
Opleidingsschool Rivierenland (OSR) is een dynamische opleidingsschool met 11 

scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s Gorinchem-Leerdam-Culemborg en 

Waalwijk. Onze gecertifi ceerde begeleiders leiden jaarlijks zo’n 100 voltijd en deeltijd 

studenten op. Bij OSR kom je in aanraking met veel positieve voorbeelden, je leert het 

vak in verschillende onderwijssoorten en in verschillende leer-contexten. De begelei-

ding is er op gericht je steeds stappen vooruit te laten zetten. Kortom: onze visie 

“Voorbeeld, variëteit en vooruitgang’ is verweven in ons hele opleidingsprogramma.

OPLEIDINGSSCHOOL 
RIVIERENLAND

Voorbeeld 
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Vooruitgang

ZOEK JIJ EEN STAGEPLAATS?

Solliciteer via: www.cvo-av.nl/stage

•  Je krijgt begeleiding van een bekwame werkplekbegeleider en een schoolopleider 

van je eigen school. 

• Alle OSR-scholen zijn goed met het openbaar vervoer bereikbaar. 

•  OSR biedt een ruim workshopaanbod, voor een optimale koppeling van de theorie 

aan de praktijk.

•  Je hebt een eigen instituutsopleider, die vaak op je school aanwezig is en nauw 

met de schoolopleider samenwerkt. 

•  Je volgt de vakken Studie & Werk, intervisie en de cursus Beroepsproduct op de 

school. Dat heeft als voordeel dat je een sterke verbinding kunt maken tussen 

het vak en de beroepspraktijk. 

•  Studenten beschouwen de werksfeer op de scholen als zeer plezierig. Daar zijn 

we trots op. Bij OSR beschouwen we je echt als collega; je draait volwaardig mee 

met het docententeam. 

•  De begeleiders van OSR kunnen je veel leren, maar staan er ook voor open om 

van jou te leren.

Werkplekleren bij OSR is een goede keuze, want:
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