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leeswijzer
Dit informatiedossier beschrijft de stand van zaken en de ontwikkelpunten van NOD
Haaglanden op basis van de criteria van het toetsingskader van de NVAO voor de
beoordeling van aspirant-opleidingsscholen. In de kantlijn is aangegeven op welk
NVAO-criterium de tekst van toepassing is. De input van studenten is per onderwerp
in de tekst opgenomen in de vorm van citaten uit vier interviews met studenten,
aangevuld met quotes uit onze jaarlijkse studentenenquête en van studenten uit
onze opleidingscommissie. Links naar relevante documenten of webpagina’s zijn met
arceringen aangegeven. Door hierop te klikken, gaat u naar het betreffende document
of de webpagina.
Bij dit informatiedossier zijn de volgende bijlagen gevoegd:
•	Bijlage 1: De reis van onze NOD-studenten.
•	Bijlage 2: Een factsheet met de belangrijkste kwantitatieve gegevens van NOD
Haaglanden (aantallen studenten, opleidingsinfrastructuur).
•	Bijlage 3: Een sterkte-zwakte analyse van NOD Haaglanden per NVAO-criterium.
De algemene gegevens van NOD Haaglanden vindt u via deze link.

1	onze visie en
de beoogde
leerresultaten
1.1 Visie en didactisch concept
1a

Het Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden (NOD Haaglanden) is een
opleidingsschool van zeven scholen van vier besturen en vier instituten voor
lerarenopleidingen in de regio Haaglanden. Het partnerschap kenmerkt zich door
diversiteit in leerlingenpopulaties, onderwijsniveaus en onderwijsconcepten en
staat midden in de grootstedelijke samenleving. De Haagse context kent een grote
diversiteit aan leerlingen, ieder met hun eigen talenten. Deze diversiteit vraagt veel
van docenten; zij dienen te beschikken over de pedagogisch-didactische competenties
die nodig zijn om goed onderwijs te geven aan zeer verschillende leerlingen, of het nu
gaat om leerlingen uit een achterstandswijk of uit een hoger sociaal milieu. Dit leren
docenten (in opleiding) bij uitstek in de grootstedelijke praktijk van NOD Haaglanden.
Centraal uitgangspunt in onze gedeelde visie is dat we samen studenten opleiden
voor het Haagse onderwijsveld, waar sprake is van een grote diversiteit in
leerlingenpopulaties, onderwijsniveaus en onderwijsconcepten. Daarom staan
diversiteit en, daaraan gekoppeld, kansengelijkheid en passend onderwijs centraal.
De opleiding van NOD-studenten vindt voor een groot deel plaats op de werkplek
in de Haagse grootstedelijke context. Zo leren en ontwikkelen zij een breed
handelingsrepertoire in een authentieke, krachtige leeromgeving en zijn zij aan het
eind van hun opleiding in staat om te werken op een diversiteit aan scholen (binnen
en ook buiten de Haagse context).
“Diversiteit is het wezenskenmerk van de opleiding bij NOD Haaglanden. Omdat je elk jaar
op een andere school stage loopt, kom je met allerlei soorten onderwijs, niveaus, scholen,
leerkrachten en leerlingen in aanraking. Den Haag is een stad met een grote culturele
diversiteit, en die zie je op allerlei manieren terug in de opleiding bij NOD Haaglanden.”
Esra Acar, 4e jaars Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam

In het opleidingsplan (klik op deze link voor het gehele document) is onze
visie vertaald in een didactisch concept dat de basis is van ons gezamenlijk
opleidingsprogramma. De visie en het didactisch concept van NOD Haaglanden zijn
gebaseerd op onderstaande vier uitgangspunten. Per uitgangspunt is ter illustratie
een aantal elementen van ons didactisch concept weergegeven (klik op deze link voor
het volledige didactisch concept):
•	Een gevarieerde, kleurrijke leeromgeving met veel aandacht voor de pedagogischdidactische competenties. Studenten maken op verschillende manieren kennis met
de diversiteit binnen NOD Haaglanden en krijgen hierdoor een breed beeld van
het Haagse onderwijs. Zo rouleren studenten van school en vinden bijeenkomsten
plaats op verschillende scholen, zodat studenten kennismaken met de (leerlingen
van de) gastschool.
•	Ontwikkeling staat centraal. Het opleidingsprogramma is erop gericht dat
studenten zich aan het eind van de initiële opleiding bewust zijn van hun
professionele identiteit en, op basis van hun ervaringen in de diverse en
kleurrijke leeromgeving van NOD Haaglanden, een onderbouwde keuze kunnen
maken voor een school die het beste bij hen past. Dit bereiken we onder andere
door een gefaseerde opbouw, sturing middels het leerwerkplan/persoonlijk
ontwikkelingsplan, coaching op het ‘leren leren’, gerichte doorplaatsing en het
bieden van een veilige, herkenbare leeromgeving.
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•	De opleidingsschool is verankerd in het HRM-beleid. Leren van en met
elkaar staat centraal voor iedereen, onder andere in gezamenlijke intervisie,
professionaliseringsbijeenkomsten en webinars. De betrokkenen worden volgens
NOD-afspraken gefaciliteerd en de rollen in de opleidingsschool zijn verbonden aan
het functiebouwwerk.
•	De NOD-partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Het opleidingsprogramma
is een co-creatie van scholen en instituten en de partners vormen samen ‘één
school’ met een herkenbare, veilige opleidingsinfrastructuur. Dit is ook zichtbaar
in onze organisatiestructuur en onze kwaliteitscultuur. We zijn samen NOD
Haaglanden: scholen en lerarenopleidingen zijn goed vertegenwoordigd in de
verschillende organisatieonderdelen, er is een open cultuur en er is eigenaarschap
en commitment op alle niveaus.
Om te evalueren of en hoe de visie wordt vertaald naar het opleidingsprogramma,
is in 2020 een matrix ontwikkeld die per uitgangspunt zichtbaar maakt welke
onderdelen goed in onze praktijkmodules zijn verwerkt en welke punten nog
aandacht behoeven. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben we onder andere de
voorlichting voor werkplekbegeleiders over de praktijkmodules verbeterd en is er
in de ‘Haagse Module Diversiteit’ expliciet aandacht besteed aan de diversiteit aan
lesobservatieformulieren.
“Naast de diversiteit – aan scholen, onderwijstypes en -niveaus, leerlingen, locaties,
buurten en noem maar op – vind ik vooral ‘verbinding’ kenmerkend voor NOD Haaglanden.
Je komt met zo veel verschillende soorten mensen aan tafel te zitten. Gesprekken met je
begeleiders over je toekomst als docent, de intervisie met studenten van andere instituten,
de discussies over onderwerpen als passend onderwijs tijdens de ‘workshops’ zoals ik de
praktijkmodules van het NOD altijd noem… Daardoor voel je je enorm verbonden met elkaar
en met de opleidingsschool.”
Tugba Çölgeçen, 4e jaars Engels Hogeschool Utrecht

1.2 In ontwikkeling
4b

Van onze werkplekbegeleiders is 84% bekend met de NOD-visie, blijkt uit onze
jaarlijkse enquête. Streven is dat alle werkplekbegeleiders en andere collega’s de
visie van NOD Haaglanden kennen en uitdragen. Zo vergroten we de betrokkenheid
en het draagvlak voor samen opleiden en verstevigen we de basis van onze
opleidingsinfrastructuur en ons opleidingsprogramma. We organiseren daarom
diverse bijeenkomsten op NOD-niveau en op partnerniveau. Een voorbeeld hiervan
is de jaarlijkse NOD-startbijeenkomst voor alle werkplekbegeleiders, school- en
instituutsopleiders, waarin we op basis van een inhoudelijke inleiding met elkaar in
gesprek gaan over de vertaling van de NOD-visie naar de praktijk van samen opleiden
(in oktober 2020 met Iliass El Hadioui over de transformatieve school).
We willen studenten zo goed mogelijk opleiden voor de diverse Haagse
onderwijscontext. Middels onderzoek kunnen studenten zich hiervan bewust worden.
Bijvoorbeeld: hoe verschilt de toepassing van theorie in scholen met verschillende
leerlingen, niveaus en concepten? Daarom verbinden we het onderzoek van
studenten aan onze visie. Met ingang van 2020-2021 heeft elke NOD-school een
onderzoeksverantwoordelijke die de studenten op school begeleidt bij het verbinden
van hun onderzoeksvraag aan de NOD-visie. De onderzoeksverantwoordelijken volgen
hiertoe een professionaliseringstraject in de kenniswerkplaats diversiteit.
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2	de onderwijsleeromgeving
2.1 Instroom, doorstroom, vrijstellingen
Studenten kunnen zich bij NOD Haaglanden aanmelden via
www.nodhaaglanden.nl/aanmelden (klik hier voor de reis van de student binnen NOD
Haaglanden). De instroomkwalificaties zijn gebaseerd op de wettelijke voorschriften
en zijn gerelateerd aan de aard van de opleiding, maar ook aan de specifieke leerroute
(voltijd, deeltijd, zij-instroom). De verantwoordelijkheid voor het verlenen van
eventuele vrijstellingen ligt bij de lerarenopleidingen. Zij hebben hiervoor assessments
en EVC-procedures ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen.

2b

Om studenten de diversiteit van de Haagse context te laten ervaren, zijn zij binnen
NOD Haaglanden gedurende hun opleiding gegarandeerd van een opleidingsplaats en
rouleren zij van school (combinatiestages). Uitgangspunten voor de doorstroom van
studenten zijn:
a)	dat de student kennismaakt met verschillende typen scholen (leerlingenpopulaties,
onderwijsniveaus en onderwijsconcepten) en
b)	dat de school past bij de leervragen van de student.

1c

Studenten kunnen op basis van deze uitgangspunten een voorkeur uitspreken voor
een school. Hbo-studenten die vier jaar binnen NOD Haaglanden blijven, lopen
stage bij vier verschillende scholen. Wo-masterstudenten wisselen indien mogelijk
halverwege het schooljaar van school (onderbouw-bovenbouw) of maken via een
meerdaags werkbezoek kennis met een andere school.
“Wat NOD Haaglanden bij uitstek kenmerkt, is diversiteit: je krijgt te maken met heel
verschillende schooltypes en leerlingenpopulaties, ook als wo-student. Ik heb een half jaar
op een domeinschool meegelopen, een soort hybride van montessori en regulier onderwijs,
met een werkgroep/college-achtig organisatiemodel. Mijn tweede school stond midden in
de Schilderswijk, met een populatie die maar voor 7% een westerse achtergrond had. Een
school die didactisch gezien veel meer maatwerk met zich meebracht en waar je echt een
culturele sensitiviteit moest zien te ontwikkelen. Ik heb het als heel fijn ervaren dat je kunt
proeven van die verschillende smaken: zo krijg je een veel beter beeld van wat voor docent je
wilt zijn.”
Guus Schaepman, alumnus master Geschiedenis ICLON

2.2 Opleidingsprogramma
2a

Het NOD-opleidingsprogramma, dat één geheel vormt met de curricula van de vier
instituten, noemen we de ‘NOD-middenkolom’. We zijn trots op onze middenkolom:
door grote betrokkenheid en korte lijnen is het gelukt om met vier instituten
en de scholen tot een gezamenlijk programma te komen. De middenkolom is
ontstaan tijdens intensieve sessies met de stuur- en werkgroepleden van de
scholen en instituten en laat zien hoe de NOD-visie, de curriculumonderdelen
van de instituten en de expertise van de scholen samenkomen in het gezamenlijk
opleidingsprogramma. Op basis van evaluaties, curriculumwijzigingen e.d. bekijken we
jaarlijks (in mei) met de betrokkenen van de scholen en instituten welke onderdelen
van het opleidingsprogramma moeten worden aangepast.
Gedurende hun opleiding ontwikkelen de studenten hun bekwaamheden binnen
de diverse, kleurrijke context van NOD Haaglanden. De landelijk vastgelegde
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bekwaamheidseisen (vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch) zijn vertaald
naar leerresultaten (HR), leeruitkomsten (HU), bekwaamheden (SEC) en beroepsrollen
(ICLON). Het opleidingsprogramma - voor studenten en werkplekbegeleiders
overzichtelijk weergegeven in een programmaboekje - bestaat uit de volgende
onderdelen:
a	Werkplekleren
b	Intervisie
c	Praktijkmodules en onderzoek

a

Werkplekleren

Het leren op de werkplek is de basis van het opleidingsprogramma en is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten1:
•	Er is een gefaseerde opbouw: de student hoeft niet alles meteen te kunnen
(scaffolding). Er is een opbouw in het opleidingsprogramma van minder naar
meer complexe onderwerpen en een toenemende mate van zelfstandigheid (van
ondersteunen in de les naar vormen van co-teaching naar zelfstandig lesgeven).
•	De werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider tonen voorbeeldgedrag,
expliceren hun aanpak en keuzes, hebben een zelfkritische houding en staan open
voor feedback (modelling).
•	De werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider maken hun praktische en
theoretische kennisbasis voor de student toegankelijk en bespreekbaar, hebben altijd
aandacht voor diversiteit, kansengelijkheid en het onderwijsconcept van de school
(sharing).
•	De student is gericht op het verwerven van inzicht in leerprocessen van individuele
leerlingen in de eigen klassen/lessen en het ontwikkelen van sensitiviteit voor
diversiteit (focusing).
•	Er wordt van en met elkaar geleerd door studenten, werkplekbegeleiders en opleiders
en de verhoudingen worden gaandeweg het opleidingstraject steeds gelijkwaardiger.
•	In lesobservaties wordt specifiek gekeken naar de onderwijscontext van de school
(Welke specifieke elementen uit de onderwijscontext van school zie je terug in de les?
Waaruit blijkt dat?).
“Ik heb een e-mailadres, een sleutel voor de lokalen: je hoort er echt helemaal bij. Dat alles
geeft mij het gevoel een prioriteit te zijn; ik voel mij gewaardeerd en serieus genomen en dat
is een heel fijn gevoel. NOD Haaglanden is gewoon een warm bad voor mij! Daarnaast is het
natuurlijk heerlijk dat je altijd verzekerd bent van een stageschool. Dat was in het eerste jaar
van mijn studie wel anders toen ik op eigen houtje een school zocht en er geen kon vinden.”
Lisa Jonker, 3e jaars Engels Hogeschool Utrecht
“Een sterk punt van NOD is dat we studenten de ruimte te geven om in alle “veiligheid” aan
het vak van docent te proeven.”
Quote uit de jaarlijkse werkplekbegeleidersenquête, 2019-2020

b

Intervisie
1b

Studenten nemen vier keer per jaar deel aan NOD-intervisiegroepen waaraan studenten
van verschillende scholen en instituten deelnemen (groep 1: hbo 2 en educatieve minor,
groep 2: hbo 3-4 en wo master). Zij reflecteren met elkaar over hoe vraagstukken op
verschillende manieren, in verschillende contexten kunnen worden opgelost en maken
de verbinding met theoretische inzichten aan de hand van verschillende methoden, zoals
de incidentmethode, helpende vragen, socratisch coachen en werken met beeldspraak.
Door de gemengde samenstelling van deze intervisiegroepen leren studenten van elkaar

1.	Onder andere gebaseerd op het model van Kelchtermans e.a. (2010), Worstelen met werkplekleren. Naar
een beschrijvend model van werkplekleren. Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON / VELOV) 31(1),
p. 4-11 en het voorbeeld van TRION in ADEF (2017). Samen leraren opleiden. Parels uit de praktijk 2.
Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen VO.
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om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De intervisiegroepen
worden begeleid door koppels van school- en instituutsopleiders en zijn een aanvulling
op de intervisie op de instituten en de scholen. Dat aan deze intervisiegroepen zowel
wo- als hbo-studenten deelnemen, wordt door de studenten als een verrijking ervaren.

2a

“Ik heb de intervisie als heel fijn ervaren. Ook de frequentie van de NOD-dagen was
goed. Het was heel zinvol om te kunnen sparren met mensen van andere opleidingen en
studierichtingen, die op een andere manier onderwijs krijgen en inzichten kunnen hebben
die voor jou nieuw zijn. Maar het was voor mij als wo-student ook verhelderend om
intervisie te doen met een hbo’er met drie of vier jaar NOD-ervaring, die daardoor meer
feeling heeft met lesgeven en van wie je dan ook de betere tips kunt krijgen.”
Guus Schaepman, alumnus master Geschiedenis ICLON
“Wat intervisie mij het meest biedt, is dat ik uit mijn eigen HU-bubbel kan stappen en in gesprek
kan gaan met mensen van andere instituten en studierichtingen. Je zit met studenten uit het hbo
en het wo en je gaat in gesprek over dingen waar je allemaal mee te maken hebt. Je krijgt dingen
te horen vanuit andere perspectieven. Dat ervaar ik als zeer verfrissend – de allereerste keer was
ik er huiverig voor, maar dat was meteen voorbij. Je kunt tijdens de intervisiesessies als het ware
een stap terug doen, je hoeft niet hoog in je emoties te blijven zitten: je bent ergens heel erg boos
over of heel verward … Maar je leert objectiever naar je problemen te kijken door ze te delen met
je medestudenten, die je een ander kijkkader kunnen geven. Doordat je dezelfde studenten en
docenten blijft tegenkomen, voelt het bijna als familie.”
Lisa Jonker, 3e jaars Engels Hogeschool Utrecht

c

Praktijkmodules en onderzoek

In de door scholen en instituten gezamenlijk ontwikkelde praktijkmodules komen
de centrale NOD-thema’s sterk naar voren, ofwel als praktijkmodule (Haagse
module diversiteit: diversiteit en kansengelijkheid, Passend onderwijs: diversiteit
en passend onderwijs) ofwel als centrale invalshoek in een praktijkmodule met een
algemener thema (bijv. adolescentiepsychologie). NOD Haaglanden biedt de volgende
praktijkmodules:
Hbo leerjaar 1 & wo
•	Adolescentiepsychologie
•	Motiverende didactiek
Hbo leerjaar 2 & wo
•	Digitale leermiddelen
•	Onderzoek
Hbo leerjaar 3 & wo
•	Haagse module diversiteit
•	Didactiek en samenwerkend leren
•	Passend onderwijs
•	Onderzoek
Studenten volgen praktijkmodules afgestemd op hun leerbehoeften en opleidingsvariant.
De hbo-studenten volgen de praktijkmodules van hun leerjaar/leerfase. De wo-studenten
volgen praktijkmodules die passen bij hun leervragen en kunnen in principe bij alle
praktijkmodules aansluiten. De praktijkmodules bestaan uit drie bijeenkomsten op
wisselende NOD-schoollocaties, praktijkopdrachten en zelfstudie. In praktijkopdrachten
maken studenten de verbinding met hun eigen leervragen.
De partners leveren een bijdrage vanuit hun eigen expertise, waardoor alle studenten
hiervan kunnen profiteren. Bijvoorbeeld: via de praktijkmodule Passend onderwijs kunnen
alle studenten leren van de expertise van College St. Paul om leerlingen te helpen bij het
inhalen van leerachterstand en omgaan met problemen, ook al biedt de school vanwege
haar omvang maar een klein aantal opleidingsplaatsen. Tijdens de bijeenkomsten
wordt de verbinding gemaakt met de gastschool en de leerlingen, bijvoorbeeld door
leerlingenarena’s, een rondleiding of opdrachten met leerlingen en/of docenten van de
school (klik hier voor een illustrerend filmpje).
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De koppeling met de curriculumonderdelen van de instituten en de verbinding
theorie-praktijk zijn onderdeel van de programma’s van eisen van de NODpraktijkmodules.

1b

Binnen NOD Haaglanden doen studenten vanaf 2020/2021 onderzoek naar
diversiteit (minimaal één onderzoek in de opleiding) of andere relevante vragen
die leven op de NOD-scholen. Het onderzoek is praktisch van aard en gekoppeld
aan de onderwijspraktijk (bijv. een les of een lessenserie ontwerpen, lesson study).
De onderzoeksverantwoordelijken op de scholen begeleiden de studenten bij het
verbinden van hun onderzoeksvraag aan de NOD-visie en volgen het onderzoeksproces;
het instituut verzorgt de onderzoeksbegeleiding. Hiervoor organiseren de
onderzoeksverantwoordelijken jaarlijks drie bijeenkomsten op hun school.

2a

“Wat ik in de praktijkmodule Digitale Leermiddelen geleerd heb, pas ik dagelijks toe, en de
module die ik nu volg, Haagse module diversiteit, vind ik zelfs het meest waardevolle wat ik
tot nu toe meegemaakt heb. Die module begon met een rondleiding door de Schilderswijk,
langs de moskee, maatschappelijk werk, de voedselbank … dan zie je waar je leerlingen
vandaan komen en begrijp je ze ook veel beter. En dat kun je dan in je lespraktijk integreren.
Zoiets vind ik prachtig.”
Lisa Jonker, 3e jaars Engels Hogeschool Utrecht

1b

2.3 Verbinding theorie en praktijk
1b

In alle onderdelen van het opleidingsprogramma – werkplekleren, intervisie
en praktijkmodules – worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De
praktijkervaringen van studenten worden gekoppeld aan de theorie die zij op de
instituten krijgen, bijvoorbeeld middels een systematische analyse aan de hand
van Modelgestuurd Leren van Succes of het model van Korthagen. Zo kunnen
de studenten de praktijk benoemen vanuit de theoretische kaders en andersom.
De diversiteit van NOD Haaglanden speelt hierin expliciet een rol: theorie en
praktijkervaringen worden geplaatst in de bredere context van de opleidingsschool.
Wat betekent een theorie voor de praktijk en hoe verschilt dit tussen scholen?
Waarom werkt iets wel bij de ene leerling en niet bij de andere? Hoe kunnen we dat
begrijpen vanuit de theorie?
“Theorie en praktijk sluiten in de opleiding zeker op elkaar aan. Om een voorbeeld te
noemen: voor onderwijskunde werd op mijn instituut de stof behandeld aan de hand van
vakliteratuur. Daar werden ook wel praktijkvoorbeelden bij gegeven, maar daar kreeg je dan
toch niet echt een beeld bij. Als je dan zelf op je school in de klas komt en de les observeert,
dan zie je die theorie in het gedrag van de leerlingen opeens heel duidelijk terug. En kun
je die kennis gebruiken als je zelf lesgeeft. Voor de praktijkmodules van de NOD gaat die
verbinding tussen theorie en praktijk zeker ook op. Je krijgt dan op een NOD-locatie les van
iemand die aan die school verbonden is en die dus uit eigen ervaring kan spreken.”
Esra Acar, 4e jaars Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam

Door co-creatie van praktijkmodules door school- en instituutsopleiders en nauwe
afstemming tussen de opleiders en de modulehouders op de instituten, kunnen
we de verbinding goed maken. We houden in de planning van praktijkmodules
bijvoorbeeld rekening met de planning van de bijeenkomsten op de instituten, zodat
we in de praktijkmodules kunnen inspelen op de theorie die studenten net op het
instituut hebben gehad. Vanuit onze visie bieden we de studenten nieuwe inzichten:
in de praktijkmodule ‘Haagse module diversiteit’ koppelen we bijvoorbeeld de
grootstedelijke context van Den Haag aan de theorie van de transformatieve school.
In het werkplekleren worden studenten gestimuleerd om hun handelen te
baseren op theoretische inzichten, bijvoorbeeld door gericht vragen te stellen
of hen te stimuleren om met bepaalde methoden te oefenen (zoals complete
instructie of gespreksinterventies). Ook de korte lijnen tussen de schoolopleiders,
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werkplekbegeleiders en instituutsopleiders leiden tot een goede verbinding van
theorie en praktijk. In de professionalisering van werkplekbegeleiders, schoolopleiders
en instituutsopleiders wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de koppeling
theorie-praktijk. Ook nemen onze school- en instituutsopleiders actief deel aan
curriculumontwikkeling van de instituten.

2.4 In ontwikkeling
4b

Studenten leren het meest van de praktijkmodules wanneer zij het geleerde toepassen
in de praktijk en daarvoor de ruimte krijgen in het werkplekleren. Dit vraagt van
werkplekbegeleiders en schoolopleiders dat zij goed op de hoogte zijn van de
praktijkmodules en wat dit vraagt in de praktijk. Daarom worden zij vanaf 2020-2021
meegenomen in de praktijkmodules middels een pressure cooker en kennisclips. Klik
hier voor een voorbeeld van een kennisclip.
Wo-studenten en studenten van flexibele opleidingsvarianten nemen relatief
weinig deel aan de praktijkmodules en profiteren daardoor nog niet optimaal
van de expertise van NOD Haaglanden. De modules zijn in de huidige vorm niet
altijd geschikt voor deze groepen studenten. We willen de praktijkmodules voor
deze groepen op een andere manier aanbieden (korter en meer op maat), zodat
de praktijkmodules voor hen beter leerbaar zijn en de gevraagde inzet beter in
verhouding staat tot de opleidingsomvang.
“Die modules zijn vooral gericht op hbo-studenten, die er vier jaar de tijd voor krijgen. Wostudenten zijn maar één jaar aan het NOD verbonden, en zij krijgen zo’n module in een soort
snelkookpan voorgeschoteld. De tijd om al die modules te volgen heb je gewoon niet. Wat
niet wegneemt dat ik de praktijkmodulelessen zo veel mogelijk heb bijgewoond en er veel
van heb geleerd.”
Guus Schaepman, alumnus master Geschiedenis ICLON
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3	onze opleidingsinfrastructuur
Dankzij een stevige en uniforme opleidingsinfrastructuur op de scholen en instituten
kunnen we jaarlijks een kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaats bieden aan circa
100 studenten in een diverse, kleurrijke leeromgeving (zie factsheet). Iedere NODschool beschikt over een schoolcoördinator, minimaal één schoolopleider, waarvan er
(op termijn) minimaal één is opgenomen in het beroepsregister voor lerarenopleiders
(BRLO), en een team van werkplekbegeleiders bij verschillende vakgroepen (bij
75% van de NOD-vaksecties minimaal één opleidingsplaats). De NOD-instituten
beschikken over een instituutscoördinator, een poule van instituutsopleiders en een
poule van assessoren/examinatoren (hbo).

2c

De organisatiestructuur van NOD Haaglanden bestaat uit een bestuursraad
(strategisch), een stuurgroep (tactisch), een werkgroep (operationeel) en tijdelijke
voorbereidingsgroepen en ontwikkelgroepen met een gerichte opdracht. Alle stuuren werkgroepleden nemen deel aan een voorbereidingsgroep. De programmamanager
is de verbindende schakel tussen de verschillende organisatieonderdelen en is onder
andere verantwoordelijk voor de voortgang van de activiteiten, de dagelijkse leiding
en de borging van de gemeenschappelijkheid. In alle organisatieonderdelen werken
de scholen en de instituten nauw samen vanuit het principe van gelijkwaardigheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De scholen en instituten zijn in alle onderdelen,
op alle niveaus, vertegenwoordigd.

4a

3.1 Visie op professionalisering
2e

Binnen NOD Haaglanden staat ontwikkeling centraal, op alle niveaus. Dit betekent dat
de scholen en instituten voortdurend van en met elkaar blijven leren. Dit gebeurt op
verschillende fronten en op alle niveaus (van student tot directeur). Zo leren scholen
en instituten bijvoorbeeld samen tijdens de co-creatie van onze praktijkmodules, en
nemen studenten, begeleiders, opleiders en docenten van onze scholen en instituten
samen deel aan onze webinars over online onderwijs. Het samen opleiden wordt
vormgegeven door opgeleide professionals die zijn toegerust om studenten op te
leiden in de grootstedelijke Haagse context. In onze professionaliseringsactiviteiten
op NOD-niveau en op partnerniveau nemen we de betrokkenen mee in onze visie. De
visie op professionalisering is uitgewerkt in hoofdstuk 7 van het opleidingsplan.

3.2 Deskundige begeleiders en opleiders
2d

Op basis van het landelijk rollenportfolio van ADEF en de bekwaamheidsgebieden
van Velon heeft NOD Haaglanden taakomschrijvingen en competentieprofielen
ontwikkeld voor de schoolopleider, de schoolcoördinator, de werkplekbegeleider en de
instituutsopleider. Deze profielen zijn ook de basis voor onze professionalisering.
Onze schoolopleiders, instituutsopleiders en werkplekbegeleiders zijn voor hun rol
opgeleid en gecertificeerd. Zij worden volgens de NOD-afspraken uit het reglement
gefaciliteerd voor hun rol (bijvoorbeeld hbo 2-3 36 uur werkplekbegeleider en 24
uur schoolopleider). NOD Haaglanden heeft duidelijke eisen geformuleerd waar het
personeel aan moet voldoen. Zo zijn werkplekbegeleiders en schoolopleiders minimaal
3 jaar werkzaam als bevoegd docent en hebben zij een erkende training/opleiding tot
werkplekbegeleider/schoolopleider (BOS1) gevolgd.
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Onze werkplekbegeleiders en schoolopleiders leiden we in-company op in
gemengde groepen op verschillende NOD-locaties, zodat ook zij de diversiteit
van NOD leren kennen. Tijdens deze trajecten en tijdens de start- en afsluitende
bijeenkomsten maken zij kennis met de visie en eigenheid van NOD Haaglanden.
Werkplekbegeleiderstrainingen worden zoveel mogelijk gegeven door koppels
van instituutstrainers en schoolcoördinatoren. Jaarlijks leiden we ca. 30
werkplekbegeleiders en ca. 10 schoolopleiders op. Instituutsopleiders nemen deel aan
de professionaliseringsbijeenkomsten van NOD Haaglanden. Er is groot enthousiasme
om te leren en ontwikkelen. Zo is onze eerste groep schoolopleiders op eigen initiatief
als groep doorgegaan met BOS2, BOS3 en BRLO-registratie.
Voor de directeuren en coördinatoren van de scholen en instituten organiseren we
minimaal twee keer per jaar een professionaliseringsbijeenkomst over een actueel
thema op het gebied van samen opleiden. Na een inhoudelijke (theoretische)
inleiding gaan we in deze bijeenkomsten samen aan de slag met de vertaling naar
de praktijk (bijvoorbeeld bijeenkomsten over de middenkolom, het formuleren van
streefdoelen en het interpreteren van studentenenquêteresultaten). Afhankelijk van
het thema sluiten ook andere betrokkenen aan, zoals studenten, werkplekbegeleiders,
opleiders en teamleiders (zoals bij de sessie ‘Kwaliteit maak je samen’ onder leiding
van Miranda Timmermans in maart 2019 en het webinar over Turkse/Armeense
kwestie en vrijheid van meningsuiting op 8 december 2020 in samenwerking met de
kenniswerkplaats diversiteit en The Hague Peace Projects).

2e

De stuurgroep van NOD Haaglanden heeft afgesproken dat in de gesprekscyclus
expliciet aandacht wordt besteed aan de rollen binnen de opleidingsschool en dat
hierbij gebruik wordt gemaakt van de NOD-competentieprofielen. In de stuurgroep
worden ervaringen en best practices met elkaar gedeeld.
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3.3 Studiebegeleiding
2f

De student staat centraal en wordt omgeven door een opleidingsteam dat bestaat uit
de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De lijnen zijn kort en men
weet elkaar snel te vinden. De instituutsopleiders zijn vaak aanwezig op de NODscholen, onder andere voor lesbezoeken, en verzorgen begeleidingsbijeenkomsten
op de NOD-schoollocaties (ongeveer eens per twee maanden). De begeleiders
en opleiders bieden passende begeleiding, die aansluit bij de leervragen en
ondersteuningsbehoeften van de student. School-, instituutsopleiders en
werkplekbegeleiders stemmen dit af. Doordat alle scholen een vergelijkbare en
herkenbare opleidingsinfrastructuur hebben, is deze leeromgeving veilig en ervaren
studenten dat alle scholen onderdeel uitmaken van dezelfde opleidingsschool (‘samen
één school’).
In het programmaboekje wordt de opleidingsinfrastructuur op pagina 18 kort en
bondig uitgelegd aan de studenten. Ook is er een smoelenboekje met contactpersonen
per school en instituut.
“De drietrapsraket van een instituutsopleider, een schoolopleider en een werkplekbegeleider
werkt heel goed. De werkplekbegeleider zie je elke dag, daar heb je intensief contact mee.
De schoolopleider is een collega van je werkplekbegeleider, dus die kennen elkaar goed. Als
er iets is wat je wilt weten of wat je kwijt wilt, kun je altijd bij een van beiden terecht. De
schoolopleider komt niet vaak in je les, die blijft wat dat betreft meer op de achtergrond. De
instituutsopleider zie ik vaak, ongeveer twee keer per blok in de klassikale les die ze geeft.
Met haar bespreek je dan ook hoe ver je bent met je portfolio en zo. In deze tijden uiteraard
via Teams.”
Esra Acar, 4e jaars Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam
“De begeleiding is zoals eerder gezegd bovengemiddeld goed. De betrokkenheid is groot en
iedereen staat open om te helpen. Kortom, geweldige begeleiding.”
Quote uit de jaarlijkse studentenenquête, 2018-2019
“Ik vind de begeleiding bijzonder goed. Er wordt regelmatig gereflecteerd en de docenten
maken tijd om je bruikbaar advies mee te geven om door te kunnen groeien.”
Quote uit de jaarlijkse studentenenquête, 2019-2020

3.4 In ontwikkeling
4b

Om van en met elkaar te blijven leren vanuit de NOD-visie en het draagvlak te
vergroten, organiseren we sinds 2020-2021 in oktober een startbijeenkomst voor
alle schoolopleiders, instituutsopleiders en werkplekbegeleiders over een thema dat
past binnen onze NOD-visie (in oktober 2020 bijvoorbeeld een webinar met Iliass el
Hadioui over de transformatieve school). Deze bijeenkomst staat in de jaarkalender
van de partners; alle opleiders en werkplekbegeleiders worden verwacht en ook de
directeuren zijn vertegenwoordigd.
Bij de tekortvakken is het soms een uitdaging om voldoende opleidingsplaatsen
te realiseren voor studenten. Er is in Den Haag in 2019-2020 een ‘plaatsingstafel’
opgezet waar de Haagse opleidingsscholen zich samen inspannen om alle studenten
van de tekortvakken te plaatsen. Met succes: in september 2020 zijn alle studenten
van tekortvakken uit de regio geplaatst.
Ter ondersteuning van de uitvoering van de gesprekscyclus, wordt een format/
checklist ontwikkeld waarmee input kan worden opgehaald over het functioneren van
werkplekbegeleiders, schoolopleiders, schoolcoördinatoren en instituutsopleiders.
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4	hoe wij onze
studenten
beoordelen
3b

“De beoordeling van je stage is eerlijk. Je hebt een stappenplan waarin precies staat
omschreven wat er van je verwacht wordt en wat je te wachten staat. Je kunt dus niet voor
verrassingen komen te staan.”
Esra Acar, 4e jaars Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam

4.1 Uitgangspunten
NOD Haaglanden hanteert bij de beoordeling de volgende uitgangspunten:
•	Bekwaamheidseisen: de ontwikkeling van de student wordt beoordeeld op basis
van de leerresultaten (HR), de leeruitkomsten (HU), de bekwaamheden (TU Delft)
of de vertaling daarvan naar beroepsrollen (ICLON).
•	Rubrics: de beoordelingen vinden plaats met behulp van rubrics, waarin
de leerresultaten, leeruitkomsten, bekwaamheden of de beroepsrollen zijn
uitgewerkt in concrete criteria. Deze criteria zijn inzichtelijk voor de studenten,
schoolopleiders, instituutsopleiders en de werkplekbegeleiders.
•	Assessments (hbo): hbo-studenten worden beoordeeld aan de hand van het
portfolio/dossier tijdens verschillende assessments of criteriumgerichte interviews
(CGI’s).
•	Intersubjectiviteit: in de hbo-lerarenopleidingen worden de assessments door
meerdere beoordelaars uitgevoerd. In de wo-lerarenopleidingen wordt de
beoordeling uitgevoerd door de instituutsopleiders, in afstemming met de
schoolopleiders en werkplekbegeleiders op de school.
•	Samen beoordelen: studenten worden in gezamenlijkheid beoordeeld door
instituut en school. De opleidingsinstituten zijn formeel eindverantwoordelijk
voor de beoordeling en toetsing. Bij het beoordelingsgesprek zijn de student, de
schoolopleider en de instituutsopleider aanwezig; de werkplekbegeleider heeft een
adviserende rol.
•	De beoordeling en toetsing van de studenten is geregeld via de examencommissies
van de instituten. De examencommissies van de lerarenopleidingen staan borg
voor de kwaliteit van toetsing en examinering. Zij zijn betrokken bij de borging van
de beoordeling van de studenten van NOD Haaglanden.

3a

Via het overzichtelijke programmaboekje (pagina 18) informeren we de studenten
wie betrokken is bij de beoordeling en op welke dagen de assessments/
beoordelingsgesprekken van NOD Haaglanden zijn gepland. Zo is het voor studenten,
opleiders en werkplekbegeleiders helder wat zij kunnen verwachten.

3b

In tijdlijnen zijn de formatieve en summatieve beoordelingsmomenten van de
instituten beschreven voor de werkplekbegeleiders en schoolopleiders, inclusief
de rol van de betrokkenen op de verschillende momenten. De afspraken over de
taken, rollen en verantwoordelijkheden bij de beoordeling zijn uitgewerkt in de
competentieprofielen.

3a
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3b

“Je wordt beoordeeld op het werkplan dat je in overleg met je docent hebt opgesteld, en op
de bewijzen die je hebt gevonden om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Je hebt online
een rubric waarin heel overzichtelijk de criteria staan waarop je beoordeeld wordt en die je
stuk voor stuk per leerdoel kunt afvinken.”
Tugba Çölgeçen, 4e jaars Engels Hogeschool Utrecht

4.2 In ontwikkeling
4b

We evalueren of studenten op de scholen altijd op de afgesproken manier worden
beoordeeld en we evalueren of de afspraken in de praktijk werken, zodat we op
basis hiervan verbeteracties kunnen inzetten. Uit de jaarlijkse studentenenquête
blijkt dat studenten zich niet altijd bewust zijn van de adviserende rol van de
werkplekbegeleider bij de beoordeling (50% weet niet of de werkplekbegeleider om
advies is gevraagd). Naar aanleiding hiervan is de beschrijving van de beoordeling
in hoofdstuk 4 van het programmaboekje uitgebreid. De opleidingsteams zullen
in de communicatie met studenten meer aandacht besteden aan de rollen van de
betrokkenen in de beoordeling. Dit punt zal ook met de NOD-opleidingscommissie
(zie 5.2) worden besproken.
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5	hoe wij werken aan
kwaliteit
5.1 Kwaliteitscultuur
4c

NOD Haaglanden kenmerkt zich door een kwaliteitscultuur. De betrokkenen durven te
ontwikkelen (‘ontwikkeldrang’), er is kritische zelfreflectie en we werken gezamenlijk
en in brede kring aan verbetering. Er is sprake van een open cultuur en eigenaarschap.
We kennen elkaar goed en door de kleinschaligheid is er een veilige sfeer en veel oog
voor kwaliteit vanuit onze visie. Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse peer review
(collegiale visitatie): alle NOD-scholen worden bezocht door vertegenwoordigers van
een andere school en een instituut om te bespreken in hoeverre het samen opleiden
voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die in een
gezamenlijke sessie is ontwikkeld. De bezoekers fungeren als critical friends en helpen
de ontvangende school bij de verdere ontwikkeling van samen opleiden. Opvallend is
de grote betrokkenheid van de directie bij het samen opleiden, bij de peer review maar
ook bij de middenkolom en de praktijkmodules. Sinds 2019 heeft NOD Haaglanden
een opleidingscommissie, bestaande uit een gevarieerde groep studenten, die actief
adviseert en meedenkt over de ontwikkeling van NOD Haaglanden en de uitkomsten
van de kwaliteitsmetingen. Zo kunnen we gerichtere verbeteracties inzetten.
Duurzaamheid van de samenwerking is voor ons essentieel. Zo zorgen we voor
intensieve inwerktrajecten voor de opvolging van schoolcoördinatoren (een jaar lang
intensief samenwerken).
“Ik vond het heel leuk om in de afgelopen vier jaar te ervaren hoe NOD Haaglanden is
gegroeid. Ik heb veel geleerd en geef NOD hiervoor een compliment.”
4e jaars student Nederlands Hogeschool Rotterdam
Uit: verslag opleidingscommissie 20 mei 2020

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het opleidingsprogramma wordt breed
gedragen en er wordt constant gezamenlijk gewerkt aan verbetering. Bijvoorbeeld:
toen de praktijkmodule ‘Activerende didactiek en samenwerkend leren’ voor het eerst
werd uitgevoerd, bleken er afstemmingsproblemen te zijn, waardoor voor een deel
van de studenten de inhoud van deze module al op het instituut was behandeld. De
opleiders van NOD Haaglanden en de modulehouders van de instituten hebben dit
opgepakt, waardoor deze praktijkmodule in het volgende jaar een groot succes is
geworden.

2a

“Het is belangrijk om te benadrukken dat NOD Haaglanden heel erg zijn best doet om
met de aangesloten instituten nauw in contact te blijven. En gelukkig gaat de HU daar
enthousiast in mee. Die verbinding is een cruciaal punt, iets waar het vaak mis gaat bij andere
opleidingsscholen. Juist die samenwerking, het feit dat de HU weet wat ik aan het doen ben,
met wat voor school ik te maken heb, dat ik opgevangen word, dat ik overal terecht kan – dat
geeft zo veel vertrouwen, dat is zo ontzettend waardevol. Dat je gerichte hulp kunt krijgen op
het moment dat jij daar behoefte aan hebt: zoiets vind je anders gewoonweg niet.”
Lisa Jonker, 3e jaars Engels Hogeschool Utrecht

5.2 Kwaliteitssysteem
4a

Het gezamenlijk kwaliteitssysteem (PDCA-cyclus) van NOD Haaglanden is gebaseerd
op het toetsingskader voor opleidingsscholen van de NVAO. Per NVAO-standaard
zijn streefdoelen en indicatoren geformuleerd (incl. normen: wanneer zijn we
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tevreden?), afgeleid van de visie van NOD Haaglanden. We zetten verschillende
kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten in (waaronder evaluatiegesprekken,
onze opleidingscommissie, peer review en kwaliteitsmetingen onder de verschillende
betrokkenen) om de voortgang van onze streefdoelen te meten. De cyclus is
uitgewerkt in een jaarkalender. Op basis hiervan worden verbeteracties geformuleerd
en uitgevoerd op het niveau van de partners en het partnerschap. Een sterktezwakte analyse is te vinden via deze link. Het kwaliteitsplan is onderdeel van ons
opleidingsplan (hoofdstuk 8, pagina 31).

4b

Er wordt jaarlijks een kwaliteitsrapportage opgesteld met de resultaten van de
kwaliteitsmetingen, de verbeteracties voor de komende periode, en een evaluatie
van de ondernomen verbeteracties van de afgelopen periode. Bijvoorbeeld:
studenten gaven in 2018-2019 in de jaarlijkse enquête aan dat zij behoefte hadden
aan meer duidelijkheid over het opleidingsprogramma. Mede naar aanleiding
daarvan informeren we de studenten, werkplekbegeleiders en opleiders sinds
2019-2020 via een programmaboekje over het opleidingsprogramma. Ook zijn de
scholen en instituten naar aanleiding van evaluaties van de praktijkmodules en
de studentenenquête met elkaar in gesprek gegaan om de aansluiting tussen de
praktijkmodules en de curricula verder te verbeteren. Dit voorziet duidelijk in de
behoefte van de studenten.

4c

“Ik ben lid van de opleidingscommissie en in die hoedanigheid heb ik zeker inbreng. NOD
Haaglanden presenteert in de commissie bepaalde plannen en daar kunnen wij dan over
discussiëren en eventueel veranderingen voorstellen. Er wordt ook echt iets gedaan met je
input, ze luisteren naar je, vinden niets bij voorbaat goed of slecht, je kunt alles naar voren
brengen en ze nemen je serieus. Ze nemen je opmerkingen mee en laten naderhand weten
wat ze ermee gedaan hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld de overlap aangekaart die er kan
bestaan tussen de lessen op je instituut en die van de NOD-praktijkmodules. Die overlap
hebben ze er inderdaad zo veel mogelijk uitgehaald.”
Esra Acar, 4e jaars Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam
“Je kunt met klachten en zorgen bij de NOD Haaglanden terecht. Concreet in gesprek
gaan om naar oplossingen te zoeken voor problemen die je tegenkomt. Een voorbeeld
daarvan is de discussie over de extra studielast die de praktijkmodules van het NOD met
zich meebrengen – terwijl daar geen studiepunten tegenover stonden. Daar bestaat
onder studenten dan ook veel onvrede over en wij hebben dat met de opleidingscommissie
aangekaart. Daarop is NOD Haaglanden in gesprek gegaan met de instituten, wat ertoe
geleid heeft dat nu wel studiepunten zijn toegekend aan de module die ik momenteel volg.”
Lisa Jonker, 3e jaars Engels Hogeschool Utrecht

Kenmerkend voor onze kwaliteitscultuur is ook dat we steeds het kwaliteitssysteem
zelf evalueren en verbeteren. Dit gebeurt op basis van gesprekken, niet alleen
met de stuurgroep, werkgroep en bestuursraad, maar ook met studenten,
werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en teamleiders. Tijdens
deze sessies worden bijvoorbeeld samen streefdoelen ontwikkeld, wordt de
voortgang op de streefdoelen geëvalueerd, wordt de samenwerking geëvalueerd (met
behulp van een praatplaat), worden enquêteresultaten geïnterpreteerd en worden
voorbeeldvragen geformuleerd voor de peer review. De grote opkomst bij deze sessies
vanuit de verschillende geledingen is illustratief voor de kwaliteitscultuur en het
eigenaarschap binnen NOD Haaglanden.

5.3 In ontwikkeling
4b

Als opleidingsschool werken we voortdurend aan verbetering. Voor een aantal
streefdoelen willen we nog beter concretiseren/meetbaar maken wanneer we tevreden
zijn. Bijvoorbeeld het streefdoel ‘Studenten zijn voldoende geëquipeerd om te werken
in een diversiteit aan scholen binnen de Haagse regio’: in hoeverre zien we onze visie
terug in het gedrag van door ons opgeleide docenten?
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We zetten een breed instrumentarium in om de voortgang op onze streefdoelen
te meten, zodat we gerichte verbeteracties kunnen inzetten. Deze instrumenten
leveren een rijkheid aan informatie op, die we graag zo overzichtelijk mogelijk
willen rapporteren. Daarom werken we nu aan een handzaam format waarin we
met kleurcodes de voortgang op de streefdoelen op NOD-niveau en partnerniveau
aangeven.

tot slot
In de afgelopen jaren heeft NOD Haaglanden een stevig fundament neergezet voor
het samen opleiden van docenten in de Haagse grootstedelijke context. Dit hebben
we op 17 oktober 2019 ook mogen laten zien aan de ministers van OCW (klik hier
voor het nieuwsitem). Ontwikkeling staat centraal, ook voor ons als partnerschap. We
kijken ernaar uit om van en met elkaar te blijven leren en daarmee bij te dragen aan
de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs.

Op 17 oktober 2019 waren de ministers van OCW op bezoek bij NOD Haaglanden en de
Opleidingsschool Rotterdam. Arie Slob en Ingrid van Engelshoven waren onder de indruk van
de manier waarop we samen leraren opleiden voor Den Haag en Rotterdam. Arie Slob: “Ik ben
jaloers op hoe deze studenten worden opgeleid en had dit graag toen ik zelf als docent werd
opgeleid ook op deze manier gewild. Deze vorm van opleiden kan zeker de toekomst zijn.”
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onze studenten
In dit informatiedossier komen vier van onze studenten aan het woord over hun
ervaringen met NOD Haaglanden. We stellen ze kort voor.

Naam: Esra Acar
Opleiding: 4e jaars Aardrijkskunde
Instituut: Hogeschool Rotterdam
Huidige NOD-school: Wateringse Veld College
Vorige NOD-scholen: Edith Stein College,
Veurs Voorburg, Johan de Witt Scholengroep

Naam: Tugba Çölgeçen
Opleiding: 4e jaars Engels Hogeschool Utrecht
Instituut: Hogeschool Utrecht
Huidige NOD-school: Veurs Voorburg
Vorige NOD-school: College St. Paul

Naam: Gustaaf Jan Schaepman
Opleiding: Alumnus master Geschiedenis
Instituut: ICLON
NOD-scholen: Johan de Witt Scholengroep,
Wateringse Veld College

Naam: Lisa Jonker
Opleiding: 3e jaars Engels
Instituut: Hogeschool Utrecht
Huidige NOD-school: Montaigne Lyceum
Vorige NOD-school: Edith Stein College

www.nodhaaglanden.nl
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