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1 Visie op samen opleiden en
professionaliseren
‘ We zijn als opleidingsnetwerk samen verantwoordelijk
voor het opleiden en professionaliseren van (aanstaande)
leraren én schoolontwikkeling’
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 leraren in combinatie met het
zorgen voor professionele leerwerkplaatsen waarbinnen
schoolontwikkeling centraal staat. Gevolg van deze
aanpak is dat 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 gedaan
wordt, experimenten plaatsvinden en in gezamenlijkheid
geleerd wordt. Binnen het opleidingsnetwerk vindt
gezamenlijke ontwikkeling van (aanstaande) leraren en
leerlingen plaats in een betekenisvolle leerwerkomgeving.
We hanteren voor het realiseren van onze opgave twee
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.

Aan ambitie geen gebrek!
Onze ambitie is dat 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. Dit vanuit de overtuiging dat
dit ons ook in de toekomst in staat stelt kwalitatief
goed en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen
te kunnen (blijven) realiseren.
Ook stellen we ons de ambitie om in de komende
jaren het enthousiasmeren, begeleiden, opleiden en
professionaliseren van (aanstaande) leerkrachten
in een ruimere tijdas te omarmen. Al vanaf 4 HAVO/
VWO of MBO, doorlopend naar 4 jaar PABO en
daarna als actor in de opleidingsschool begeleiden
we onze aankomend professionals in de groei tot
meer ervaren en bekwame leerkracht.

Dat doen we zo:
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 realiseren focussen we op drie thema’s die we als
voorwaardelijk zien voor onze opgave:
1. Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande)
leraren. Hierbij staat de ontwikkeling van de aanstaande
leraar centraal. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan
het professionaliseren van alle leraren en betrokkenen
binnen de opleidingsschool.
2. Samen een contextrijke en betekenisvolle
leerwerkomgeving voor (aanstaande) leraren inrichten.
Hierin wordt de schoolontwikkeling gekoppeld aan het
leren en professionaliseren van (aanstaande) leraren.
3. Samen goed organiseren. Hierbij staat de ontwikkeling
van ons opleidingsnetwerk in relatie tot de ontwikkeling
van alle opleidingsscholen en alle actoren binnen het
opleidingsnetwerk centraal.

2 Opleiden
Het vertrekpunt voor activiteiten binnen het
opleidingsnetwerk wordt bepaald door een eigentijds
beroepsbeeld van de leraar. Het beroep van leraar
basisonderwijs is complex van aard. Voor kwaliteit van
leraarschap is een zelfbewuste professional met een breed
palet aan competenties, vaardigheden en persoonlijke
eigenschappen belangrijk.

2.1 Instroom, vrijstellingen en studielast
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 voor de ontwikkeling en uitvoering van
het onderwijs. De studiegids en de digitale studieroutes
geven de studenten informatie over de studiepunten (EC),
studiebelasting (sbu) per onderwijseenheid. In bijlagen 5
en 6 is hierover meer informatie opgenomen.

2.2 Didactisch concept
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.
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Sociaal-constructief leren
De lerende is altijd een zelfsturende actor in de
onderwijsprocessen. Leren is voor ons betekenisvol
wanneer er sprake is van onderstaande kenmerken:

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
Binnen het opleidingsnetwerk vinden we dat leren extra
betekenis krijgt wanneer we dit -in relatie- met elkaar
doen, middels netwerkleren. Vanuit deze overtuiging
spelen de kenmerken in relatie zijn, samenwerking
en eigenaarschap een belangrijke rol. Netwerkleren
neemt een centrale plek in binnen al onze leer- en
professionaliseringsactiviteiten. 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 en
elkaars kennis. We vinden het belangrijk dat deelnemers
invloed hebben op de leerdoelen en activiteiten van het
leernetwerk en dat participatie een duidelijke meerwaarde
heeft (Bood & Coenders, 2004). Die invloed en het ontstaan
van het bijbehorende eigenaarschap zijn we met elkaar
continu verder aan het ontwikkelen.

2.3 Specifieke keuzes voor opleiden binnen
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
De aanstaande leraren binnen Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden werken naar dezelfde eindkwalificaties toe als de
andere aanstaande leraren binnen Hogeschool de Kempel.
Binnen het opleidingsnetwerk zijn er echter duidelijke
keuzes gemaakt om de mogelijkheden die betekenisvol
werkplekleren biedt binnen de opleidingsscholen zo
optimaal mogelijk te benutten:
• De (aanstaande) leraren maken binnen onze
opleidingsscholen vanaf het begin al zoveel mogelijk
kennis met het onderzoeksmatig benaderen van
praktische vragen over het onderwijs, waarbij zij theorie
actief koppelen aan de praktijk.
• Door het opleiden van aanstaande leraren te relateren
aan de professionalisering van alle actoren binnen ons
opleidingsnetwerk ontstaat er een lerende cultuur. We
creëren zo een professionele leergemeenschap waarin
men elkaar bewust en doelgericht opzoekt, samen leert,
inspireert en waar men theorie koppelt aan de praktijk.
• We bedenken continue samen hoe we de rijke
leeromgeving kunnen benutten en inzetten.
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We benutten het leerpotentieel op de werkplek zo dat er
meer ruimte ontstaat voor de koppeling met de leervragen
van de aanstaande leraar..
• De schoolopleider is aangesteld als een belangrijke
actor voor het opleidingsnetwerk en de opleidingsschool.
Hij/zij fungeert onder andere als verbinder tussen de
opleiding en de (praktijk binnen) de opleidingsschool. De
schoolopleider initieert (schoolbrede) leeractiviteiten
op de opleidingsschool, begeleidt intervisie, coacht de
mentoren op hun kwaliteit en houdt de koppeling met
het opleidingsnetwerk om op de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen.
• In het opleidingsnetwerk werken we met professionele
werkplaatsen (PW). Hier doet men praktijkgericht
onderzoek met een team van aanstaande leraren, een
leraaronderzoeker en docentonderzoeker. De PW
is gericht op een onderwerp dat in de school breed
draagvlak heeft en actueel is. Zo wordt het koppelen
van theorie aan de echte praktijksituatie aantrekkelijk,
uitdagend en betekenisvol. Door het begeleiden in een
onderzoeksmatige manier van werken wordt het proces
richting het construeren van nieuwe expertise/kennis
begrijpelijk en concreet.
• Binnen het opleidingsnetwerk heeft ook het
stagebureau een belangrijke functie. Het stagebureau
is steeds samen met de opleidingsscholen op zoek
naar de optimale match wat betreft de plaatsing
van de aanstaande leraar op de leerwerkplek
Het stagebureau organiseert specifiek voor de
opleidingsscholen een stagemarkt waarbij de
opleidingsscholen zichzelf profileren als aantrekkelijke
opleidingsschool. 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 de
betreffende opleidingsschool. Het stagebureau verzorgt
vervolgens de definitieve plaatsing.

2.4 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.
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 continue dialoog op over
de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande
leraren, waardoor het (samen) opleiden zich continu
ontwikkelt en verbetert.

Reflectie en doorkijk:
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 en
de ruimte die er is om daar als aanstaande leraar en als
opleidingsschool zelf vorm en inhoud aan te geven. We zien
hier vooral voor de schoolopleider een uiterst 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 steeds verder
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3 Professionalisering

3.1 Visie op professionalisering

Professionalisering richt zich op het niveau van individuele
personen, op teams en organisaties. In onze visie dienen
de kennis, houding en vaardigheden op alle niveaus in
orde te zijn om (aanstaande) leraren goed op te leiden, te
begeleiden en te beoordelen.
Vanuit onze overtuiging spelen in relatie zijn,
samenwerking en eigenaarschap een belangrijke rol.
Netwerkleren neemt een centrale plek in binnen onze
professionaliseringsactiviteiten. 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 dan wel belangrijk dat deelnemers invloed hebben op
de leerdoelen en activiteiten van het leernetwerk en dat
participatie een duidelijke meerwaarde heeft (Bood &
Coenders, 2004).

Opleidingsschool

Opleidingsinstituut

Die invloed en het ontstaan van het bijbehorende
eigenaarschap zijn we met elkaar continu verder aan het
ontwikkelen.

3.2 Professionaliseringsactiviteiten
Binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden leren
(aanstaande) leraren, instituutsopleiders en andere
betrokkenen in netwerken. In ons opleidingsnetwerk
geloven we in de kracht van deze vorm van netwerkleren
en willen we de ontmoeting tussen professionals
structureel organiseren.
We realiseren vanuit Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
een aantal specifieke professionaliseringsactiviteiten:
Reflectie en

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

Reflectie en doorkijk:
Alle docenten op Hogeschool de Kempel zijn ook
stagebegeleider. Dat wil zeggen dat de docenten allemaal
betrokken blijven bij en op de hoogte blijven van de
(school)praktijk. We zien dat als grote meerwaarde voor
de koppeling tussen theorie en praktijk en de koppeling
tussen de opleidingsscholen en het opleidingsinstituut.
We constateren dat ons professionaliseringsaanbod
voorziet in de behoefte aan bekwame mentoren,
professionele schoolopleiders en het samen leren in
leernetwerken. Voor de nabije toekomst willen we nog
meer mentoren, schoolopleiders en schoolteams bereiken
en opleiden. Ook stellen we onszelf tot doel om nog
meer professionalisering in co-creatie met de besturen
en opleidingsscholen te gaan ontwikkelen. Zo zijn er
initiatieven waarbij de opleiding mentorspecialisatie in cocreatie op maat wordt vormgegeven en uitgevoerd.
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3.3 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 4 bijeenkomsten
van 3 uur met een studiebelasting van 15 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 2 x 2 uur. De totale studielast bedraagt 180 uur
onder te verdelen in 78 uur opleidingsbijeenkomsten, 100 uur zelfstudie en peerintervisie en 2 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 5
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;
• 2 x 80 uur per stichting PO voor de leraaronderzoekers die vanuit een PW een
onderzoek leiden op hun opleidingsschool;
• 14 x 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;
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4 Actoren binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
Als opleidingsnetwerk hebben we alle rollen, taken, bijbehorende competenties en vaardigheden beschreven. In de bijlage
07 is een uitgebreid document opgenomen. Samenvattend zijn de actoren binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden:

(Aanstaande) leraar:

De (aanstaande) leraar is de degene die lesgeeft op een PO partnerschool. 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 Opleidingsnetwerk Samen Opleiden 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 groepsleerkracht op een PO partnerschool, begeleidt aanstaande leraren ontwikkelingsgericht
bij het werkplekleren in de onderwijspraktijk en is medebeoordelaar.

Schoolopleider:

De schoolopleider is werknemer van een PO partnerschool 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 Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Leraaronderzoeker:

De leraaronderzoeker is werkzaam op een PO-partnerschool en begeleidt, gebruikt en voert onderzoek
uit i.s.m. (aanstaande) leraren en de docentonderzoeker binnen de context van Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden.

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 Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

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.
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5 Toetsing

Gremia waarbinnen actoren
zich bewegen
Leerwerkgemeenschap:
De leerwerkgemeenschap (LWG) bestaat uit een
groep mensen die gericht is op het bereiken van een
gemeenschappelijk doel en het samen leren en werken
binnen een professionele onderwijssetting.
De LWG is gericht op het intentioneel samen leren van
en over het werk (Popeijus & Geldens, 2009). Dit ten
behoeve van schoolontwikkeling.

Projectgroep:
De projectgroep bestaat uit een externe projectleider en
twee projectcoördinatoren; een vertegenwoordiger vanuit
het opleidingsinstituut en een vertegenwoordiger vanuit
het werkveld. De projectgroep bewaakt en coördineert
het ontwikkelproces, verzorgt de interne en externe
projectcommunicatie (verbinding, reflectie, feedback,
klankbord) en rapporteert aan de stuurgroep.

Professionele Werkplaats
De professionele werkplaats (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.
Binnen de diverse professionele werkplaatsen wordt
een heel divers palet aan onderwerpen opgepakt. Een
greep uit de onderwerpen voor schooljaar 2018-2019:
het versterken van het eigenaarschap van leerlingen
binnen WO, hoe het actief leren te bevorderen,
kindleergesprekken ontwikkelen en uitvoeren, wat zijn
de effecten van formatief beoordelen, het effect van
meditatielessen op (het leren van) de leerling.

Werkgroep:
De werkgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers
vanuit het opleidingsinstituut en drie vertegenwoordigers
vanuit de PO-partnerscholen en heeft tijdens de open inrichtingsfase tot taak de totstandkoming van het
Beleidsplan Opleidingsnetwerk Samen Opleiden samen te
stellen.

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
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het toezicht op
de uitvoering van Beleidsplan Opleidingsnetwerk Samen
Opleiden.

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 studenten voldoen aan de eindkwalificaties. 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 geldt dat er onderscheid kan worden gemaakt
tussen drie functies van toetsen: de ontwikkelingsgerichte,
selectieve, en kwaliteitsgerichte functie.

Toetsing van bekwaamheden
Binnen elke opleidingsfase en opleidingsvariant
van Hogeschool de Kempel werkt de student
aan de ontwikkeling van de bekwaamheidseisen
leraar primair onderwijs (startbekwaamheid). 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). In bijlage 09
is het volledige toetsingskader opgenomen.
Voor toetsing van de bekwaamheden op de werkplek
(stage) wordt gebruik gemaakt van Kempelscans en
het Leerverslag. 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 student 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.
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In het leerverslag laat de student (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. We
gebruiken een stageplan waarin de student ontwikkel-,
c.q. aandachtpunten formuleert voor de basis voor het
leerverslag. Dit verslag vervolgens vormt de basis voor
een beoordelingsgesprek met de stagebegeleider op de
opleiding.

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

beoordelingsvergadering

vult Kempelscan in

Aanstaande leraar

Management school

beoordelingsgesprek

vult Kempelscan in +
beoordelingsgesprek

“Je gaat binnen de opleidingsscholen
verder kijken dan alleen de klas”
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6 Borgen van de kwaliteit
Samen werken aan kwaliteit betekent voor het
partnerschap dat met zorg structureel de kwaliteit
van Samen opleiden wordt bewaakt.
Het partnerschap hanteert een kwaliteitssysteem dat
het monitoren, ontwikkelen en borgen van de kwaliteit
van Samen opleiden mogelijk maakt. Om deze kwaliteit
te garanderen, is een aantal toetsbare streefdoelen
opgesteld, gebaseerd op de uitgangspunten van het
kwaliteitsbeleid.
Aan het eind van de beleidsperiode, te weten in 2021:
1. leren alle actoren binnen het Opleidingsnetwerk van en
met elkaar in netwerken;
2. voldoet elke opleidingsschool aan de gestelde eisen
waarin aanstaande leraren worden opgeleid, begeleid en
beoordeeld. Elke opleidingsschool:
a. werkt met een leerwerkgemeenschap dan wel een
professionele werkplaats 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) zichtbaar op welke wijze zij
ontwikkelingsgericht werkt aan scenario 21 van een of
meer gekozen componenten;
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 een de
schooldirecteur
f. kan een beroep doen op een VELON-geregistreerd
schoolopleider;
g. beschikt over een school-specifiek beleidsplan Samen
Opleiden;

3. is er een op elkaar afgestemd werkplek- en
opleidingscurriculum waarin theorie en praktijk met
elkaar zijn verbonden;
4. wordt schoolontwikkeling gerealiseerd al dan niet met
behulp van onderzoek en wordt in- en extern kennis
gedeeld;
5. zijn voldoende actoren (instituutsopleiders,
schoolopleiders, mentoren en docent- en
leraaronderzoekers) geprofessionaliseerd;
6. wordt binnen het Opleidingsnetwerk gewerkt
aan de ontwikkeling van de componenten van
de werkplekleeromgeving met behulp van het
Zelfevaluatiekader;
7. is het kwaliteitsplan van het Opleidingsnetwerk
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
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We hebben de streefdoelen gerelateerd aan onze drie thema’s. In bijlage 11

is dit verder uitgewerkt.

7 Aanstaande leraren aan het woord

De aanstaande leraren in ons opleidingsnetwerk geven
aan dat met name het samen werken met andere
(aanstaande) leraren binnen een schoolteam, vanuit
een onderzoeksvraag (Professionele werkplaats) die is
gekoppeld aan de schoolontwikkeling, ‘meer bagage’ voor
hen als aanstaande leraar genereert.
Het gelijkwaardig, betrokken en samen toepassen van de
theorie in de directe praktijk binnen de opleidingsscholen
wordt door de aanstaande leraren erg gewaardeerd.
Ze geven aan dat het hen een beter en reëler zicht op
de onderwijsvisie, de onderwijsinhouden, de sociale
structuren en het hen een hoger interactieniveau oplevert.
Het is bijdragend aan de -kwaliteit van – hun reflectie op de
totale onderwijscultuur en –structuur.
Enkele quotes van studenten onderschrijven de
meerwaarde van de opleidingsscholen:
• 3e jaars student: “Ze vragen aan mij wat ik ervan vind”
• 2e en 3e jaars studenten: “Je gaat binnen de
opleidingsscholen verder kijken dan alleen de klas”
• 3e jaars student: “Mooi om dan buiten de klas te
stappen. Je krijgt een goed beeld van je stageschool”
• 3e jaars student: “Ik denk nu veel meer na over de
dingen die worden gedaan vanuit onderzoekende
houding & nieuwsgierig zijn > waarom doe ik het zo? >
Hoe doe ik dit?”
• 3e jaars student: “Het draagt bij aan een goede positie
in het team, dat zorgt weer voor een fijnere manier van
werken in je stage”
• 4e jaars student: “De meerwaarde? Studenten,
schoolteam en Kempel die samenwerken aan
schoolontwikkeling!”
• 4e jaars student: “Je leert in de praktijkonderzoek uit te
voeren, je leert om echt te functioneren in een team, je
hebt meer zicht op visie (ontwikkeling) van de school, je
wordt echt onderdeel van het team”
• 4e jaars student: “Interessant om samen te leren werken
vanuit verschillende invalshoeken”

