
Welkom bij de Opleidingsschool 
CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)!

Ben jij op zoek naar 

een leerzame en leuke 

stageplaats? 

In deze folder stellen 

onze vijf VO-scholen 

zich aan jou voor.

‘Leren doen we samen!’
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Vmbo basis- en kaderberoepsgericht 
met mogelijkheid tot lwoo

Het stageteam van het CCZ
 
Een stage op het CCZ is voor 
alle betrokkenen een uitdaging. 
Als je de uitdaging aangaat, leer 
je vanaf het eerste moment 
wat het betekent te werken 
in een onderwijssetting die 
volop in beweging is. Het vmbo 
ondergaat een vernieuwing met betere keuzemogelijkheden voor 
leerlingen. De student die op het CCZ stage loopt, heeft daar ook 
een rol in. Lesmateriaal afstemmen, lessen geven, projecten schrijven, 
contact maken met leerlingen, vallen en opstaan zijn zaken waar je mee 
te maken krijgt.

Wij kijken elk jaar opnieuw uit naar 
studenten die de uitdaging met ons 
durven aan te gaan. Gelet op de 
omvang en de aard van de school is 
het aantal stageplaatsen beperkt.
Wellicht mogen wij je begroeten 
in het nieuwe schooljaar.

Je kunt je sollicitatiebrief met CV 
mailen naar onze schoolopleider 
Laurens Jansen: 
l.jansen@ccz.nu

“Stage lopen op het Christelijk College Zeist is heel uitdagend. 
Als jij het leuk vindt om meer te leren over het lesgeven 
aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, in 
combinatie met de iPad en te werken met een leuk team, dan 
is deze stage zeker wat voor jou!” – Yara, derdejaars stagiaire



Lindenlaan 23

3707 EP Zeist

030-6924820

We hopen
 

je snel te 

begroeten!

Maxime ter Burg, 3e-jaars stagiaire 
wiskunde: “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 geniet nog steeds 
van deze leerwerkplek en ben 
heel erg blij dat ik hier terecht ben 
gekomen. Ik word goed begeleid en 
kan altijd met mijn vragen terecht.”

Beste student,
Het Christelijk Lyceum Zeist is een laptopschool voor 
vmbo-tl, havo en (tweetalig)-vwo, waar een enthousiast 
en ervaren team klaarstaat om jou voor te bereiden op 
het leraarschap.

Om te solliciteren op een 
stageplaats kan je een 
motivatiebrief met CV sturen 
naar de schoolopleider 
Willemein van de Wege: 
w.vandewege@clz.nl

de
 uitstraling spreekt 
mij aan



Revius Lyceum Doorn
Het Revius Lyceum in Doorn is een open christelijke school met 
vmbo-t, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium. Een 
normale les duurt bij ons 75 minuten. Daardoor is er ruimte voor 
verschillende werkvormen. Volgend schooljaar verhuizen we naar 
een prachtig nieuw schoolgebouw op hetzelfde terrein. In dit nieuwe 
gebouw zijn klaslokalen die open kunnen naar een leerplein, zodat 
we gemakkelijker kunnen differentiëren. De eerste vier jaarlagen 
werken volgend schooljaar met een iPad.

Je kunt je sollicitatiebrief met CV mailen naar de schoolopleider: 
f.pulltergunne@reviusdoorn.nl 

Doorn ligt ongeveer 20 km ten oosten van Utrecht. De reistijd 
van Utrecht CS naar het Revius is ongeveer een half uur: je neemt 
de trein naar Driebergen-Zeist en daarna de bus richting Doorn, 
Wageningen, die praktisch voor de deur van de school stopt.

Wat heeft het Revius je te bieden?
•  Een goed samenwerkend team van IO, SO, WB’ers  

en Jeantine.
•  Een opstartdag waarbij je alle informatie krijgt en kennis 

maakt met de juiste mensen.
•  Lio’s worden aangesteld in kleine vacatures en betaald.  

Ze draaien mee in de groep nieuwe docenten die  
begeleid worden.

•  Ervaren begeleiders, die je veel laten leren en tijd  
voor je hebben.

•  Samenwerking met de andere CVOG-scholen.
•  Mogelijkheid tot assisteren bij tweetalig onderwijs,  

brugklaskamp, diverse projecten, buitenlandreizen en  
nog heel veel andere dingen!

• Nuttige intervisie- en themabijeenkomsten, zie foto.

Adres: 
Driebergsestraatweg 6C
3941 ZX Doorn

Telefoon: 0343 412 145
Kortom: een f ijne en 

leerzame stage!



Revius Wijk is een school voor vmbo, 
tl, havo, en onderbouw vwo (tto) waar 
ongeveer 850 leerlingen onderwijs 
volgen. Ons onderwijs is georganiseerd 
in kleinschalige leerhuizen en er wordt 
gewerkt met de iPad. 
Een unieke kans voor jou als student 
om kennis te maken met een bijzonder 
onderwijsconcept! 
Ook het werken in kleine onderwijsteams 
met een open structuur biedt je alle 
mogelijkheid om te leren, te experimen-
teren en uit te vinden welk onderwijs-
concept bij jou past. Per jaar ontvangen 
wij ongeveer 20 studenten, verdeeld over 
verschillende secties en teams. 

Studenten noemen als typerend voor Revius Wijk:
•  De sfeer is heel prettig hier, vriendelijke collega’s en er is echte 

interesse in de student.
•  Heel leuk en leerzaam om in een leerhuis te werken, het contact 

tussen leerlingen en docenten/studenten is laagdrempelig.
•  Werkklimaat is echt opvallend goed. ik ben hier geen politieagent, 

maar kan gewoon mijn vak doen.
•  Ik kan hier echt alles uitproberen wat ik wil, de leerlingen zijn gewend 

aan veel werkvormen en je krijgt veel ruimte.
• Ze staan hier open voor nieuwe dingen.
•  Het voelt hier heel veilig en ik vind de leerlingen respectvol  

naar mij, ook al gaat er soms best iets fout.
•  Er zit hier iets in de cultuur dat heel prettig is.

Voor meer informatie: www.reviuswijk.nl
Sollicitaties via de schoolopleider: c.smit@reviuswijk.nl

Wij beschikken over een 
modern en goed geoutilleerd 

schoolgebouw. Wijk bij Duurstede 
ligt ongeveer 25 km van Utrecht 

en is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Adres: 
Remus 4
3962 KT Wijk bij Duurstede

Telefoon: 0343  571539



Bergweg 97 

3707 AC Zeist

Tel. (030) 695 46 17

Het praktijkonderwijs is er 
voor leerlingen met een licht 
verstandelijke beperking, 
die niet in staat zijn om een 
vmbo-diploma te halen. 
Stagelopen op het Seyster 
College is bijzonder. Contact 
maken met de leerlingen 
staat voorop. Alleen vanuit 
de relatie komt deze 
bijzondere doelgroep tot 
leren. Een stage op het 
Seyster College is vooral 
interessant vanwege het 
pedagogisch aspect: hoe ga 
je om met deze leerlingen en 
hoe bouw je een relatie op?

Het Seyste r College 
is e en school voor 
pra kti jkonderwi js. 

Je houdt je op didactisch vlak onder meer bezig met de vraag: 
hoe komen mijn leerlingen tot leren? Het vakinhoudelijke aspect is 
bij deze doelgroep minder belangrijk. 

Contactpersonen en SO’ers voor deze school zijn:
Frits van Dijk: f.vandijk@seystercollege.nl 
Hennie van den Boorn: h.vandenboorn@seystercollege.nl 

Op dit moment zijn er 4 opgeleide WB’ers die de 
HU-studenten op een professionele manier begeleiden.

•   Femke Kramer 

•   Tjerk Jacobs

•   Inge van der Kammen 

•   Raymond ter Horst



De Opleidingsschool CVO Groep Z uidoost-Utrecht 
(OZ U) is een samenwerkingsverband tussen:
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool van Arnhem en  
Nijmegen (ALO)

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

Sinds 2015 zijn wij aspirant-
opleidingsschool, wat betekent dat we 
samen vormgeven aan het opleiden 
en begeleiden 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 doen we samen!

Voor algemene vragen:
opleidingsschool@cvog.nl


