stage

Wil je leraar worden
en een inspirerende leraar blijven?
Bij NOA (Nieuwe Opleidingsschool
Amsterdam) vind je interessante
stageplaatsen. NOA is een nieuwe
opleidingsschool die samenwerkt met
zeven vernieuwingsscholen van het
voortgezet onderwijs: het Calandlyceum,
het IJburg College, het Metis Montessori
Lyceum, het IVKO, het Geert Groote
College, het Rudolf Steiner College en
Caland 2.
Ben jij op zoek naar een stageplek? In
deze brochure vind je informatie over
de brede scholen, die allemaal stuk
voor stuk een ander type onderwijs
aanbieden. Zo kan bij de ene school de
focus op het talent van de leerling liggen,
en richt een andere school zich meer op
de vrijheid van de leerling.
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Wat is NOA?
NOA is een samenwerkingsverband van zeven vo-scholen
en zeven lerarenopleidingen.
Scholen
--Calandlyceum
--IJburg College
--Metis Montessori Lyceum
--IVKO
--Geert Groote College
--Rudolf Steiner College
--Caland 2
Lerarenopleidingen
--Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding
--Hogeschool van Amsterdam, ALO
--Hogeschool Inholland
--Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
--Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie
--Vrije Universiteit
--Universiteit van Amsterdam
De bij NOA aangesloten scholen en opleidingsinstituten
hebben elkaar gevonden in het opzetten van een
vernieuwend onderwijsconcept. Het leren op de werkplek
staat daarin centraal.
Het doel is: bevlogen en goede leraren leveren voor het
Amsterdamse voortgezet onderwijs.

Calandlyceum

www.calandlyceum.nl
Pieter Calandlaan 182
1068 NT Amsterdam
vmbo-t, havo, vwo (atheneum, technasium,
gymnasium).
Cultuurprofielschool; Topsport Talentschool
Ontdek wat jij kunt bereiken
Werken op het Calandlyceum, een school
van ruim 1800 leerlingen, is werken in een
omgeving die draait om mogelijkheden.
Voor leerlingen, én voor medewerkers.
Ons motto ‘Ontdek wat jij kunt bereiken’
is van toepassing op iedereen die dagelijks
deel uitmaakt van het Calandlyceum. Dat
realiseren we door een breed aanbod van
onderwijssoorten, specialismen, activiteiten
en ICT-middelen.

vmbo-t, havo, vwo

Goed om te weten
Wij vinden: ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter
te worden’. We streven ernaar om nog meer
invloed uit te oefenen op het leren van jonge
mensen. Jij als student kunt daar met jouw
kennis een steentje aan bijdragen. Lees hier
meer over op de webpagina Missie & Visie op
www.calandlyceum.nl. Daar vind je ook het
schoolplan.
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Progresso
Het Calandlyceum maakt deel uit van de
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Progresso (SOVOP). Samen met Caland 2
vormen wij in fusieverband een stichting.
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden.

www.noa-amsterdam.nl

IJburg College

www.ijburgcollege.nl
Pampuslaan 1
1087 HP Amsterdam
Brede schoolgemeenschap
Wij willen leerlingen zoveel mogelijk laten
leren, over zichzelf, en over de wereld om
hen heen. Dat geldt ook voor onze docenten,
én voor studenten die straks onze nieuwe
docenten kunnen zijn. Je bepaalt zelf je eigen
leerproces, zodat je op je eigen niveau het
beste uit jezelf kunt halen.
Partnerschap
Onderwijs maak je samen op basis van gelijk
waardigheid. Je leert van elkaar. Daarnaast
moet je inzicht krijgen in wat je sterke punten
zijn, en tegelijkertijd leren vragen wanneer
je hulp nodig hebt. Iedereen in school helpt
daarbij. Een mooi voorbeeld van partnerschap
is dat wij de week met een workshop afsluiten.
Leerlingen, docenten, ouders en stagiairs
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geven elke vrijdag een workshop met uiteenlopende thema’s: van toneel tot eten koken
voor op kamers, van schaken tot Girl Power,
van EHBO tot filosofie, zaalsport, et cetera.
Goed om te weten
Vernieuwend onderwijs is fantastisch. Wij
leggen de lat hoog en verwachten veel
van elkaar. Goed om te weten is dat ons
onderwijsconcept daarbij leidend is in plaats
van bestaande lesmethodes, roosters of
dogma’s. Een klein voorbeeld uit de praktijk
van ons onderwijs is dat wij voor elkaar top-tip
kaarten schrijven: op een kaart schrijf je een
compliment, ‘top’, en een verbeterpunt, ‘tip’.
Een ‘top’ kun je ook zomaar krijgen als je iets
goed gedaan hebt.
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden.

www.noa-amsterdam.nl

Metis Montessori Lyceum

www.hetcml.nl
Mauritskade 58 (vwo/havo)
1092 AD Amsterdam
Voormalige Stadstimmertuin 2 (mavo)		
1018 ET Amsterdam
UNESCO-school
Jong en ambitieus, dat is het Metis Montessori
Lyceum. Je vindt ons in een gerenoveerd
gebouw aan het Oosterpark. Wij zijn onderdeel
van de Montessori Scholengemeenschap
Amsterdam. Op het MML leren leerlingen om
het beste uit zichzelf te halen – op hun eigen
niveau, op basis van hun eigen interesses en
talenten. En dat doen ze zo veel mogelijk
digitaal. Naast de gewone vakken bieden we
veel vakoverstijgende projecten en club
activiteiten aan. Leerlingen ontwikkelen
hierdoor een eigen kijk en ontdekken waar hun
talenten liggen.
Sociaal leren
Het MML is een montessorischool waar
gewerkt wordt volgens het principe ‘sociaal
leren’. Leerlingen werken elke les in dezelfde
groep gedurende een periode van ongeveer
tien weken. Ze leren hoe ze zelf hun werk
kunnen plannen, hoe ze in de loop van de jaren
zelfstandiger kunnen werken en hoe ze samen
een goed resultaat kunnen neerzetten.
Burgerschap
Wij helpen leerlingen op het MML om zich
te ontwikkelen tot actieve burgers, die
een waardevolle bijdrage leveren aan de
samenleving en respectvol omgaan met
verschillen. De school is daarom een UNESCOschool en heeft het vak Wereldburgerschap

mavo, havo, vwo (atheneum, gymnasium)

ontwikkeld. Wereldwijd bezitten zo’n 8.000
scholen het UNESCO-lidmaatschap. Je
verkrijgt dat niet zomaar, dus daar zijn we als
school behoorlijk trots op. In het vak wereldburgerschap komen onder andere thema’s als
duurzaamheid, vrede & mensenrechten, intercultureel leren en burgerschap aan de orde:
thema’s van UNESCO die we ons als school
volledig eigen hebben gemaakt.
Geïnteresseerd in een stage?
Wij zijn op zoek naar studenten die
geïnteresseerd zijn in montessorionderwijs,
differentiatie (in de breedste zin van het
woord), sociaal leren, digitaal leren en
wereldburgerschap. Meld je aan via www.
noa-amsterdam.nl/nl/ aanmelden

www.noa-amsterdam.nl

Kenmerkend op het MML is de sterke band tussen docenten en leerlingen

Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (IVKO)

www.ivko.nl
Rustenburgerstraat 15
1074 EP Amsterdam
Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs
Het IVKO is opgericht in 1962 door Hans
Snoek, oprichtster van het Scapinoballet, en
ouders die meer aandacht wilden voor de
individuele en kunstzinnige ontwikkeling van
hun kind. Wij zijn een cultuurprofielschool
en sinds 1997 aangesloten bij de Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam. Van
oorsprong was het IVKO een IVO-school
(Individueel Voortgezet Onderwijs).
Cultuurprofielschool
Het leren door kunst, van kunst en met
kunst is de kracht van de school. Je talenten
ontdekken, je talenten de ruimte geven, je
gevoelens leren verbeelden en/of verwoorden
en als mens groeien (niet alleen in cognitieve
zin) maakt onze school bijzonder.
Montessorionderwijs
Ons onderwijs richt zich op de groei en
ontwikkeling van leerlingen. Zij mogen
gezien worden, en worden ook gezien. In een
vertrouwde omgeving leren zij keuzes maken,

mavo, havo

reflecteren, samenwerken, en dat zowel
binnen als buiten de school. Leerlingen krijgen
zicht op hun sterke en minder sterke kanten en
worden stap voor stap zelfstandiger doordat ze
steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor
hun eigen ontwikkeling.
Domeinonderwijs
De vakken worden gegeven op basis van
‘domeinonderwijs’. Dat betekent dat twee
klassen tegelijkertijd hetzelfde vak krijgen in
een grote ruimte. Twee docenten begeleiden
de leerlingen. Verschillende werkvormen
dragen bij tot de ontwikkeling van de
montessoriaanse karakteristieken.
Lerende organisatie
Wij zijn een lerende organisatie. Wij gebruiken
elk jaar onze ervaringen om te leren wat goed
gaat en wat beter kan of beter moet. Op dit
moment werkt het docentteam aan diverse
thema’s om het onderwijs nog verder te
optimaliseren.
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden

www.noa-amsterdam.nl

Geert Groote College Amsterdam

www.ggca.nl
Frederik Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
Vrije School voor Voortgezet Onderwijs
Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA)
is een vrije school. Vrije scholen zijn geënt op
het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij
formuleerde pedagogische en didactische
aanwijzingen vanuit zijn visie op de mens,
en spoorde leraren aan deze voor hun eigen
situatie in te vullen en aan te passen. Dat doen
we in de vrije scholen nog steeds: we zoeken
naar een goede combinatie van traditionele en
eigentijdse elementen, die samen zorgen voor
de ontplooiing van zowel onze leerlingen, als
die van de medewerkers.
De eerste vrije school is in 1919 in Duitsland
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opgericht. Inmiddels zijn er wereldwijd vrije
scholen opgericht, van Japan tot Hawaï, en
van Zweden tot Zuid-Afrika. De Amsterdamse
Geert Groote School ontstond in 1933.
Stichting voor Voortgezet Vrijeschool
onderwijs Noord-Holland
Het GGCA maakt deel uit van de Stichting Vrije
Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland
(VSVONH). Samen met de Adriaan Roland
Holstschool in Bergen en het Rudolf Steiner
College Haarlem vormen wij in fusieverband
een stichting.
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden

www.noa-amsterdam.nl

Rudolf Steiner College

www.rscollege.nl
Engelandlaan 2
2034 NA Haarlem
Vrije School voor Voortgezet Onderwijs
De naam van onze school verraadt zijn
identiteit: wij zijn een vrijeschool. Vrije scholen
zijn geënt op het gedachtengoed van Rudolf
Steiner. Hij formuleerde pedagogische en
didactische aanwijzingen vanuit zijn visie op
de mens, en spoorde leraren aan deze voor
hun eigen situatie in te vullen en aan te passen.
Dat doen we in de vrije scholen nog steeds:
we zoeken naar een goede combinatie van
traditionele en eigentijdse elementen, die
samen zorgen voor de ontplooiing van zowel
onze leerlingen, als die van de medewerkers.
Hoofd, hart en handen
Ons onderwijs is verdeeld in periodes en
vaklessen. Een aantal vakken worden vrijwel
alleen in periodes gegeven. Een periode kan je
zien als een intensieve cursus, die drie weken
lang, elke ochtend wordt aangeboden. De
docent werkt in zo’n periode rond een thema,
vaak zonder boek en speelt in op de vraag
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van de groep. De vaklessen zijn meer zoals in
het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er ook
ambachtsvakken en is er veel aandacht voor
creativiteit. Een van onze uitgangspunten
in ons onderwijs is dat we zorgen voor de
ontwikkeling van het hele kind, met hoofd,
hart en handen.
Wij zijn trots op ons onderwijs en willen graag
dat meer mensen er bekend mee raken.
Tegelijkertijd zijn wij erg geïnteresseerd in de
ideeën en kennis van studenten, omdat wij
denken dat ons dit veel kan leren.
Stichting voor Voortgezet Vrijeschool
onderwijs Noord-Holland
Het RSC maakt deel uit van de Stichting Vrije
Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland
(VSVONH). Samen met de Adriaan Roland
Holstschool in Bergen en het Geert Groote
College in Amsterdam vormen wij in fusie
verband een stichting.
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden.

www.noa-amsterdam.nl

Caland 2

www.calandtwee.nl
Aderlechtlaan 3
1066 HK Amsterdam
Caland 2 wil het beste uit mensen halen. Wij
zijn een nieuwe en vernieuwende school, die
leerlingen voorbereidt op hun toekomst, op
hun vervolgopleiding en op hun functioneren in
een snel veranderende maatschappij.
Geen schoolbel
De organisatie van onze school, zoals het
werken met iPads, lesblokken van een halve
dag, geen schoolbel, zorgt ervoor dat onze
leerlingen hun doelen kunnen bereiken. Wij
vinden het belangrijk dat je van en met elkaar
leert. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen,
maar ook voor de docenten.
Denk mee
Als je bij ons stage komt lopen, maak je deel
uit van het team. Je komt met alle facetten
van het leraarsvak in aanraking. Samen met
de docent bedenk je en ontwerp je lessen.
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Je observeert leerlingen, omdat elke leerling
anders is en op zijn eigen niveau moet worden
aangesproken. Je verzorgt de lessen, begeleidt
groepjes, helpt individuele leerlingen en
overlegt met collega’s. Ook ben je betrokken
bij de ontwikkeling van het onderwijs van de
toekomst.
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Progresso
Het Calandlyceum maakt deel uit van de
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Progresso (SOVOP). Samen met Caland 2
vormen wij in fusieverband een stichting.
Spreekt dit jou aan? Welkom op Caland 2!
Geïnteresseerd in een stage? Meld je aan via
www.noa-amsterdam.nl/nl/aanmelden

www.noa-amsterdam.nl
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Lerarenopleidingen

NOA werkt samen met

Gemeente
Amsterdam

leraar worden...
...en een
inspirerende
leraar
blijven

