ouder zegt enz. Ik heb 
morgen 20 ouders en zelfs na 
al die jaren heb ik ook weer 
geleerd!” 

Divers in Doorn  

Orde houden, omgaan met 
pestgedrag (No Blame) en  
professioneel spreken 
(logopedie): drie 
onderwerpen die aan bod 
kwamen tijdens de 
themabijeenkomst op het 
Revius Doorn op 7 november. 
Een mooi voorbeeld van hoe 
we onze studenten kennis 
laten maken met de 
diversiteit aan zaken waar je 
als docent mee te maken 
krijgt. 
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Pers. leiderschap 

Collega’s Raymond en Hennie 
van het Seyster College 
gaven half oktober een 
boeiende workshop over 

persoonlijk leiderschap en 
wat dat betekent in de 
lespraktijk. Op de 
bijeenkomst schreven 
studenten een ‘mission 
statement’: waar sta je over 
een aantal jaar? (zie foto) 

Agenda 

28 nov: studenten bezoeken 
elkaars scholen 

5 dec: intervisie, alle scholen 

6 dec: WB-training, dag 1, 
Doorn 

12 dec: themabijeenkomst 
klassenmanagement met 
acteurs. Revius Wijk 

14 dec: ALO-thema: ethiek en 
lichamelijkheid. Zeist 

8 jan: WB-training, dag 2, Wijk 

9 jan: plenaire jaaropening 
met studenten op het CLZ 

16 jan: intervisie, alle scholen 

31 jan: hoorzitting Den Haag
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ALO-studenten oefenen 
met klassenmanagement 
Een aantal studenten van de ALO heeft op acht 
november kunnen oefenen met klassenmanagement in 
de gymzaal. Ook hier waren acteurs aanwezig die het de 
studenten bij vlagen flink lastig maakten met o.a. hun 
gestuiter door de zaal. De ALO’ers hadden niettemin een 
mooie succeservaring. Een leerzame middag waarin onze 
studenten lieten zien al over veel pedagogische en 
didactische vaardigheden te beschikken.

Proefvisitatie afgerond 
Op 14 november hebben studenten, begeleiders en 
stuurgroepleden gesproken met een extern panel over de 
gang van zaken binnen de OZU. Zaken zoals kwaliteits-
zorg en samenwerking verdienen nog aandacht, maar de 
feedback was positief: de basis hebben we op orde. Het 
was een oefening voor onze echte hoorzitting op 31  
januari in Den Haag. Dan worden we door de overheid 
(NVAO) beoordeeld op onze ontwikkeling in de 
afgelopen vier jaar. We kunnen dan wederom zelfkritisch 
maar ook vol trots onze Opleidingsschool presenteren. 

Onze website www.opleidingsschoolcvog.nl is 
inmiddels online en staat vol informatie voor 
studenten en begeleiders. Ook kun je er onze 
documentaire bekijken. 
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