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Stappenplan virtuele partnerscholenmarkt en 
plaatsing praktijkleren 
  

 

Beste studenten, schoolopleiders (ICO’s), BOC’s, relatiebeheerders, studiecoaches en 
andere belangstellenden, 

 

De partnerscholenmarkt gaat dit jaar niet door. Helaas. Ook voor deze middag hebben 
we een andere vorm moeten ontwikkelen en student en schoolopleider zullen elkaar 
virtueel ontmoeten. 
We vinden het belangrijk dat er inhoudelijke gesprekken plaatsvinden voordat de 
student de keuze maakt voor een partnerschool voor volgend jaar. 
Hieronder kan je lezen hoe de voorbereidingen en de  online- ontmoetingen gaan 
plaatsvinden. 
 

• Vóór 3 april 
Schoolopleiders maken een vacature aan en vullen het schoolprofiel in in 
OnStage, het nieuwe systeem voor stageplaatsing. De handleiding en 
instructievideo hiervoor zijn al eerder verstuurd. Scholen die geen vacature 
aanmaken zijn niet zichtbaar voor studenten in het systeem. Mocht je hulp 
nodig hebben: mail servicepunt@hsmanrix.nl en vermeld OnStage in de 
onderwerpregel. 
 

• Vóór 6 april 
Studenten VT beschrijven in hun groeidocument hun huidige praktijkschool en 
noteren wat voor soort school voor komend jaar past bij hun ontwikkeling ( zie 
groeidocument in de bijlage) Zij leggen de beschrijving voor aan de 
schoolopleider (ICO) en deze geeft zo nodig commentaar. 

 

• 6-10 april 
Studenten VT en DT  bekijken de schoolprofielen en noteren tenminste drie 
scholen die voor hen een goede leeromgeving bieden. Studenten VT noteren dit 
in hun groeidocument. Het bekijken van de schoolprofielen gebeurt dit jaar in 
OnStage. Studenten ontvangen vóór 6 april een instructievideo hoe je in 
OnStage kan inloggen en schoolprofielen van scholen kunt bekijken.  
 

• Vóór 13 april 
Studenten VT en DT bereiden vragen voor die zij willen stellen aan de 
schoolopleiders van de gekozen scholen. 
 

• Vóór 13 april 
Schoolopleiders leggen drie momenten van een uur vast in hun agenda in de 
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periode tussen 13 en 25 april. Ze bepalen in welke vorm van videochat zij op die 
momenten bereikbaar zijn. 
 

• 13-17 april 
Studenten nemen via de mail contact op met de (minimaal) drie schoolopleiders 
van de door hen gekozen scholen. Het mailadres van de schoolopleider vind je in 
OnStage. De schoolopleider laat weten op welke momenten en op welke 
manier hij bereikbaar is voor een video-gesprek met de student. 
 

• 13-25 april 
Studenten hebben een video-gesprek met (minimaal) drie schoolopleiders. 
Studenten VT noteren de datum en een korte impressie van het gesprek in het 
groeidocument.  
 

• Na 25 april 
Studenten VT mailen hun groeidocument naar hun studiecoach. 
 

• Na 25 april 
Toekomstige studenten startbekwaam (voltijd) en afstudeerfase (deeltijd) 
solliciteren na de virtuele partnerscholenmarkt bij één van de partnerscholen. In 
principe plaatst een praktijkschool één SB voltijdstudent (als er meer dan zes 
studenten zijn op de school kunnen er twee SB-ers aangenomen worden). (Zie 
ook bijlage Studenten inzetten ihkv het lerarentekort).  
Voor SB studenten is de matching tussen het profiel in het vierde jaar en de 
praktijkschool belangrijk. Bespreek je profielkeuze tijdens het sollicitatiegesprek. 
 
Studenten die een plaats hebben geven dit door aan de relatiebeheerder. 
 

• Na 25 april 
Huidige deeltijdstudenten kunnen solliciteren naar een Gulden Middenweg-
plek als ze aan de gestelde voorwaarden denken te voldoen. (Zie bijlage 
Studenten inzetten ihkv het lerarentekort en Verklaring deelname Gulden 
Middenweg). Studenten die een plaats hebben geven dit door aan de 
relatiebeheerder. 

 

• 11-15 mei 
Studenten (anders dan de hierboven genoemde) geven voorkeuren door voor 
scholen waar zij volgend jaar het praktijkleren willen doen. Je ontvangt nog 
instructies hoe je dat precies moet doen. Houd bij het maken van je keuze er 
rekening mee dat we verwachten dat je tijdens je opleiding verschillende 
soorten praktijkervaringen opdoet. We kunnen niet garanderen dat één van de 
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voorkeuren wordt gehonoreerd. Als je geen voorkeuren aangeeft, dan word je 
door de verantwoordelijke relatiebeheerder geplaatst op een school waar nog 
ruimte is. Studenten die een voorkeur hebben opgegeven hebben voorrang. 
 

• 1 mei- 5 juni 
Relatiebeheerders en BOC’s plaatsen de studenten voor komend jaar. 
 

• 12 juni 
Bekendmaking plaatsing 
 

• 15 juni tot zomervakantie 
Kennismaking student, schoolopleider, partnerschool 
  

Mocht je als student, schoolopleider(ICO) of  BOC nog vragen hebben, stel die dan in 
eerste instantie aan de relatiebeheerder.   

Veel succes allemaal!  

 Met vriendelijke groet,  

 
Jessica Kuiper, Coördinator Praktijkleren  
Annette Schaafsma, Coördinator Partners in Opleiding en Ontwikkeling  

 
 
 

 


