
Leren van de leraar, leren door de leraar

RPO Rijnmond leidt
studenten op tot leraren en

leraren tot excellente professionals.

Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren 
en Opleiden van leraren in Rijnmond

Samen Opleiden                     Samen Professionaliseren
• tot startbekwame leraar • tot vakbekwame leraar

• tot excellente professional 

www.rpo-rijnmond.nl

Deelnemers

Cluster ZHZ 
• Dalton Lyceum te Barendrecht
• Focus Beroepsacademie te Barendrecht
• Gemini College te Ridderkerk
• Gemini College te Lekkerkerk
• Walburg College te Zwijndrecht
• RGO Middelharnis te Middelharnis
• Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht, locatie Overkampweg
• Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht, locatie Kapteynweg
• Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht, locatie Leerpark
• Wellantcollege
    – Locatie Dordrecht
    – Locatie Ottoland
• Willem de Zwijger College te Papendrecht

Cluster VPR: 
• OSG De Ring van Putten te Spijkenisse
• MY college te Spijkenisse
• Helinium te Hellevoetsluis
• Maerlant te Brielle
• Praktijk College afdeling Brielle en afdeling Spijkenisse
• Penta Scala Rietvelden te Spijkenisse
• Penta Scala Molenwatering te Spijkenisse
• Penta Jacob van Liesveldt te Hellevoetsluis
• Penta De Oude Maas te Spijkenisse
• Penta Hoogvliet te Hoogvliet
• Penta Rozenburg te Rozenburg
• Penta Bahûrim te Brielle
• Wellantcollege
 - Locatie Brielle
 - Locatie Klaaswaal
• Zadkine Spijkenisse te Spijkenisse

Cluster NWN: 
• Stedelijk Gymnasium Schiedam te Schiedam
• Lyceum Schravenlant te Schiedam
• Mavo Schravenlant XL te Schiedam
• ProNova College te Schiedam
• Het Lyceum Vos te Vlaardingen
• De Mavo Vos te Vlaardingen
• Het College Vos te Vlaardingen
• De Internationale Vos te Schiedam
• SG Spieringshoek te Schiedam
• Jozef Mavo te Schiedam 

Contact

Communicatie 
Nieuws en achtergrondartikelen zijn te vinden op www.rpo-rijnmond.nl en in de 
digitale nieuwsbrief die een paar keer per jaar wordt verstuurd aan betrokkenen 
en relaties. 

Event
Elk jaar houdt het dagelijks bestuur een event waarop schoolleiders, schoolopleiders 
en bestuurders elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen delen. 

www.rpo-rijnmond.nl

Adressen
Programmacoördinator: (tot 1 augustus 2020)
Liesbeth Bloeme
E-mail: info@liesbethbloeme.nl 
Tel. 06 1092 6820

Clustercoördinatoren: 
ZHZ: Marianne Bijkerk 
e-mail: Marianne.Bijkerk@OZHW.nl 
VPR: Joop Grimm en Sjoerd Hoekstra
e-mail: j.grimm@penta.nl;  
          s.hoekstra@helinium.nl 
NWN: Diederik van Dalen
e-mail: vanDalen@deinternationalevos.nl  

Colofon
Tekst en productiebegeleiding: Anja de Zeeuw
Foto’s: Rick Keus, Richard van der Woude / Nationale Beeldbank e.a. 
Vormgeving: Heleen Sandee   
februari 2020

Coördinator Samen Professionaliseren:
Sjoerd Hoekstra
E-mail: s.hoekstra@helinium.nl
Tel. 06 1097 3829

Penvoerder en secretariaat: 
OZHW 
Hakwei 2
2992 ZB Barendrecht
Tel. 0180 – 642 710
E-mail: info@rpo-rijnmond.nl 
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Wat is en doet RPO Rijnmond? 

RPO Rijnmond staat voor Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en 
Opleiden van leraren in Rijnmond. 
We zijn een opleidingsschool voor eerste- en tweedegraads leraren. Ook bieden 
we een platform voor samen professionaliseren voor en door startende en ervaren 
leraren en schoolleiders.
In RPO Rijnmond werken elf schoolbesturen, met bij elkaar zo’n 35 schoolloca-
ties, en drie lerarenopleidingen samen. 
Onze opleidingsschool strekt zich uit van Vlaardingen tot Brielle en van Middel-
harnis tot Dordrecht. N.B. De stad Rotterdam heeft een eigen opleidingsschool, 
de Opleidingsschool Rotterdam (OSR).

Op onze schoollocaties wordt onderwijs verzorgd variërend van praktijkonderwijs 
tot en met middelbaar beroepsonderwijs, inclusief ‘groen onderwijs’.

Welke scholen bij ons aangesloten zijn, vind je op pagina 5. 

Samen Opleiden

Leraar kun je het beste worden als je je theoretische opleiding combineert met 
zoveel mogelijk ervaring in de praktijk van de klas en de school. We noemen dat 
‘Samen Opleiden’. 

We leiden je samen met een lerarenopleiding op als je:
• studeert aan de lerarenopleiding (hbo-niveau) en het vierjarige voltijd- of 
 deeltijdtraject volgt
• een kopopleiding volgt (een lerarenopleiding  van een jaar, na of naast een 
 masteropleiding in je vak)
• een zij-instroomtraject volgt
• onderwijstrainee bent
• studeert aan de Universiteit Leiden of TU Delft, en een educatieve minor of 
 master volgt
• studeert voor een tweede bevoegdheid in je eigen vak of een nieuw vak.

De scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen vormen een 
partnerschap met:
• de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam 
 (Instituut voor Lerarenopleidingen)
• de universitaire lerarenopleiding ICLON (Leiden)
• de universitaire lerarenopleiding SEC (Delft)

Contact
Liesbeth Bloeme, e-mail: info@liesbethbloeme.nl 
tel. 06 1092 6820. 

Samen Professionaliseren

Begeleiden van starters
Ben je een startende leraar, dan krijg je drie jaar lang goede begeleiding op de 
meeste van onze scholen. Dit traject vormt een goede start voor je professionalise-
ring tot vakbekwame leraar die zich wil blijven ontwikkelen.

Professionaliseren van 
professionals
We willen graag dat ook leraren 
en schoolleiders zich ontwikke-
len tot excellente professionals. 
Zodat leerlingen, collega’s en 
bestuurders merken dat je nóg 
beter functioneert en bijdraagt 
aan een positief pedagogisch 
klimaat en aan goede resul-
taten van leerlingen. En zodat 
je als lid van de schoolleiding 
je school helpt ontwikkelen tot 
een lerende organisatie.
 

Ben je een ervaren leraar of schoolleider op onze aangesloten scholen, dan heb je 
verschillende mogelijkheden voor Samen Professionaliseren: 

• Je kunt kiezen uit het aanbod van onze RPO Academie. Hierin zijn cursussen, 
 trainingen en leergangen bijeengebracht van aangesloten grote besturen, van de 
 lerarenopleidingen waarmee we samenwerken, en van specialisten, bijvoorbeeld 
 op het gebied van begeleiding. 
• Je kunt ‘Gluren bij de buren’, dankzij een overzicht van beschikbare projecten of 
 faciliteiten. Dit houdt in dat je bij een school binnen ons samenwerkingsverband 
 kunt kijken naar bijvoorbeeld de invoering van een technasium of het 
 functioneren van een time-outvoorziening. 
• Je kunt zelf gericht vragen wat je wilt leren via een andere school door ons in 
 te schakelen als makelaar tussen vraag en aanbod. 

Contact
Sjoerd Hoekstra, e-mail: s.hoekstra@helinium.nl
tel. 06 1097 3829
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Hogeschool Rotterdam

ICLON Leiden

TU Delft


