ELAN.
Schoolpracticumovereenkomst
Educatieve minor
Universiteit Twente-ELAN

De partijen:
1. De school
naam school
adres
plaats
coach of SPD
telefoon
e-mail

:
:
:
:
:
:

2. De kandidaat
naam
adres
plaats
telefoon
e-mail

:
:
:
:
:

3. Universiteit Twente-ELAN
lerarenopleider
:
telefoon
: 053 489 ……
e-mail
: ………………………………….@utwente.nl
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De school wijst een coach of schoolpracticumdocent aan die belast is met de zorg voor en inhoudelijke
begeleiding van de kandidaat alsmede met het onderhouden van de contacten met de lerarenopleider van
de Universiteit Twente-ELAN.
Artikel 2
De school stelt de kandidaat in de gelegenheid om, in het kader van zijn/haar opleiding, een schoolpracticum
uit te voeren van …………………………….. tot en met ………………………………
in relatie tot het schoolvak …………………………..
Artikel 3
Het schoolpracticum wordt vervuld in het kader van de afspraken zoals deze tussen de school en de
lerarenopleiding van de Universiteit Twente-ELAN zijn gemaakt. Deze afspraken zijn weergegeven in de
handleiding stage onderbouw.

Artikel 4
Het schoolpracticum heeft een omvang van 5 EC (1 EC komt overeen met 28 studielast uren) en bevat
1
tenminste 40 leerlingcontacturen , waarvan 30 lesuren waarin de kandidaat zelfstandig les geeft.
Artikel 5
De kandidaat is verplicht kennis te nemen van de gedragsregels van de school, waaronder het
privacyreglement, en dient zich dienovereenkomstig te gedragen.
Artikel 6
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd na overleg tussen de drie partijen
Artikel 7
Bij verschil van mening over het schoolpracticum tussen de drie partijen kan de directeur van de Universiteit
Twente-ELAN optreden als intermediair en, in uiterste gevallen als arbiter.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend

Plaats: ……………………………….…
Datum: …………………………... 2013

Handtekening
schoolpracticumdocent

docent in opleiding

……………………………….

……………………………..

lerarenopleider UT-ELAN

…………………………….

Universiteit Twente-ELAN
Drienerlolaan 5
7500 AE Enschede
http://www.utwente.nl/elan

1

Leerlingcontacturen worden gekenmerkt door een direct contact tussen stagiair en 1 of meer leerlingen en
zijn gericht op het leren van de vakinhouden door de leerling. Als standaard geldt een lesuur van 50 minuten

Bijlage : Toelichting bij de schoolpracticumovereenkomst
De functie van een schoolpracticumovereenkomst
Studenten van de Universiteit Twente die op stage gaan of anderszins studieactiviteiten ontplooien buiten de
campus zijn letterlijk buiten beeld. In geval van calamiteiten zijn zij moeilijk traceerbaar. Faculteiten zijn
gehouden om dergelijke studieactiviteiten van hun studenten te registreren. Door een schoolpracticumovereenkomst te archiveren is aan deze registratievoorwaarde voldaan. Daarenboven eisen sommige
schoolbesturen een schriftelijke overeenkomst van een stage-uitvoering op hun school.
Een belangrijker functie voor de overeenkomst is weggelegd in het perspectief van de samenwerking. Een
kandidaat, die een deel van de studie in een werkomgeving vorm geeft, heeft te maken met verschillende
functionarissen die betrokken zijn bij en invloed hebben op het leren en werken. Door in een overeenkomst
de elementaire afspraken vast te leggen wordt een succesvolle samenwerking van alle betrokkenen beoogt.
Het protocol
Werkafspraken zijn met name van belang voor het leren van de kandidaat en ze worden gemaakt aan het
begin van een samenwerkingsverband. Om die reden is het aan de kandidaat om bij aanvang van het
schoolpracticum, doch uiterlijk twee weken later, twee schoolpracticumovereenkomsten te laten ondertekenen door alle partijen en een exemplaar af te geven bij het secretariaat van de school en van ELAN.
Bij artikel 2
In artikel 2 verplicht de school zich om gedurende een afgebakende periode de uitvoering van een
schoolpracticum mogelijk te maken. Hierna geven wij aan wat we verstaan onder ‘mogelijk maken’.
In een schoolpracticum staat werkplekleren centraal. Aan werkplekleren zijn een aantal voorwaarden
verbonden die de effectiviteit beïnvloeden. Korthagen (2006) zegt daarover dat de verbinding van theorie en
praktijk centraal staat en Deinum e.a. (2005) vatten samen dat vier elementen van belang zijn voor het leren
op de werkplek:
1.
2.
3.
4.

er moet ruimte zijn voor experimenteren en innovatie
er moet sprake zijn van sociale interactie
er moet sprake zijn van een leercultuur op de werkplek
er moeten opleidingsactiviteiten georganiseerd worden op de werkplek

In artikel 2 geeft de school aan de werkplek van de kandidaat zodanig in te willen richten dat aan
bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
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