
Opleiden in de school
In samenwerking met Driestar hogeschool in Gouda
Voor de vakken: Aardijkskunde, Biologie, Technisch Beroepsonderwijs, Natuurkunde en Frans

Opleiden in de School (OidS) betekent dat je leren en werken combineert. 
Je leert bij Hogeschool Rotterdam (HR) en op de opleidingsschool de 
beroepscompetenties. Dit laatste gaat in samenwerking met scholen voor vo/
mbo waar je twee dagen per week leert op de werkplek. Driestar hogeschool 
heeft namelijk samenwerkingsverbanden met verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en 
omgeving. Dit zijn de scholen: Wartburg College, De Passie, de Gereformeerde 
Scholengemeenschap Randstad, Driestar College Gouda/Lekkerkerk en  Gomarus 
Gorinchem. De samenwerkingsverbanden heten Reformatorische Academische 
Opleidingsschool (RAOS) en Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool (HODOS).



Waarom deze combinatie van twee instituten? 

De partners van de RAOS en HODOS weten zich verbonden aan elkaar door een 
gemeenschappelijke christelijke identiteit. Die identiteit heeft als Bron de Bijbel. Dit is 
uitgewerkt in het Opleidingsplan van de beide Opleidingsscholen. Tijdens je oplei-
ding krijg je aanvullende colleges die je voorbereiden op het christelijk docentschap.
Driestar Hogeschool is een samenwerking met Hogeschool Rotterdam aangegaan 
om zoveel mogelijk schoolvakken te kunnen aanbieden. De Driestar Hogeschool 
biedt zelf zes vakken aan: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis en 
economie.  
Er is in de samenwerkingsverbanden (scholen voor vo/mbo) behoefte aan meer 
vakken, zoals aardrijkskunde, biologie, technische beroepen, natuurkunde voor de 
onderbouw en Frans. Door de samenwerking met de HR kan Driestar Hogeschool 
studenten deze vakken nu ook (laten) aanbieden en daardoor voor deze vakken ook 
leraren opleiden tot docent in het christelijk of reformatorisch onderwijs.

Hoe gaat het in zijn werk

Voor 60% van je opleiding volg je colleges voor het vak, vakdidactiek en beroepsvoor-
bereidende vakken in Rotterdam en voor 40% leer je in de praktijk en op de werkplek 
(schoollocatie). Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider, een werk-
plekbegeleider en een onderzoeksbegeleider. Na een voldoende assessment eind 
niveau 2 is het mogelijk naar een kleine betaalde baan te solliciteren.

Studenten met interesse voor dit traject kunnen zich per mail melden bij 
Sjaak Nuijt: j.nuijt@hr.nl 
Johan Strijbis: j.m.strijbis@driestar-educatief.nl

We starten in 2018-2019 met een pilot in jaar 1. Net als bij andere studenten is het 
mogelijk dat je mee kan doen met een oriëntatiedag en start je vanaf periode 3 met 
twee dagen per week praktijk. Als je belangstelling voor dit traject hebt volgt er een 
intakegesprek, waarbij ook gekeken wordt op welke school je de praktijk kunt volgen.


