
 Ben jij op zoek naar  
 een leerzame en  
 leuke stageplaats?  
 Wij stellen ons graag   
 aan je voor!

LEREN  
DOEN WE  
SAMEN!

OPLEIDINGSSCHOOL 
CVO Groep Zuidoost-Utrecht



REVIUS LYCEUM 
WIJK

Ons onderwijs organiseren we in leerhuizen: een 
 thuisbasis voor de leerlingen, met een vast docenten-
team en een lesassistent. Er is optimale aandacht voor 
de individuele leerling en zijn leerproces. 

In het leerhuis bieden we zowel pedagogisch als didactisch alle mogelijk-
heden tot ontplooiing in een veilige, kleinschalige omgeving. Vernieuwend 
en uit dagend onderwijs in een modern gebouw met de iPad als hulpmiddel. 
Daarnaast zijn er veel extra activiteiten voor de leerlingen. We organiseren die 
vaak in de vier ‘plusweken’ aan het eind van iedere periode . Ook kunnen onze 
leerlingen deelnemen aan Talentstroom. Dit is een groot aanbod van diverse 
workshops: o.a. theatersport, 3D-printen, omgaan met drones, sport en dans, 
koken en bakken, poëzie en muziek. 

VERBINDING MET OPLEIDINGSSCHOOL CVOG
We bieden jou een unieke kans om kennis te maken met een bijzonder onder-
wijsconcept! Het werken in leerhuizen en kleine onderwijsteams met een open 
structuur, biedt jou alle mogelijkheid om te leren, te experimenteren en te 
ontdekken welk onderwijsconcept bij jou past. Per jaar ontvangen wij ongeveer 
20 studenten, verdeeld over verschillende secties en teams.

MEER INFORMATIE?
Mail naar: stage@reviuswijk.nl
Of kijk op: www.reviuswijk.nl

“De sfeer is heel prettig  
 hier, vriendelijke collega’s  
 en er is echte interesse in  
 de student!”



Op het Seyster College garanderen we kleinschalig 
onderwijs waarin de leerling gekend en erkend wordt. 
Vanuit de relatie met ouders en leerling leveren we 
maatwerk. 

We hebben twee locaties. Op de hoofdvestiging aan de Bergweg zitten onze 
leerlingen van de eerste twee leerjaren. Het accent ligt hier op kennismaking 
met het voortgezet onderwijs en zelfredzaamheid. Op de locatie in Kercke-
bosch hebben we onze bovenbouw. Hier ligt het accent op de arbeidstoeleiding. 
Vanuit onze uitgangspunten ‘ondernemerschap’ en ‘levensecht leren’ werken 
we aan ons doel: iedere jongere een passende baan.

VERBINDING MET OPLEIDINGSSCHOOL CVOG
In het praktijkonderwijs is goed klassenmanagement erg belangrijk, omdat 
de begeleidingsbehoe!e van de leerlingen zeer divers is. De kunst is daarop 
goed in te spelen zodat alle jongeren optimaal tot leren komen. Dit vraagt grote 
didactische en pedagogische vaardigheden van de docent.  
Kennismaken met het praktijkonderwijs is daarom een verrijking voor jou als 
docent-in-opleiding als je meer wil weten over het werken vanuit de relatie met 
leerlingen, het ontwikkelen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en 
het doorzien en ontwikkelen van een leerstrategie bij de leerlingen.

MEER INFORMATIE?
Mail naar: stage@seystercollege.nl
Of kijk op: www.seystercollege.nl

SEYSTER  
COLLEGE

“Wat het stagelopen op het  
 SC zo leuk maakt, is dat ik  
 me hier heel snel op mijn  
 gemak voelde en dat naast  
 de lesinhoud, de band met  
 de leerlingen geweldig is.”



Op het CCZ geven wij vmbo-onderwijs dat uitdaagt 
en aansluit bij de belevingswereld, motivatie en 
 competenties van onze leerlingen. 

Naast algemeen vormend onderwijs bieden we projecten en stages. Door 
middel van opdrachten dagen we onze leerlingen uit om met hun competenties 
te oefenen en te experimenteren. De nadruk ligt hierbij op betekenisvol leren in 
de praktijk. Het ontwikkelen van een basis- en beroepshouding loopt hier als 
een rode draad doorheen.

VERBINDING MET OPLEIDINGSSCHOOL CVOG
Een stage op het CCZ is een uitdaging! Als je die aangaat, leer je vanaf het 
 eerste moment wat het betekent te werken in het onderwijs dat volop in 
beweging is. Jij als student hebt daar ook een rol in. Lesmateriaal afstemmen, 
lessen geven, projecten schrijven, contact maken met leerlingen, vallen en 
opstaan; allemaal zaken waar je mee te maken krijgt.
We kijken elk jaar opnieuw  uit naar studenten die de uitdaging met ons durven 
aan te gaan!

MEER INFORMATIE?
Mail naar stage@ccz.nu
Of kijk op: www.ccz.nu

CHRISTELIJK  
COLLEGE ZEIST

“Stage lopen op het CCZ is  
 heel uitdagend. Als je meer  
 wilt leren over het lesgeven  
 aan leerlingen die meer  
 ondersteuning nodig hebben  
 en wil werken in een leuk  
 team, dan is een CCZ-stage  
 zeker wat voor jou!”



Het Christelijk Lyceum Zeist is een school voor   
vmbo-tl en (tweetalig) havo en vwo. Onze  leerlingen 
kiezen vooral voor ons omdat hier ‘oud en nieuw’ 
elkaar tegenkomen. 

Het onderwijs is meestal klassikaal maar wel met gebruik van laptops. 
In ons onderwijs zoeken we naar evenwicht tussen uitdaging en 
ondersteuning. De leerlingen krijgen gedegen les maar er is ook veel 
aandacht voor socialisatie en persoonsvorming. Zo hebben we sport-
toernooien, muziekavonden, debatwedstrijden en doen we veel aan 
internationalisering.
Onze school is een van de oudste lycea van Nederland en ligt in de  mooiste 
wijk van Zeist. Het gebouw is een rijksmonument, met een prachtig 
Grand Café met schaak- en leeshoek speciaal voor de leerlingen.

VERBINDING MET OPLEIDINGSSCHOOL CVOG
De vele stagiairs die we elk jaar begeleiden, bieden we een fijne leer-
werkplek. Een enthousiast en ervaren team staat klaar om jou voor 
te bereiden op het leraarschap. Je maakt kennis met alle facetten van 
het onderwijs; van het maken van een lesplan en het geven van lessen 
tot het bijwonen van onze jaarlijkse sponsoractie op de ijsbaan of de 
optredens van onze leerlingen tijdens de Bright Music Nights. 
Tijdens intervisiemomenten kun je met andere studenten reflecteren 
op je ervaringen voor de klas of in de school. Ook bieden we workshops 
rondom orde houden, oudergesprekken of werken met ICT. 

MEER INFORMATIE?
Mail naar: stage@clz.nl 
Of kijk op: www.clz.nl

“Vanaf het moment dat ik het CLZ  
 binnenliep, voelde ik me op mijn gemak.  
 Vooral de uitstraling van de docenten en  
 kinderen sprak mij erg aan. Ik word goed  
 begeleid en kan altijd met mijn vragen  
 terecht. Ik ben heel erg blij dat ik hier  
 terecht ben gekomen.” 

CHRISTELIJK 
 LYCEUM ZEIST



REVIUS LYCEUM 
DOORN

“Ik denk dat je je als
 stagiaire geen betere   
 school kunt wensen”

Het Revius Lyceum in Doorn is een school waar leer-
lingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. Door 
uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we 
kennis en vaardigheden aan. 

Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. 
Op het Revius Lyceum worden lessen gegeven van 75 minuten. De aandachts-
punten zijn differentiëren en werken met ICT. Het Revius Doorn beschikt over 
een nieuw schoolgebouw, met veel mogelijkheden om ruimtelijk te differen-
tiëren: werkplekken buiten het lokaal die zichtbaar zijn door glazen wanden 
en bijvoorbeeld een laboratoriumplein. Op het Revius is veel aandacht voor 
plusactiviteiten, zoals het tweetalig onderwijs, bèta excellent, debatteren, 
buitenland reizen en nog veel meer. 

VERBINDING MET OPLEIDINGSSCHOOL CVOG
Studenten geven in een enquête een 8,5 aan het Revius Doorn als stageschool. 
In een gesprek naar aanleiding van deze enquête geven ze als positieve punten 
de gastvrijheid en de laagdrempeligheid. Ze bevestigen dat ze zich bij iedereen 
en overal welkom voelen.

MEER INFORMATIE?
stage@reviusdoorn.nl
www.reviusdoorn.nl



OPLEIDINGSSCHOOL
CVO Groep Zuidoost-Utrecht

De Opleidingsschool CVO Groep 
Zuidoost-Utrecht (OZU) is een 
samenwerkingsverband tussen:

Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (ALO)

Christelijk College Zeist
Christelijk Lyceum Zeist
Revius Lyceum Doorn
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
Seyster College

Samen geven wij vorm aan de 
opleiding en begeleiding van jou 
als student, met als doel je zo 
goed mogelijk te ondersteunen 
op weg naar het docentschap. 
 Uiteraard kunnen en willen wij 
ook van jou leren. Daarom dagen 
we je uit om jouw ideeën en 
inzichten over onderwijs met ons 
te delen, dat houdt ons ook weer 
scherp. Ons motto is niet voor 
niets: leren we doen we samen!’

Voor algemene vragen:  
opleidingsschool@cvog.nl

Voor meer informatie:  
www.opleidingsschoolcvog.nl


