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Opleidingsplan
1.1 Schets van het samenwerkingsverband
In deze paragraaf beschrijven we de structuur en
inrichting van de organisatie en de samenwerking van
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden -van Peel tot Maas en
Dommel tot Aa-. Vervolgens beschrijven we de positie van
dit Opleidingsnetwerk en laten in een organogram zien
welke actoren actief zijn binnen het Opleidingsnetwerk.
Wie zijn we?
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden -van Peel tot Maas
en Dommel tot Aa-, kortweg genoemd Opleidingsnetwerk
Samen Opleiden, is een opleidingsnetwerk van acht
besturen; zeven besturen voor Primair Onderwijs en het
bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende
besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten.
Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante
dialoog over de kwaliteit van begeleiden en opleiden van
aanstaande leraren.
Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande)
leraren1 en daarmee aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Het Opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis
die beschreven staat in dit opleidings-, professionaliseringen kwaliteitsplan. Deze basis wordt gekenmerkt door
het werken in aantrekkelijke professionele leer- en
werkplekken en het samen ontwikkelen van nieuwe kennis
en ervaring binnen netwerken.
Waarom zijn we een opleidingsnetwerk?
We zien het als onze taak om te investeren in ons
‘menselijk kapitaal’ -de (aanstaande) leraar- met als doel:
goed onderwijs voor al onze leerlingen. De enige wijze
waarop we dit krachtig kunnen realiseren is het aangaan
van een Educatief Partnerschap met onze besturen;
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. We noemen het
partnerschap niet voor niets een Opleidingsnetwerk. Door
middel van netwerkleren binnen leerwerkgemeenschappen
werken we samen effectief aan onze gezamenlijke opgave.

De benaming ‘(aanstaande) leraar’ betreft zowel de student van Hogeschool
De Kempel die opgeleid wordt binnen een opleidingsschool als de reeds
bevoegde leraar in de opleidingsschool.
1

Schets van het Opleidingsnetwerk
Binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden zijn zeven
schoolbesturen voor Primair Onderwijs aangesloten samen
met Hogeschool de Kempel.
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Eenbes basisonderwijs
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SPO Venray

Hogeschool de Kempel
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Positie van het Opleidingsnetwerk
Binnen de zeven besturen voor Primair onderwijs zijn 108
scholen als opleidingsschool aangesloten. We zijn ons
ervan bewust dat al deze scholen niet in eenzelfde tempo
kunnen groeien en ontwikkelen. We stimuleren daarom het
ontstaan van voorloperscholen waar men experimenteert
en de uitvoerder is van nieuwe ontwikkelingen. Deze
voorloperscholen stimuleren vervolgens de overige scholen
om deze ontwikkelingen op te pakken en zelf ook uit te
gaan voeren. Naast de genoemde zeven besturen voor
Primair onderwijs binnen het Opleidingsnetwerk bieden ook
andere besturen voor Primair onderwijs leerwerkplekken
voor studenten van Hogeschool de Kempel. In Figuur
1 is de positie van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
weergegeven.
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Figuur 1. Positie van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
van Peel tot Maas en Dommel tot Aa.

Het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is het
partnerschap waarbinnen de acht besturen van de binnencirkel in Figuur 1 participeren. We gebruiken de term
‘opleidingsschool’ om een individuele PO-partnerschool
te duiden. Binnen het Opleidingsnetwerk spreken we over
een ‘leerwerkplek’ in plaats van een stageplaats om het
leren van en over het werk te benadrukken. We gebruiken
de term ‘aanstaande leraren’ in plaats van studenten
om de toenemende zelfverantwoordelijkheid voor de
eigen professionele ontwikkeling tot toekomstig leraar te
benadrukken. De aanstaande leraar is ook partner binnen
het Opleidingsnetwerk en heeft hierin stem en invloed
(Fielding, 2001; Lundy, 2007).

1.2 Visie en ambitie
1.2.1 Ambitie en opgave
Ambitie
Onze ambitie is als Opleidingsnetwerk samen
verantwoordelijk te zijn voor het opleiden en
professionaliseren van (aanstaande) leraren én
schoolontwikkeling. Zo’n 50% van alle studenten op
Hogeschool de Kempel doet praktijkervaring op als
aanstaande leraar binnen een opleidingsschool. Op lange
termijn zien we het samen verantwoordelijk zijn voor het
opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren
en schoolontwikkeling als de meest passende manier van
opleiden voor álle aanstaande leraren van Hogeschool de
Kempel.
We willen dat uiteindelijk in de gehele regio het samen
verantwoordelijk zijn voor opleiden van aanstaande leraren,
voor professionalisering en voor schoolontwikkeling
gemeengoed is geworden in denken en handelen. We zijn
ervan overtuigd dat het ons nu en in de toekomst in staat
stelt kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs voor onze
leerlingen te kunnen (blijven) realiseren.
Tot slot is onze ambitie om in de toekomst het enthousiasmeren, begeleiden, opleiden en professionaliseren van
(aanstaande) leraren in veel bredere zin te omarmen. Al
vanaf vier HAVO/VWO of MBO, doorlopend naar vier jaar
PABO en daarna nog drie tot vier jaar als actor binnen
opleidingsscholen begeleiden wij onze professionals in de
groei tot meer ervaren en bekwame leraar.
Wat is onze opgave?
Onze kernopgave is het Samen Opleiden en
professionaliseren van (aanstaande) leraren. Dat doen we
door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de opleiding en professionalisering van (aanstaande)
leraren in combinatie met het zorgen voor professionele
leerwerkplaatsen waarbinnen schoolontwikkeling centraal
staat. Uiteindelijk willen we samen passend en betekenisvol
onderwijs (blijven) realiseren voor al onze leerlingen in het
basisonderwijs.
Het Opleidingsnetwerk -met daarbinnen de
opleidingsscholen- is volgens ons de meest betekenisvolle
leer- en werkplek waar theorie & praktijk-koppeling
plaatsvindt. Ook is het de plek waar onderzoek wordt
gedaan, experimenten plaatsvinden en in gezamenlijkheid
wordt geleerd.

We hanteren voor het realiseren van onze opgave twee
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sporen:
1. het samen zorgen voor het goed opleiden, begeleiden en beoordelen van onze aanstaande leraren en een voortgaande
professionalisering (van schoolopleider, mentor en leraren);
2. het stimuleren van en bijdragen aan de schoolontwikkeling.
1.2.2 Kernwaarden
Binnen netwerkleren verbinden de diverse deelnemers zich actief met elkaar en wordt er gewerkt
vanuit gedeelde kernwaarden.
We doen dit door:
• met elkaar te werken in en aan een professionele leergemeenschap. Een professionele leergemeenschap verwijst voor
ons naar het voortdurend samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van alle betrokken professionals om
zo de opleiding en het onderwijs te verbeteren. Een professionele leergemeenschap zien we als brede gemeenschap van
betrokken professionals, waarin collectief leren een integraal onderdeel is van het samenwerken;
• onze studenten aan te spreken als aanstaande leraar en hem of haar te zien als gelijkwaardige collega in de
opleidingsschool;
• de aanstaande leraren niet alleen ervaring op te laten doen als leraar voor de klas maar hen ook actief laten participeren
in de school-en teamontwikkeling die gaande is;
• de aanstaande leraren te zien als volwaardige gespreks- en onderzoekspartners in het schoolteam. We leiden daarmee
een leraar op die volwaardig functioneert voor de klas, maar ook functioneert als (aanstaande) collega in school- en
teamontwikkeling;
• de ontwikkeling(svraag) van de aanstaande leraar te koppelen aan de huidige situatie en de ontwikkeling(svraag) van de
school;
• het organiseren en faciliteren van Professionele Werkplaatsen (PW), netwerken en werkgroepen waar onderzoeken in en
van de praktijk betekenis krijgt. Dit biedt een gezamenlijke uitdaging en ontwikkelkansen;
• het (maatwerk) opleiden van schoolopleiders en mentoren die samen zorgdragen voor een goede begeleiding van de
aanstaande leraar op de leerwerkplek;
• ontwikkelingsgericht onze kwaliteit te verbeteren.

Opleidingsnetwerk
Samen Opleiden

1.2.3 Organisatie: werken in drie thema’s
Het Opleidingsnetwerk zien we als de plek waarin we ons, binnen onze opgave, samen kunnen ontwikkelen en waar
antwoorden voor alle vragen en dilemma’s die hierbij komen kijken gevonden kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren
focussen we op drie thema’s die we als voorwaardelijk zien voor onze opgave. In Figuur 3 staan deze thema’s weergegeven
die we vervolgens toelichten.

1 Samen opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren
2

Samen een contextrijke en betekenisvolle leerwerkomgeving
voor (aanstaande) leraren inrichten.

3 Samen goed organiseren

Figuur 2. Werken in drie thema’s binnen het Opleidingsnetwerk.
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1 Samen Opleiden en professionaliseren
van (aanstaande) leraren.
De ontwikkeling van de aanstaande leraar staat
centraal. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan het
professionaliseren van alle leraren en betrokkenen binnen
de opleidingsschool.
Professionele ontwikkeling is een belangrijke opdracht
voor alle onderwijsprofessionals (Verbiest, 2009). De
kwaliteit van het onderwijs hangt af van de mate waarin
de (aanstaande) leraar erin slaagt verder te kijken dan
het eigen klaslokaal en gezamenlijk te werken aan hoge
leeropbrengsten in de brede zin van het woord (Verbiest,
2012). Met andere woorden: hoe meer (aanstaande) leraren
leren, hoe beter het onderwijs. In de onderzoeksliteratuur
komt het stimuleren van het leren van leraren naar
voren als een bepalende factor voor school- en
onderwijsontwikkeling (Geijsel, Krüger & Sleegers, 2010).

2 Samen een contextrijke en betekenisvolle
leerwerkomgeving voor (aanstaande) leraren inrichten.
De schoolontwikkeling wordt gekoppeld aan het leren en
professionaliseren van (aanstaande) leraren.
Hierdoor kan een lerende cultuur ontstaan: een open
klimaat van ambitie en vertrouwen waarin (aanstaande)
leraren (formeel en informeel) leren, onderzoeken, kennis
overdragen en feedback geven als vanzelfsprekende
onderdelen van hun werk beschouwen. Zo’n cultuur is nodig
om te groeien tot een professionele leergemeenschap:
een plek waar niet alleen de leerlingen leren, maar ook
de (aanstaande) leraren. In een dergelijke leeromgeving
werkt iedereen, op alle organisatieniveaus, gericht aan het
ontwikkelen van kennis over welke aanpakken het meest
effectief zijn om de beoogde brede leerontwikkeling te
bewerkstelligen (Waslander, Dückers & Van Dijk, 2012).
Uitgangspunt is wanneer een groep mensen, gericht op een
gemeenschappelijk doel, samen willen leren en werken
binnen een authentieke en professionele onderwijssetting
er sprake is van een leerwerkgemeenschap binnen een
werkplekleeromgeving (Geldens, 2007; Popeijus & Geldens,
2009).

3 Samen goed organiseren.
De ontwikkeling van ons Opleidingsnetwerk en de
ontwikkeling van alle opleidingsscholen en alle actoren
staat in relatie tot elkaar en vraagt om gezamenlijke
afstemming.
Innovatie en verandering zijn niet statisch of ‘zomaar’ in te
voeren. Het is belangrijk dat we de juiste condities creëren
om van binnenuit tot innovatie te komen (Snoek et al.,
2014). Timing en goede organisatie zijn bij de invoering van
nieuwe werkwijzen van ongekend belang (Allen & Van der
Velden, 2011) evenals een duidelijke communicatie.

De drie thema’s zijn nader uitgewerkt in gewenst gevolg en
indicatoren (Bijlage 01).

1.3 Didactisch concept
In deze paragraaf beschrijven we het didactisch
concept dat de vertaalslag vormt van de visie naar het
opleidingsprogramma van de opleidingsschool: het geeft
richting aan de opleidingstrajecten van aanstaande leraren.
Met het opleidingscurriculum wordt doelgericht gewerkt
aan het bereiken van de eindtermen. De eindtermen zijn
gebaseerd op de nieuwe bekwaamheidseisen voor het
primair onderwijs (Onderwijscoöperatie, 2017).
De bekwaamheidseisen betreffen de volgende
bekwaamheden: pedagogisch, vakinhoudelijk, vakdidactisch
en brede professionele basis. De vakdidactische modellen
van het opleidingsinstituut zijn inhoudelijk voortdurend in
ontwikkeling en integreren de bekwaamheidseisen.
Het didactisch concept vormt de basis van zowel het
opleidings- als het werkplekcurriculum.
Sociaal-constructief leren
Uitgangspunt voor het opleiden van onze aanstaande
leraren is het sociaal-constructief leren. Het stuurt de
wijze waarop wij in ons Opleidingsnetwerk tegen leren,
ontwikkelen en opleiden aankijken. De lerende is altijd een
zelfsturende actor in de onderwijsprocessen. Leren is voor
ons betekenisvol wanneer er sprake is van de volgende
sociaal-constructivistische kenmerken: het is actief,
collaboratief, constructief, doelgericht, gecontextualiseerd
en waardevol;
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Leren is actief

Lerenden construeren actief en zelfstandig kennis. Niet alleen staat de
instructie door leraren centraal, zoals in het overdrachtsmodel, maar ook de
leeractiviteiten van de actieve, zelfstandige lerende.

Leren is collaboratief

Lerenden werken samen, in een gestructureerde of open situatie, waarbij
elk groepslid een bijdrage levert. Dit kan door middel van coöperatief leren.
Er is sprake van bevorderende interactie, individuele verantwoordelijkheid,
wederzijdse afhankelijk en groepsevaluatie op producten en processen. Het
succes van de ene persoon is afhankelijk van het succes van de groep.

Leren is constructief

Lerenden bouwen actief kennis op (ze construeren deze) door nieuwe informatie
te interpreteren vanuit de kennis die ze al hebben en ook vanuit persoonlijke
waarden en opvattingen. Er wordt voorkennis geactiveerd en voortgebouwd op
ervaringen.

Leren is doelgericht

Noodzakelijk is dat er duidelijkheid bestaat bij zowel de leerlingen als de leraar
over de doelstellingen van de onderwijsactiviteiten. Dit alles met als doel de
leerlingen te motiveren, uit te dagen en te zorgen dat er eigenaarschap bij de
leerlingen ontstaat. Feedback, reflectie en evaluatie spelen een belangrijke rol
bij het bereiken van het doel.

Leren is gecontextualiseerd

Het leren vindt plaats in een betekenisvolle context en in authentieke situaties.
Door contextualisering krijgen de gestelde problemen ook betekenis voor
diegenen die ermee werken. Transfer naar andere contexten zal gemakkelijker
verlopen. Er bestaat een verband tussen de lesstof, de eigen ervaringen en de
(belevings-)wereld van het kind.

Leren is waardevol

Individueel/persoonlijk en op groepsniveau: Er is sprake van betrokkenheid en
een balans tussen bedoeling en betekenis. Als het onderwijs waardevol is maken
zowel de aanstaande leraren als de leerlingen de transfer van de leerstof naar
hun eigen wereld, het geleerde internaliseren en raken ze gemotiveerd.

Netwerkleren
In ons Opleidingsnetwerk vindt leren in samenwerking
met anderen plaats in leernetwerken zoals professionele
werkplaatsen (PW) en leerwerkgemeenschappen (LWG).
Binnen de PW/LWG zijn verschillende leervormen te
onderscheiden die bijdragen aan het leren en ontwikkelen
van en met elkaar (Sleegers & Venrooij, 2008). Te
denken valt aan modelleren, supervisie, coaching,
klassenconsultatie, SVIB, intervisie, samen werken aan
schoolontwikkeling en co-teaching.
Dit vraagt van de lerende een actieve, zelfstandige en
onderzoekende houding ten aanzien van zijn leerproces.
Een nieuwsgierige en kritische houding is voorwaardelijk
net als het vermogen om te evalueren en reflecteren op
het eigen handelen. En daaraan gelieerd: het creëren van
een veilige omgeving door de opleidingsschool waarin de
lerende deze houding kan laten zien.
Het handelingsrepertoire van de aanstaande leraar bouwt
voort op eerder verworven kennis en vaardigheden. Een
voortdurende pendel tussen theorie en praktijk bevordert
dit leerproces.

De verantwoordelijkheid voor het leerproces ligt bij de
aanstaande leraar zelf. Het Opleidingsnetwerk heeft
een belangrijke rol om de aanstaande leraar hierin te
begeleiden middels feed up, feedback en feedforward
(Hattie & Timperly, 2007). Op basis van (persoonlijke)
ontwikkeling formuleert de aanstaande leraar eigen
leerdoelen in het stageplan en werkt gericht aan het
behalen van deze doelen. De aanstaande leraar kiest in
overleg met betrokkenen betekenisvolle en authentieke
beroepssituaties waarin doelgericht gewerkt wordt. De PW
of LWG waarin aanstaande leraren functioneren, stimuleren
en motiveren bij het doorlopen van het leerproces en maakt
hen bewust van de eigen ontwikkeling.
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1.4 Instroom
De jaarlijkse instroom van aanstaande leraren op Hogeschool de Kempel ligt op dit moment rond de 250 studenten
en wordt in Figuur 3 weergegeven.

Figuur 3. Jaarlijkse instroom aanstaande leraren.

Hogeschool De Kempel heeft drie opleidingsvarianten
die voorbereiden op het leraarschap: de voltijdopleiding
(Bijlage 02-01), het Challenge Program (Bijlage 02-01) en
de deeltijdopleiding (Bijlage 02-02).
Daarnaast is het mogelijk om op Hogeschool de Kempel
aan het scholingstraject ‘Zij-instroom in het beroep’ deel te
nemen. Voor dit scholingstraject wordt een overeenkomst
gesloten tussen een PO-stichting (werkgever), de zijinstromer en de hogeschool. De zij-instromer dient te
voldoen aan het geschiktheidsonderzoek en doorloopt het
scholingstraject van maximaal 24 maanden.
Leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel van de
studie. Vanaf het begin van elke opleidingsvariant loopt de
aanstaande leraar stage op één van de samenwerkende
basisscholen. Tijdens de opleiding leert men iedere
leeftijdsgroep op de basisschool kennen zoals in het
overzicht stageduur en stageopzet 2018-2019 zichtbaar is
(Bijlage 03). De samenwerkende basisscholen geven op
het (digitale) stageplein aan hoeveel leerwerkplekken zij
ter beschikking stellen. Voor het vierde jaar solliciteren
aanstaande leraren naar een vacature op een basisschool.
Wordt er een vacature aangeboden dan wordt er van
de basisscholen ook verwacht dat er gemiddeld twee
leerwerkplekken ter beschikking gesteld worden voor het
eerste, tweede of derde jaar. Het stagebureau organiseert
specifiek voor de opleidingsscholen een stagemarkt
waarbij de opleidingsscholen zichzelf presenteren aan de
hand van een informatieposter (Bijlage 04). Aanstaande

leraren gaan tijdens de stagemarkt in gesprek met
vertegenwoordigers van de opleidingsscholen. Hierdoor
ontstaan wederzijdse matches waardoor tegemoetgekomen
wordt aan ontwikkelbehoeften van zowel aanstaande leraar
als opleidingsschool. Het stagebureau verzorgt vervolgens
de definitieve plaatsing. De opleidingsscholen hebben
voorrang op de stagescholen die (nog) niet deelnemen aan
het Opleidingsnetwerk.
Een WPO-stage in het vierde jaar is een onbetaalde stage
waarbinnen er sprake is van zowel directe als indirecte
begeleiding. WPO staat voor Werk Plek Opleiden. De
werkplek heeft in de afstudeerfase een centrale rol in het
werken aan en realiseren van de startbekwaamheidseisen.
Een student is toelaatbaar tot de opleiding leraar
basisonderwijs als deze een opleiding op vwo-, havo- of
mbo-niveau (niveau 4) heeft afgerond en voldoet aan de
bijzondere toelatingseisen voor pabo (de toelatingstoetsen).
Er gelden geen extra instroomeisen voor het traject
opleidingsschool.
Er is sprake van een gedifferentieerde begeleiding van de
aanstaande leraar binnen het traject opleidingsschool. Deze
begeleiding is gericht op het realiseren van de reguliere
eindtermen en wordt ook afgestemd op de leerbehoefte van
de aanstaande leraar. In de voltijdvariant van de opleiding
worden geen vrijstellingen gegeven op basis van eerder
verworven competenties (EVC). Elk studiejaar omvat 60 EC.
De verdeling van studiepunten wordt jaarlijks vastgesteld
door het opleidingsmanagement en is richtinggevend
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voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.
De studiegids en de digitale studieroutes geven de
aanstaande leraren informatie over de studiepunten (EC) en
studiebelastingsuren (SBU) per onderwijseenheid.
Alle basisscholen binnen de zeven betrokken besturen
Primair onderwijs zijn opleidingsscholen. Op dit moment is
binnen elke stichtingsbestuur een aantal voorloperscholen
actief. Deze voorloperscholen brengen de uitgangspunten
van het Opleidingsnetwerk als eerste in de praktijk; elke
school in eigen ontwikkeltempo. De komende jaren zullen
deze ontwikkelingen zich doorzetten binnen de andere
basisscholen van elk betrokken bestuur. Groei van het
aantal opleidingsscholen is echter geen doel op zich. Het
verbeteren van de kwaliteit van leren op de werkplek heeft
de hoogste prioriteit.

1.5 Opleidingsprogramma
Het didactisch concept vormt de basis voor het
opleidingsprogramma van aanstaande leraren binnen het
Opleidingsnetwerk. In deze paragraaf beschrijven we de
begeleiding van aanstaande leraren op de leerwerkplek en
het werkplekcurriculum.
1.5.1 Begeleiding
Begeleiding van aanstaande leraren op de leerwerkplek
is een belangrijke factor voor diens ontwikkeling tot
startbekwaamheid. Diverse actoren zijn bij deze begeleiding
betrokken:
• de mentor begeleidt de aanstaande leraar dagelijks één
op één en is eerstelijns begeleider. De Kempelscan wordt
ingezet om halverwege het semester de ontwikkelpunten
van de aanstaande leraar opnieuw onderling af te
stemmen (Bijlage 05-01 t/m 05-08). De Kempelscan
wordt ingevuld door de aanstaande leraar en eventueel
ook door de mentor. Het gesprek dat over deze scan
wordt gevoerd, is richtinggevend voor het vervolg van
de stageperiode. De aanstaande leraar legt de gekozen
ontwikkelpunten vast in het stageplan (Bijlage 06);
• de stagebegeleider vanuit het instituut doet minimaal
twee keer per semester een stagebezoek. Tijdens
dit bezoek vindt een klassenbezoek plaats, wordt
geïnformeerd bij de mentor en is er een nagesprek.
Indien uit een stagebezoek blijkt dat meer begeleiding
nodig is, worden meer stagebezoeken gepland (Bijlage
07);
• De schoolopleider heeft wat betreft het begeleiden van
aanstaande leraren met name een taak als tweedelijns
begeleider: ontvangt de aanstaande leraar in de school,
bewaakt de voortgang en afronding van de stageperiode
en bespreekt de voortgang van de aanstaande leraar met
de mentor. De schoolopleider begeleidt onder andere
door klassenobservatie intervisie en aansturing binnen
de LWG/PW.

1.5.2 Werkplekcurriculum
Leren op de werkplek is een centraal element binnen
opleiden in de school (Timmermans, 2012). We
hechten daarom veel waarde aan de werkplek als rijke
leeromgeving.
Uitgangspunt binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
is dat de aanstaande leraar in de praktijk aan den lijve
kan ervaren wat de beroepspraktijk van een leraar
basisonderwijs inhoudt. De aanstaande leraar ervaart in de
opleidingsschool de volle breedte van het beroep actief en
bewust. Ook wordt op de opleidingsschool de koppeling met
de theorie vanuit eigen opleiding volop zicht- en merkbaar;
onder andere in de PW’s en de intervisiebijeenkomsten
binnen de LWG. De professionals die de aanstaande
leraar op de opleidingsschool begeleiden (mentoren en
schoolopleiders) stimuleren dit proces.
Volgens Opleidingsnetwerk Samen Opleiden wordt het leren
op de leerwerkplek bepaald door:
1. de opleidingsopdrachten (basiscurriculum);
2. de leervragen van de aanstaande leraar (persoonlijk/
maatwerk);
3. de specifieke schoolcontext (schoolspecifieke omgeving/
schoolontwikkeling).
We zien de intensieve begeleiding op de opleidingsschool,
gecombineerd met de begeleiding vanuit het
opleidingsinstituut (stagebegeleider) als unieke
meerwaarde van de opleidingsschool. Alle begeleiders
kijken met een gedeelde scope, maar met eigen specifieke
kennis en ervaring naar de ontwikkeling van de aanstaande
leraar op de opleidingsschool. De schoolopleider vervult
hierin een belangrijke verbindende rol en een ware
spilfunctie binnen ons Opleidingsnetwerk. Het kijken
vanuit meerdere invalshoeken levert een voortdurende
dialoog op over de kwaliteit van opleiden en begeleiden van
aanstaande leraren, waardoor het (samen) opleiden zich
continu ontwikkelt en verbetert.
Om het leren op de werkplek in relatie tot de drie
bovenstaande onderdelen goed te kunnen realiseren
hebben we voldoende professionals nodig die samen
kennis hebben van opleiden, de inhoud van de opleiding
die de aanstaande leraar volgt, de schoolpraktijk en het
gewenste beroepsprofiel. Het delen van die kennis zorgt er
vervolgens voor dat er een inhoudelijke dialoog gevoerd kan
worden over het opleidingscurriculum. Van belang is dat er
ruimte is om als aanstaande leraar en als opleidingsschool
hier zelf vorm en inhoud aan te geven. We zien hier voor
de schoolopleider een belangrijke taak weggelegd. Onze
werkwijze prikkelt om samen kennis af te stemmen, verder
te construeren en intensief te onderzoeken op welke wijze
de schoolopleider/het veld gestimuleerd kan worden deze
eigen ruimte op te pakken.
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1.6 Beoordeling en toetsing
De opleiding tot leraar basisonderwijs is gericht op het
aantonen van de eindkwalificaties voor toekenning van het
diploma leraar basisonderwijs. Het geheel van toetsen
is bepalend voor de vaststelling van de mate waarin
aanstaande leraren voldoen aan de eindkwalificaties.
Dit is vastgelegd in een Toetsingskader (Bijlage 08). In
het verlengde van de onderwijskundige uitgangspunten,
wordt toetsing gezien als een integraal onderdeel van het
leerproces.
Voor zowel het leren op de werkplek als het leren in de
opleiding maken we onderscheid tussen drie functies
van toetsen: de ontwikkelingsgerichte, selectieve, en
kwaliteitsgerichte functie:
• Ontwikkelingsgerichte functie (formatief toetsen):
Door ontwikkelingsgericht te toetsen, wordt de
aanstaande leraar uitgedaagd om de balans op te maken
en om op basis daarvan zijn leerproces te reguleren
(waar sta ik en waar liggen mijn ontwikkelingskansen?).
Voor betrokkenen bij het leren op de werkplek vormen de
resultaten van deze toetsing een bron om de aanstaande
leraar adequaat te begeleiden.
• Selectieve functie (summatief toetsen):
Enerzijds stelt de selectieve functie de aanstaande
leraar in staat zichzelf te ijken ten opzichte van door
de opleiding vastgestelde standaarden, bijvoorbeeld bij
het propedeuseadvies of overgang naar een volgende
opleidingsfase. Anderzijds stelt deze functie begeleiders
in staat in te schatten of een aanstaande leraar de
opleiding al dan niet met succes kan doorlopen en
afronden.
• Kwaliteitsgerichte functie:
Deze functie van toetsing is bedoeld als instrument om
de kwaliteit van de opleiding te meten en te bewaken.
Afgestudeerde aanstaande leraren moeten voldoen
aan de (wettelijk) vastgestelde eindkwalificaties.
De opleiding moet de bekwaamheidseisen garanderen en
verantwoorden aan de wetgever.

Binnen elke opleidingsfase en opleidingsvariant van
Hogeschool de Kempel werkt de aanstaande leraar
aan de ontwikkeling van de bekwaamheidseisen leraar
primair onderwijs (onderwijscoöperatie, 2017). Met deze
bekwaamheidseisen wordt de basis van beroepskennis
en-kunde gedefinieerd waarover elke leraar dient
te beschikken en die elke leraar ten minste dient te
onderhouden. Er worden binnen deze bekwaamheden
geen onderliggende niveaus onderscheiden. Gaandeweg
de opleiding wordt de aandacht voor kennis en kunde
diepgaander, complexer en veelomvattender.
Voor toetsing van de bekwaamheden wordt binnen het
opleidingscurriculum gebruik gemaakt van toetscriteria
met bijbehorende toetsdoelen, passend binnen de
diverse bekwaamheidsgebieden (brede professionele
basis, pedagogische bekwaamheid, vakinhoudelijke
bekwaamheid, vakdidactische bekwaamheid).
Voor toetsing van de bekwaamheden op de werkplek (stage)
wordt gebruik gemaakt van Kempelscans (Bijlage 05-01 t/m
05-08) en het Leerverslag. In de digitale Kempelscans zijn
de bekwaamheidseisen voor aanstaande leraren, mentoren
en stagebegeleiders vertaald in concreet waarneembaar
gedrag, passend bij de fase van de ontwikkeling waarin
de aanstaande leraar zich bevindt. Sommige items van
de Kempelscan komen in meerdere scans terug. Andere
items zijn uniek voor een specifiek leerjaar en/of fase in de
opleiding. Tijdens een stageperiode wordt de Kempelscan
formatief ingezet om vast te stellen waar de aanstaande
leraar zich in zijn ontwikkeling bevindt en wat er nog
nodig is om de leerdoelen te bereiken. Aan het eind van
de stageperiode heeft de Kempelscan een summatieve
functie. Zowel aanstaande leraar als mentor (en in de
afstudeerfase een vertegenwoordiger van het management)
vullen de scan in waarna de resultaten in een gesprek met
de stagebegeleider van De Kempel worden vertaald in
een beoordeling die formeel wordt vastgesteld tijdens een
stagebeoordelingsvergadering op de opleiding.

Overzicht betrokkenen bij beoordeling werkplekleren leerjaar 1-3, afstudeerfase en Leerverslag.

Beoordeling werkplekleren
leerjaar 1-3

Beoordeling werkplekleren
afstudeerfase

Beoordeling
leerverslag

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

levert leerverslag aan

Mentor

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

bespreekt ontwikkeling
met student

Schoolopleider

op vraag

op vraag

Stagebegeleider

stagebeoordelingsvergadering

vult Kempelscan in

Aanstaande leraar

Management school

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

beoordelingsgesprek
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In het Leerverslag laat de aanstaande leraar (met
voorbeelden) zien hoe hij, gestimuleerd door betrokkenen
op de leerwerkplek, zijn visie op het beroep, zijn eigenheid
en de wijze waarop hij zijn ontwikkeling stuurt, vorm geeft.
Een stageplan waarin de aanstaande leraar ontwikkel-,
c.q. aandachtpunten formuleert vormt de basis voor
het Leerverslag. Dit verslag vervolgens vormt de basis
voor een beoordelingsgesprek met de stagebegeleider
op de opleiding. Het overzicht op pagina 13 geeft weer
welke actoren betrokken zijn bij de beoordeling van het
werkplekleren en het Leerverslag.

1.7 Organisatie en personeel
In deze paragraaf beschrijven we de actoren die een rol
spelen binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden met
de daarbij behorende verantwoordelijkheden en hoe de
samenwerking tussen deze actoren vormgegeven wordt. De
facilitering voor actoren vanuit het Opleidingsnetwerk komt
terug in hoofdstuk 2.

1.7.1 Organogram Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
Het organogram van het Opleidingsnetwerk is opgebouwd
uit een aantal actoren die een rol hebben
in de aansturing van alle processen binnen het
Opleidingsnetwerk. De actoren binnen de cirkel
hebben direct betrekking en invloed op de ontwikkeling van
de (aanstaande) leraar en daarmee op
de ontwikkeling van het kind. In paragraaf 1.7.1 worden de
verantwoordelijkheden van alle actoren
beschreven. In Figuur 4 wordt het Organogram van
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
weergegeven. In Figuur 4 wordt de communicatiestructuur
uitgebeeld met behulp van de gele pijlen binnen
dit organogram. Binnen de cirkel is er een directe
communicatielijn tussen de verschillende
actoren.

Figuur 4 Organogram Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.
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1.7.2 Actoren binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande)
leraren daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Het
Opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis die
beschreven staat in een opleidings-, professionaliseringen kwaliteitsplan. Deze basis wordt gekenmerkt door
het werken in aantrekkelijke professionele leer- en
werkplekken en door het samen ontwikkelen van nieuwe
kennis en ervaring binnen netwerken. De rol van de
(aanstaande) leraar is cruciaal voor de ontwikkeling van
het kind. De omliggende actoren worden beschreven van
binnen naar buiten (zie ook Figuur 4). Een persoon kan
meerdere rollen vervullen binnen het Opleidingsnetwerk.
(Aanstaande) leraar
De (aanstaande) leraar is de degene die lesgeeft op een
opleidingsschool. Het gaat hierbij om zowel de student
die de opleiding volgt tot leraar basisonderwijs alsook de
startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraar
van de basisschool. Binnen het Opleidingsnetwerk is de
aanstaande leraar partner. Deze wordt gezien als collega en
participeert in alle aspecten van het beroep (Fielding, 2001;
Lundy, 2007).
• Mentor
De mentor is groepsleraar op een opleidingsschool en
begeleidt aanstaande leraren ontwikkelingsgericht bij het
werkplekleren in de onderwijspraktijk.
• Schoolopleider
De schoolopleider is werknemer van een opleidingsschool
en heeft als substantiële en structurele kerntaak het
ontwikkelen, monitoren en bewaken van het opleiden en
begeleiden van (aanstaande) leraren. De schoolopleider is
de verbindende schakel tussen de opleidingsschool en het
opleidingsinstituut.
• Stagebegeleider
De stagebegeleider is een vertegenwoordiger van het
opleidingsinstituut en stimuleert, begeleidt en beoordeelt
de ontwikkeling van de aanstaande leraren op de
opleidingsschool vanuit het opleidingsinstituut.
• Instituutsopleider
De instituutsopleider is docent op het opleidingsinstituut
en heeft als substantiële en structurele kerntaak de
ontwikkeling van (aanstaande) leraren te begeleiden en te
beoordelen zowel in de context van een opleidingsinstituut
als in de context van het Opleidingsnetwerk.
• Leraaronderzoeker
De leraaronderzoeker is werkzaam op een opleidingsschool
en begeleidt, gebruikt en voert onderzoek uit i.s.m.
(aanstaande) leraren en de docentonderzoeker binnen de
context van het Opleidingsnetwerk.

•

zie verdere beschrijving in Bijlage 09 Rol- en taakomschrijving.

• Docentonderzoeker
De docentonderzoeker is werkzaam op het
opleidingsinstituut en begeleidt en gebruikt onderzoek
i.s.m. (aanstaande) leraren en de leraaronderzoeker(s)
binnen de context van het Opleidingsnetwerk.
Leerwerkgemeenschap
De leerwerkgemeenschap (LWG) bestaat uit een
groep mensen die gericht is op het bereiken van een
gemeenschappelijk doel en samen leren en werken binnen
een professionele onderwijssetting.
De LWG is gericht op het intentioneel samen leren van en
over het werkten behoeve van schoolontwikkeling (Popeijus
& Geldens, 2009). Deze groep bestaat uit (aanstaande)
leraren op de opleidingsschool die door middel van
intervisie van en met elkaar leren.
Professionele Werkplaats
De professionele werkplaats (PW) bestaat evenals een LGW
uit een groep mensen die gericht is op het bereiken van een
gemeenschappelijk doel en samen leren en werken binnen
een professionele onderwijssetting. De PW is gericht op het
intentioneel samen leren van en over het werk ten behoeve
van schoolontwikkeling op basis van praktijkonderzoek.
Deze groep bestaat tenminste uit leraaronderzoeker(s),
een docentonderzoeker en (aanstaande) leraren en kan
worden aangevuld met onder meer ouders, kinderen en
pedagogisch medewerkers.
Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van
de acht deelnemende besturen uit het regionale
samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor
de aansturing, het creëren van randvoorwaarden en is
eindverantwoordelijk voor alle processen binnen het
Opleidingsnetwerk. De stuurgroep is verantwoordelijk
voor het toezicht op de uitvoering van Beleidsplan
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.
Projectgroep
De projectgroep bestaat uit een externe projectleider en
twee projectcoördinatoren; een vertegenwoordiger vanuit
het opleidingsinstituut en een vertegenwoordiger vanuit het
werkveld en bewaakt en coördineert het ontwikkelproces,
verzorgt de interne en externe projectcommunicatie
(verbinding, reflectie, feedback, klankbord) en rapporteert
aan de stuurgroep.
Werkgroep
De werkgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit
het opleidingsinstituut en drie vertegenwoordigers vanuit de
opleidingsscholen en heeft tijdens de op- en inrichtingsfase
tot taak de totstandkoming van het Beleidsplan
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.
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Stagecoördinatie
De stagecoördinatie wordt uitgevoerd door twee leden
van het managementteam vanuit het opleidingsinstituut
en heeft als taak het coördineren van alle processen
rondom stage betreffende alle stagescholen, waaronder de
opleidingsscholen.
• Stagebureau
Het stagebureau bestaat uit twee medewerkers van het
opleidingsinstituut en plaatst aanstaande leraren op
alle stagescholen, waaronder de opleidingsscholen, en
onderhoudt contacten met alle betrokkenen.

1.7.3 Samenwerking tussen actoren en netwerken
Het organogram in Figuur 4 laat zien welke actoren er
actief zijn in ons Opleidingsnetwerk. Om al deze actoren
gericht te (kunnen) laten zijn op de ambitie van de
opleidingsschool is samenwerking van belang. Alleen door
samenwerking realiseren we netwerkleren. Dialogische en
collaboratieve praktijken stimuleren dan co-creatie binnen
het Opleidingsnetwerk. Hiermee wordt het eigenaarschap
van eenieder gestimuleerd en wordt er verder gestalte
gegeven aan de vormgeving van het Opleidingsnetwerk.
In onderstaand overzicht zijn de volgende vormen
van samenwerking binnen het Opleidingsnetwerk te
onderscheiden:

Samenwerkingsvormen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Samenwerking

Betrokkenen

Frequentie

Inhoud/Doel

Netwerk schoolopleiders

Schoolopleiders

Viermaal per jaar

• overleg en intervisie;
• geïnformeerd worden over de
laatste ontwikkelingen binnen het
Opleidingsnetwerk;
• onderwerpen uit het kwaliteitsplan en
het professionaliseringsplan.

Netwerk PW

Leraar- en
docentonderzoekers

Driemaal per jaar

• de opzet, de voortgang en de
opbrengsten van de PW worden gedeeld;
• intervisie.

Netwerk
docentonderzoekers

Docentonderzoekers

Driemaal per jaar

• de begeleidende rol van de
docentonderzoeker binnen de PW;

Netwerk
stagebegeleiders

Stagebegeleiders

Start-midden en
eind semester

• de (wijze van) begeleiding afstemmen;
• stagebeoordelingsvergadering.

Mentorenbijeenkomsten

Mentoren

Begin van het
semester

• een goede afstemming voor de
begeleidende en beoordelende rol van
de mentor staat centraal;
• in de afstudeerfase drie
mentorenbijeenkomsten.

Stuurgroep

De bestuurders van de
acht stichtingen

Zes tot acht maal
per jaar

•
•
•
•

Projectgroep

Twee
projectcoördinatoren
en een projectleider

Een dagdeel per
week

• samen aanjagen van diverse
processen en activiteiten m.b.t. het
Opleidingsnetwerk;
• de verbindende rol tussen de
stuurgroep, het werkveld en de opleiding
afstemmen.

Werkgroep

Twee leden vanuit de
opleiding, drie leden
vanuit het veld

Tweemaal per
maand

• acties gerelateerd aan het (verder)
ontwikkelen van het Beleidsplan
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
gestalte te geven, uit te werken en uit te
dragen naar betrokken actoren.

koers uitzetten;
voortgang afstemmen;
kwaliteit borgen;
financiële verantwoording.

PROFESSIONALISERINGSPLAN
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2 Professionaliseringsplan
In paragraaf 1.7 zijn de actoren beschreven die actief zijn
binnen ons Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. In dit
hoofdstuk, het professionaliseringsplan, wordt ingezoomd
op de wijze waarop deze actoren worden voorbereid en
ondersteund om hun taken in de opleiding en begeleiding
van aanstaande leraren vorm te geven.

2.1 Visie op professionalisering
Vanuit onze overtuiging dat de lerende altijd een
zelfsturende actor is in de onderwijsprocessen, is leren
voor ons betekenisvol wanneer sprake is van de volgende
sociaal-constructivistische kenmerken: het is actief,
collaboratief, constructief, doelgericht, gecontextualiseerd.
Door te leren in netwerken kunnen we hier mede vorm
en uitvoering aan geven. Netwerkleren is een vorm van
het verbinden van elkaars praktijken. Het staat voor een
persoonlijke en actieve manier van leren waarbij actoren
gericht gebruik maken van hun contacten. Het is belangrijk
dat deelnemers invloed hebben op de leerdoelen en
activiteiten van het leernetwerk en dat participatie een
duidelijke meerwaarde heeft (Bood & Coenders, 2003).
Dit maakt dat deelnemers mede-eigenaar zijn van het
proces en het te ontwikkelen product(en). Belangrijke
elementen van netwerkleren zijn onder meer uitwisseling,
dialoog, reflectie, modelling, co-teaching en peerfeedback.
Kenmerkend voor ons Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
is het netwerkleren als effectieve professionaliseringsvorm
in de vorm van PW en LWG.
Professionele werkplaatsen/leerwerkgemeenschappen
Het werken in PW/LWG dichten we een belangrijke
rol toe voor het leren van alle partners. Hierin zoeken
we voortdurend naar het versterken van de koppeling
tussen theorie en praktijk. Op opleidingsscholen werken
aanstaande leraren en mentoren samen met opleiders
van Hogeschool de Kempel aan professionalisering van
(aanstaande) leraren en het verbeteren van de kwaliteit van
leren op de werkplek. Binnen de PW werken we planmatig
aan schoolontwikkeling met behulp van praktijkonderzoek,
voortgaande professionalisering van (aanstaande) leraren
en curriculumontwikkeling van het opleidingsinstituut
waarbij gebruik gemaakt wordt van de denkkaart
onderzoeksmatig werken (Bijlage 10 en 11).

2.2 Inbedding in het HR-beleid
Elke betrokken stichting hanteert een eigen HRM-beleid
waarin staat beschreven hoe de professional zichzelf
verder ontwikkelt. Inbedding van het functioneren van
de actoren binnen het Opleidingsnetwerk vindt op dit
moment voornamelijk plaats binnen het beleid van
de eigen stichting. De meeste stichtingen hanteren
een gesprekkencyclus die gericht is op het individueel
functioneren van de actor. Vaak is er ook een mobiliteits- of
loopbaanbeleid en een scholingsbeleid. De ontwikkeling
van een leercultuur als onderdeel van leren op de werkplek
dient opgenomen te zijn binnen dit HRM-beleid.

De manier waarop het samen leren in en onderzoeken van
de eigen praktijk vormgegeven en gefaciliteerd wordt dient
hierin opgenomen te worden.

2.3 Professionaliseringsactiviteiten
In het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden komen
professionals van werkveld en opleiding op diverse
manieren met elkaar in contact. Soms in specifiek daarvoor
georganiseerde uitwisseling- of professionaliseringsdagen
maar ook in de dagelijkse praktijk. In deze professionele
dialoog vindt er bewust dan wel onbewust veel leren plaats.
In ons Opleidingsnetwerk geloven we in de kracht van deze
vorm van leren en organiseren we de ontmoeting tussen
professionals structureel.
2.3.1 Specifieke professionaliseringsactiviteiten
Binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden leren
(aanstaande) leraren, instituutsopleiders en andere
betrokkenen in netwerken. De PW op de opleidingsschool
is voor ons belangrijk; het is de plek waar de PW en LGW
samen deel van uitmaken. In ons opleidingsnetwerk
geloven we in de kracht van deze vorm van netwerkleren en
willen we de ontmoeting tussen professionals structureel
organiseren.
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In onderstaand overzicht staan een aantal specifieke
professionaliseringsactiviteiten van Opleidingsnetwerk
Samen Opleiden:
Professionaliseringsactiviteiten Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Opleidingsschool

Opleidingsinstituut

Mentor

Netwerk(bijeenkomsten) mentoren gericht per specifieke jaargroep
Mentorspecialisatie (opleiding/training)
Mentorspecialisatie+ (in ontwikkeling/co-creatie)

Schoolopleider

PHBO-schoolopleider (opleiding/training) resulterend in Velon toetsing
en registratie
Verkort traject VELON (opleiding/training) resulterend in Velon toetsing
en registratie
Netwerk(bijeenkomsten) schoolopleider

Leraaronderzoeker

Netwerk(bijeenkomsten) PW

Stagebegeleider

Netwerk(bijeenkomsten) stagebegeleiders
Stagebeoordelaarsvergaderingen 1-2-3

Docentonderzoeker

Bijeenkomsten/intervisie docentonderzoeker PW
Netwerk(bijeenkomsten) PW

Mentorspecialisatie
Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding
van toekomstige leraren. Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden vindt het vanzelfsprekend mentoren hierbij te
ondersteunen, onder andere door mentoren-bijeenkomsten
en gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken. Met
het aanbod ‘mentorspecialisatie’ rusten we mentoren nog
beter toe voor hun begeleidende rol. De mentorspecialisatie
wordt verzorgd door docenten van Hogeschool de Kempel,
al dan niet in samenwerking met schoolopleiders.
Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie over begeleiden
gekoppeld aan de eigen ervaringen en het vergroten van de
begeleidingsvaardigheden.
Binnen een aantal betrokken stichtingen worden initiatieven
ontwikkeld omtrent de mentorspecialisatie:
• De basisinhoud van de mentorspecialisatie wordt
gecombineerd met een element Samen Opleiden (belang,
doelstellingen etc.), mentorspecialisatie plus genoemd.
Evaluatie en advies van dit traject wordt als extra
eindopbrengst verwacht
• Vervolgbijeenkomst(en) op de basiscursus om een
verdiepingsslag te maken in de begeleidingsvaardigheden
van de mentoren.
Opleiding tot Schoolopleider
Hogeschool de Kempel heeft in samenwerking met Driestar
Hogeschool de opleiding tot Schoolopleider ontwikkeld. De
opleiding is binnen het project ‘Versterking samenwerking
lerarenopleidingen en scholen’ ontwikkeld. Naast
Hogeschool de Kempel waren ook de scholen ook

betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. In deze
Post-HBO-opleiding vormen de vier beroepsstandaarden
van het VELON de leidraad voor het vormgeven van
de persoonlijke ontwikkeling van de schoolopleider.
Naast de bekwaamheden wordt actief gewerkt met het
Zelfevaluatiekader (ZEK, Geldens, Ruit, Popeijus &
Petegem, 2018, Bijlage 12-01 t/m 12-03) waarmee de
schoolontwikkeling in beeld wordt gebracht.
Verkort traject VELON
In dit Registratie Traject Schoolopleiders komen dezelfde
inhouden en toepassingen aan bod als in de Post-HBO
Schoolopleiders. Dit echter in een gecomprimeerd
tijdsbestek waarbij het meer zelfstandig verwerken van de
inhoud centraal staat. Deze opleidingsvariant is speciaal
bedoeld voor cursisten die al een relevante vooropleiding
hebben gevolgd waardoor we de inhouden sneller doorlopen
en kunnen beschrijven.
Onderstaande opleidingen vormen een goede basis:
• masteropleiding (WO of HBO, bijvoorbeeld: MLI, MPM,
Master SEN, Pedagogiek enz.);
• schoolleiders opleiding (bijvoorbeeld Magistrum
• coachings- en leiderschapsopleiding op HBO-niveau.
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2.3.2 Faciliteiten
Vanuit Opleidingsnetwerk Samen Opleiden worden diverse
zaken gefaciliteerd in het kader van de professionalisering
en verdere ontwikkeling:

Facilitering voor
professionaliseringsactiviteiten

• het deelnemen aan de mentorspecialisatie voor leraren van de deelnemende
stichtingen. De inbreng van de deelnemer is het bijwonen van de vier bijeenkomsten
van drie uur met een studiebelasting van vijftien uur;
• de opleiding tot schoolopleider voor leraren (resulterend in een Velon-registratie)
van de deelnemende stichtingen. De inbreng van de deelnemer is het bijwonen
van de lesdagen (twee dagen van 9.00-16.00 uur en twaalf halve dagen van 15.45 –
20.45 uur ) en toetsing en diplomering van twee maal twee uur. De totale studielast
bedraagt 180 uur onder te verdelen in 78 uur opleidingsbijeenkomsten, 100 uur
zelfstudie en peer-intervisie en twee uur toetsing;
• het verkort traject Velon (resulterend in een Velon-registratie) voor leraren van de
deelnemende stichtingen. De inbreng van de deelnemer is het bijwonen van de vijf
bijeenkomsten met een studiebelasting van 100 uur;
• 200 uur per stichting PO voor schoolopleiders. Deze uren zijn bedoeld voor
deelname aan het schoolopleidersnetwerk en (deels) voor de uitvoering van de
werkzaamheden in de rol als schoolopleider;
• twee keer 80 uur per stichting PO voor de leraaronderzoekers die vanuit een PW een
onderzoek leiden op hun opleidingsschool;
• veertien keer 80 uur voor de docentonderzoekers die vanuit een PW gekoppeld zijn
aan een onderzoek op een van de betrokken opleidingsscholen.

Facilitering voor de
voortgang van de
ontwikkeling

• deelnemers uit de projectgroep zijn voor 0,2 WTF vrijgesteld voor overleg en het
uitvoeren van de ontwikkelingswerkzaamheden;
• deelnemers uit de werkgroep zijn voor 0,1 WTF vrijgesteld voor overleg en het
uitvoeren van de ontwikkelingswerkzaamheden;

KWALITEITSPLAN
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3 Kwaliteitsplan
3.1 Uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid
De kwaliteitscultuur van Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden is ontwikkel- en resultaatgericht. Continu
wordt samen gewerkt om de gewenste kwaliteit van
samen opleiden te bereiken. We onderscheiden doelen
op metaniveau en streefdoelen op uitvoeringsniveau. De
doelen op metaniveau zien we als onze koers, onze richting
die ons Opleidingsnetwerk wil nemen. De streefdoelen
op uitvoeringsniveau zijn specifiek voor een bepaalde
beleidsperiode. De kwaliteitsinstrumenten die we
gebruiken zijn behulpzaam bij het realiseren en bereiken
van onze doelen.
Het kwaliteitsbeleid van Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden:
1. waarborgt de realisatie van de visie van het
Opleidingsnetwerk (zie §1.2) als stip op de
horizon, de kern van het kwaliteitsbeleid en de
kwaliteitsontwikkeling;
2. maakt het realiseren van toetsbare streefdoelen op korte
en middellange termijn mogelijk en inzichtelijk;
3. garandeert het kunnen verantwoorden van onze
ontwikkeling en kwaliteit, zowel intern als extern.

3.2 Thema’s en doelen op metaniveau
Het Opleidingsnetwerk zien we als de plek waarin we ons
samen kunnen ontwikkelen en waar antwoorden voor
vragen en dilemma’s die hierbij komen kijken gevonden
kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren focussen
we op de drie thema’s en bijbehorende doelen op metaniveau (zie § 1.2.3) die we als voorwaardelijk zien voor onze
opgave:
1. Samen Opleiden en professionaliseren
van (aanstaande) leraren.
• We delen samen de verantwoordelijkheid voor het
samen opleiden, begeleiden en beoordelen van
aanstaande leraren.
• We leiden aanstaande leraren op die bekwaam
functioneren voor de klas én als nieuwsgierige
en vaardige aanstaande collega in school- en
teamontwikkeling participeren.
• Zowel aanstaande leraren als leraren hebben duidelijk
zicht op welke wijze (theoretische) inhouden aansluiten
op/bij de praktijk.
2. Samen een contextrijke en betekenisvolle
leerwerkomgeving voor (aanstaande) leraren inrichten.
• Er is een grote mate van betrokkenheid en motivatie
merkbaar bij alle deelnemers wat betreft het
participeren in Samen Opleiden.
• Er zijn betrokken, vaardige en gecertificeerde
schoolopleiders en mentoren die de juiste begeleiding
bieden aan aanstaande leraren en schoolontwikkeling
gebruiken als motor voor verdere ontwikkeling.

• Er is sprake van een lerende cultuur: een open klimaat
van ambitie en vertrouwen waarin (aanstaande) leraren
(formeel en informeel) leren, onderzoeken, kennis
overdragen en feedback geven als vanzelfsprekende
onderdelen van hun werk beschouwen
3. Samen goed organiseren
• Er is duidelijkheid over hoe het Opleidingsnetwerk is
georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en
hoe de communicatielijnen lopen.
• Alle betrokkenen zijn goed gepositioneerd, waardoor zij
zich prettig en competent voelen in hun rol en taak.
• Er is veel ruimte voor beweging en ontwikkeling
die ‘van binnenuit’ plaatsvindt. Het werkveld voelt
ruimte en enthousiasme om de uitdaging en het
eigenaarschap op te pakken en beseft tegelijkertijd hoe
dit het grotere geheel (de organisatie) raakt.

3.3 Doelen op uitvoeringsniveau
Al onze doelen op metaniveau komen terug in onze doelen
op uitvoeringsniveau.
Doelen op uitvoeringsniveau maken duidelijk welke
concrete opbrengsten en resultaten we nastreven. Onze
doelen dagen alle actoren binnen ons opleidingsnetwerk uit
om continu beredeneerd en gericht te ontwikkelen. In een
cyclus van drie jaar worden de doelen op uitvoeringsniveau
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De zeven doelen die in de beleidsperiode tot 2022
gerealiseerd worden, zijn te vinden in het overzicht op
pagina 21.
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Doelen beleidsperiode tot 2022

Doel op uitvoeringsniveau

Relatie met
thema/doelen op
metaniveau3

1. alle actoren binnen het Opleidingsnetwerk leren van en met elkaar in netwerken;

1–2-3

2. elke opleidingsschool voldoet aan de gestelde eisen waarin aanstaande leraren worden
opgeleid, begeleid en beoordeeld. Elke opleidingsschool:
a. werkt met een LWG dan wel een PW waarin actoren werken aan hun individuele en
schoolontwikkeling;
b. maakt om de drie jaar met behulp van het Zelfevaluatiekader (ZEK, Geldens, Ruit,
Popeijus & Petegem, 2018, Bijlage 12-01 t/m 12-03) zichtbaar op welke wijze zij
ontwikkelingsgericht werkt aan een of meer gekozen componenten van scenario 24;
c. met een professionele werkplaats verantwoordt elke twee jaar de stand van zaken,
zowel richting de eigen school als het Opleidingsnetwerk. Het gaat hier om de stand van
zaken ten aanzien van het product en het proces.
d. heeft geprofessionaliseerde mentoren die aanstaande leraren kunnen begeleiden en
mede-beoordelen;
e. valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur
f. kan een beroep doen op een VELON-geregistreerd schoolopleider;
g. beschikt over een school-specifiek plan Samen Opleiden;

1-2-3

3. er is een op elkaar afgestemd werkplek- en opleidingscurriculum waarin theorie en
praktijk met elkaar zijn verbonden;

1–2-3

4. schoolontwikkeling wordt gerealiseerd al dan niet met behulp van onderzoek en wordt inen extern kennis gedeeld;

1–2

5. actoren (instituutsopleiders, schoolopleiders, mentoren en docent- en leraaronderzoekers)
zijn geprofessionaliseerd;

1–2

6. binnen het Opleidingsnetwerk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de opleidingsscholen
met behulp van o.a. het ZEK

2-3

7. het kwaliteitsplan van het Opleidingsnetwerk is geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

1–2-3

Blauwe cijfer is meer dominant qua relevantie dan zwart.
Scenario 2: Mede-opleider (omvat de opleidingsschool). Zie voor omschrijving Bijlage 12-01 p.9.

3

4
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3.4 Gehanteerde kwaliteitsinstrumenten
Om de in § 3.3 beschreven doelen te kunnen bereiken, wordt binnen het Opleidingsnetwerk een aantal
kwaliteitsinstrumenten ingezet. Enkele kwaliteitsinstrumenten zijn nog in ontwikkeling. Onze kwaliteitsinstrumenten helpen
ons om:
• zicht te krijgen op onze ontwikkeling in relatie tot onze visie;
• zicht te krijgen op onze resultaten ten aanzien van de doelen;
• ontwikkeling en resultaten intern en extern te kunnen verantwoorden.
Verschillende actoren zijn op verschillende momenten betrokken bij het monitoren, ontwikkelen en borgen van de kwaliteit
van Samen Opleiden. Onderstaand overzicht beschrijft welke kwaliteitsinstrumenten we gebruiken, welke actoren wanneer
en waarbij betrokken zijn en welke verantwoordelijkheden ieder heeft.
Kwaliteitsinstrumenten in relatie tot doel en verantwoordelijke(n)
Kwaliteitsinstrument

Relatie met doel op
uitvoeringsniveau

Betrokkene; bij wie wordt
het kwaliteitsinstrument
ingezet?

Procesverantwoordelijkheid (PV)5
Eindverantwoordelijkheid (EV)6

Zelfevaluatie
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -7
Opleidingsnetwerk m.b.v.
ZEK, een reflectie op
kernwaarden en een
reflectie op gestelde doelen.

stuur-, projecten werkgroep,
vertegenwoordiging van
schooldirectie, schoolen instituutsopleiders,
mentoren en
(aanstaande) leraren

PV: project- en werkgroep
meet, analyseert
EV: stuurgroep

Zelfevaluatie
opleidingsscholen
m.b.v. ZEK.

schooldirectie,
PV: schoolopleider
schoolopleiders, mentoren EV: schooldirectie en stuurgroep
en (aanstaande) leraren

2–3–4–5-6

Frq

Een keer
per drie
jaar

Een keer
per twee
jaar

Een keer
per jaar

Nationale Studentenenquête 3 - 4
(NSE).

aanstaande leraren van
de opleidingsscholen

PV: kwaliteitsmedewerker
en werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Tevredenheidsmeting
stagebegeleiding.

3-4

aanstaande leraren van
de opleidingsscholen

PV: netwerk schoolopleiders
en werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Evaluatie tijdens LWGen PW-bijeenkomst
op opleidingsscholen
(kwantitatief en kwalitatief).

4

LWG- en PW-deelnemers

PV: werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Proces- en
productopbrengsten van
schoolontwikkeling.

4

LWG- en PW-deelnemers

PV: werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Een keer
per jaar

Evaluatie tijdens werkveldcommissiebijeenkomst.

3-4

werkveldcommissieleden

PV: werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Een keer
per jaar

Overige evaluaties
zoals evaluaties
mentorbijeenkomsten,
netwerkbijeenkomsten
schoolopleiders.

3

mentoren, schoolopleiders PV: werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Een keer
per jaar

Evaluatie tijdens
stuurgroepoverleg.

7

werkgroep

Een keer
per jaar

PV: werkgroep
EV: project- en stuurgroep

Een keer
per jaar

Een keer
per jaar

Verantwoordelijk voor de inzet en het gebruik van het kwaliteitsinstrument
Verantwoordelijk voor de implementatie van verbetermaatregelen (naar aanleiding van evaluaties)

5
6
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3.5 Mogelijke aandachtsgebieden en bijbehorende kwaliteitsimpuls
Onderstaand overzicht geeft een omschrijving van de mogelijke aandachtsgebieden en de daarbij behorende
kwaliteitsimpulsen.
Aandachtsgebieden, omschrijving en kwaliteitsimpuls

Mogelijk
aandachtsgebied

Omschrijving

Kwaliteitsimpuls

De opleidingsscholen
voldoen niet aan de
kwaliteitseisen.

Wanneer opleidingsscholen niet
voldoen aan de kwaliteitseisen
(zie ZEK) kan geen kwalitatief
hoogwaardig werkplekleren
plaatsvinden.

Wanneer o.a. uit de stage-evaluaties blijkt
dat de kwaliteit van het werkplekleren op de
opleidingsschool te wensen overlaat, vindt er
een gesprek plaats tussen betrokkenen van
de opleidingsschool, de bestuurder van het
partnerbestuur en het projectgroep-lid.
Er wordt een verbeterplan opgesteld. Wanneer
de kwaliteit na een half jaar niet verbeterd is, zal
binnen de stuurgroep besproken worden welke
vervolgacties worden ondernomen.

Te weinig opgeleide en
gecertificeerde
schoolopleiders.

Wanneer het onmogelijk
is voldoende geschikte
schoolopleiders te vinden, op
te leiden en te certificeren,
komt een gedegen begeleiding
van aanstaande leraren in de
opleidingsschool in gevaar.
Op enkele scholen zijn veel
wisselingen, het lijkt moeilijk
een geschikte kandidaat voor het
schoolopleiderschap te vinden.
Potentiële kandidaten beginnen
aan de opleiding, maar haken
voortijdig af.

Sommige scholen hebben een schoolopleider met
jarenlange ervaring. Oplossingen hiervoor worden
gezocht in het verantwoordelijk maken van het
team van schoolopleiders van een bestuur, voor
het opleiden in de school op alle opleidingsscholen
van het bestuur. Ook een gedegen constructie met
bovenschoolse en meerschoolse schoolopleiders
kan een oplossing zijn voor dit risico.

Te weinig
geprofessionaliseerde
mentoren.

Wanneer het onmogelijk is
voldoende geschikte mentoren
te vinden, op te leiden en te
certificeren, komt een
gedegen begeleiding van
aanstaande leraren in de
opleidingsschool in gevaar.

De signalering en inventarisatie behoeft actie op
het werven van nog te trainen mentoren. Via de
schoolopleiders wordt geïnventariseerd welke
mentoren per bestuur en scholen een training
behoeven om de kwaliteit van begeleiding positief te
beïnvloeden.

Te weinig
opleidingsscholen

Wanneer er te weinig
opleidingsscholen zijn,
wanneer scholen (bijv. vanwege
groepsgrootte) te weinig
leerwerkplekken
beschikbaar kunnen
stellen of niet beschikbaar
mogen stellen vanwege een
inspectiebeoordeling, zijn er te
weinig goede leerwerkplekken
voor aanstaande leraren.

Tot nu toe zijn er voldoende opleidingsscholen. Het
is zaak tijdig een tekort te signaleren zodat indien
nodig op tijd nieuwe opleidingsscholen geworven
kunnen worden.
Tot nu toe zijn er voldoende geschikte
leerwerkplekken. Het is zaak tijdig een tekort
te signaleren zodat indien nodig op tijd nieuwe
leerwerkplekken geworven kunnen worden.
Het toetreden van andere besturen tot het
Opleidingsnetwerk, vergroot het aantal (geschikte)
leerwerkplekken.
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Te weinig (geschikte)
leerwerkplekken op de
opleidingsscholen.

Onze ambitie ‘We willen dat uiteindelijk in de
gehele regio het samen verantwoordelijk zijn
voor opleiden van aanstaande leraren, voor
professionalisering en voor schoolontwikkeling
gemeengoed is geworden in denken en
handelen’ verder vorm geven zorgt ervoor dat er
geen tekort ontstaat aan opleidingsscholen.

Opleidingsscholen krijgen
het predicaat onvoldoende
en mogen geen aanstaande
leraren ontvangen.

In het geval dat aanstaande
leraren niet kunnen worden
geplaatst zijn passende
maatregelen nodig.

De projectcoördinatoren moeten goed op de
hoogte zijn van fluctuatie als gevolg van het niet
kunnen plaatsen van aanstaande leraren op een
leerwerkplek binnen het Opleidingsnetwerk
zodat tijdig maatregelen genomen kunnen
worden.

Te weinig aanstaande
leraren.

Wanneer minder aanstaande
leraren zich aanmelden, kan
het aantal aanstaande leraren
per opleidingsschool afnemen.

De projectcoördinatoren moeten goed op de
hoogte zijn van fluctuaties in de aanmeldingen,
zodat bij grote afname (evenals grote toename,
zie hierboven) tijdig gesignaleerd wordt en
de professionele dialoog gezocht wordt met
relevante actoren en de stuurgroep.

Een te klein (of geen)
LWG/PW zorgt ervoor dat
de leerervaring van de
aanstaande leraren niet
optimaal zijn.

Partners vervullen
onvoldoende hun taken
binnen hun rol in het
Opleidingsnetwerk.

Onze ambitie om ‘..in de toekomst het
enthousiasmeren, begeleiden, opleiden en
professionaliseren van (aanstaande) leraren in
bredere zin te omarmen. Al vanaf vier HAVO/
VWO of MBO..’ helpt om meer enthousiaste
aanstaande leraren aan te trekken.

De projectgroep houdt de ontwikkeling in
de gaten ten aanzien van het vervullen van
de taken en de bijbehorende processen. De
bevindingen worden gedeeld met de stuurgroep.
De betreffende bestuurder spreekt waar nodig
eigen partners aan op hun functioneren.
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