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1 Waarom een keurmerk? 
1.1 Opleiden in de school 

In de regio Utrecht werken scholen en de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht  (Instituut Archime-
des) en Universiteit Utrecht (Centrum voor Onderwijs en Leren) intensief samen bij het opleiden van lera-
ren in de school. In de opleiding staat de onderwijspraktijk centraal. De ontwikkeling van de beroepscom-
petenties vindt daarbij voor een groot deel op de opleidingsschool plaats. Elk jaar zoeken ongeveer 2100  
bachelor studenten van de HU en 300 master en minor studenten van de UU een leerwerkplek op een 
erkende opleidingsschool.  
De opleidingsschool speelt  een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten 
van de lerarenopleiding tijdens hun stage. Het opleiden wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is 
dus niet voorbehouden aan de lerarenopleiding. 
Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen, heeft het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO-
BVE Regio Utrecht in 2003 de eerste versie van het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld.  
 
Het platfom ziet opleiden in de school als een kansrijke ontwikkeling waarmee het opleidingsinstituut en de 
samenwerkende scholen graag verder willen. Het leren op de werkplek van studenten zorgt voor een 
nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling bij elkaar 
komen. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. 

1.2 Kwaliteitsborging 
Het opleiden in de school neemt een belangrijke plaats in binnen de lerarenopleiding en de scholen. Het 
samen opleiden vraagt van alle betrokkenen een grote inspanning. Taken en verantwoordelijkheden moe-
ten op elkaar afgestemd worden. Vertrouwen in elkaars deskundigheid is noodzakelijk. Met de invoering 
van de bekostiging van “Opleiden in de school” door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
in 2009 is het belang van goede kwaliteitsborging toegenomen.  
 
Het Keurmerk Opleidingsschool sluit aan bij het toetsingskader van de NVAO (juli 2013) m.b.t. de  oplei-
dingsschool en de academische opleidingsschool. Op basis van het NVAO-kader erkent het ministerie van 
OCW het samenwerkingsverband tussen de scholen en de lerarenopleidingen als (academische) oplei-
dingsschool en kent vervolgens een subsidie toe aan dit samenwerkingsverband. Het ministerie noemt dit 
samenwerkingsverband de “Opleidingsschool”.  De subsidies aan de (academische) opleidingsscholen 
hebben een looptijd tot en met 2016. Momenteel bezint OCW zich op een nieuwe integrale regeling die 
vanaf 1-1-2017 van kracht moet zijn.  
 

1.3 Het keurmerk in de school 

In maart 2014 zijn ruim 70 scholen met een keurmerk geënquêteerd. Op de vraag  “kunt u aangeven welke 
voordelen van het keurmerk voor uw school van belang zijn?” gaven de schoolleiders en schoolopleiders 
de volgende antwoorden: (meerdere antwoorden waren mogelijk).  
 
Het keurmerk: 

1. biedt een spiegel op het functioneren van de opleidingsschool (alle processen worden tegen het licht 
gehouden) (90%) 

2. is een bewijs dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is (intern en extern) (90%) 
3. biedt een goede profilering naar studenten (72%) 
4. biedt een goede profilering naar docenten en aankomende docenten (62%) 
5. biedt toegang tot samenwerkingsverbanden met de instituten en de andere opleidingsscholen (50%) 
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6. biedt voorrang bij het vervullen van stageplaatsen (48%) 
7. levert meer studenten op (met name van tekortvakken) (44%) 
8. biedt toegang tot deelname aan onderzoek (26%) 
9. biedt toegang tot deelname aan door OCW gesubsidieerde projecten (24%) 
10. biedt studenten extra onderzoeksopdrachten (24%) 
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2 Het traject 
De school heeft besloten het keurmerk te willen halen en heeft hierover contact gehad met het keurmerk-
bureau. Hoe ziet de planning er vervolgens uit en welke stappen moeten er genomen worden? 

2.1 Voorbereidend gesprek 
De schoolopleider neemt contact op met de medewerker van het keurmerkbureau via  
keurmerk.opleidingsschool@hu.nl of tel. 088-4817630 en geeft zich op voor een voorbereidend gesprek.  
Bij de aanmelding voor de keurmerkprocedure wordt een auditteam van drie personen benoemd.  
Één van de drie auditoren voert het voorbereidende gesprek op de school met de schoolopleider en de  
(locatie-)directeur. Tijdens dit gesprek komen de volgende punten in ieder geval aan de orde: 
 
o de visie op de opleidingsschool en de motivatie voor het keurmerk 
o de kwalificaties van de begeleiders 
o de schoolscan, uitgevoerd onder de medewerkers van de school (ontwikkeld door Onderwijscoöpera-

tie) 
o de enquête werkplekleren uitgezet onder de studenten 
o de criteria (zie hoofdstuk 4) 
o de opzet en omvang van het portfolio 
o de planning en het tijdpad van de rest van het traject, incl. eventuele tussentijdse contacten met het 

auditteam  
o wie er vanuit de school bij het auditgesprek aanwezig zullen zijn. 

 
 
Tijdens het voorbereidende gesprek heeft de auditor de volgende stukken bij zich: 
o de Handleiding Keurmerk Opleidingsschool  
o informatie over het zelfonderzoek (schoolscan onder medewerkers,  enquête onder studenten) 
o een voorbeeld van een portfolio 
o toegang tot Sharepoint (elo van Hogeschool Utrecht) ivm raadplegen porfolio’s van scholen met keur-

merk. 
 

Er wordt één auditor aangewezen die het contact met de school gedurende de gehele aanloop naar de 
audit onderhoudt. Met hem kan de schoolopleider eventuele problemen, die hij tegenkomt bij zijn onder-
zoek, bespreken en er oplossingen voor bedenken. 

2.2 Schoolscan 
De schoolopleider doet een zelfonderzoek “opleiden in de school”. Dit kan eenvoudig door middel van de 
SchoolScan. Met deze SchoolScan kunnen leraren en scholen de professionele kwaliteit van de school in 
kaart brengen: is onze school een goede plek om te leren en je verder te ontwikkelen? Het is een analyse-
instrument waarvan de uitkomsten gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor individuele en gezamen-
lijke reflectie. De SchoolScan betreft een vragenlijst die Hogeschool Utrecht digitaal verspreid onder ver-
schillende doelgroepen binnen de school: het management en de (startende) docenten.   
De school levert de e-mailadressen van bovengenoemde doelgroepen aan keur-
merk.opleidingsschool@hu.nl. 
Het Keurmerkbureau zet vervolgens de enquête digitaal uit. Na 3 weken worden beide enquêtes gesloten 
en stuurt het keurmerkbureau het rapport aan de schoolopleider. De schoolopleider neemt het rapport en 
de analyse van de uitkomsten + aanbevelingen voor de toekomst op in het portfolio (zie hoofdstuk 2.4).  
 
  

mailto:keurmerk.opleidingsschool@hu.nl
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De SchoolScan is gebaseerd op een beschrijvingsmodel, ontwikkeld door KPC Groep (zie begrippenlijst) in 
opdracht van de Onderwijscoöperatie. Een belangrijk uitgangspunt van dit model is dat scholen verschillen 
in opvattingen over leren en leerwerkomgevingen. 
 
Aanvullend kan de school er ook voor kiezen het zelfonderzoek uit te breiden met bijvoorbeeld interviews 
of een eigen vragenlijst, die past bij de eigen manier van opleiden in de school. Die beslissing is geheel 
aan de school, zolang het zelfonderzoek maar een goed beeld geeft van de opvattingen van medewerkers 
m.b.t. het opleiden in de school. 
 

2.3 Enquête werkplekleren 
 

Elk jaar, rond april, sturen de lerarenopleidingen een vragenlijst naar alle studenten en begeleiders die 
betrokken zijn bij het opleiden in de school. Met de uitkomst van de enquête wilen de lerarenopleidingen en 
de betreffende scholen de organisatie en begeleiding van het werkplekleren verbeteren, zowel binnen het 
instituut als binnen de opleidingsscholen. Indien de school het keurmerkproces start vóór de maand april 
dan zullen de lerarenopleidingen deze enquête vervroegd uitzetten onder de studenten, de werkbegelei-
ders, de schoolopleider(s) en de instituutsopleider die betrokken zijn bij de opleidingsschool. De school 
verwerkt de uitkomst van de enquête in een verbeterplan en neemt de uitslag van de enquête en het ver-
beterplan op in het portfolio (zie 2.4).  

2.4 Portfolio 
De schoolopleider maakt binnen het afgesproken tijdpad een portfolio. In dit portfolio laat de school op 
basis van de vastgestelde criteria zien hoe het opleiden in de school is vormgegeven. Deze keurmerkcrite-
ria komen in hoofdstuk 4 uitgebreid aan bod. Het portfolio beschrijft zo veel mogelijk de huidige situatie 
binnen de school. Dat wil zeggen dat bestaande stukken als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden.  
Het portfolio bevat een leeswijzer, waarin aangegeven wordt hoe de verschillende bijlagen aantonen dat de 
school aan de criteria voldoet. Bij het samenstellen van het portfolio dient er rekening gehouden te worden 
met het feit dat het auditteam over 1 uur leestijd beschikt (d.w.z. de leeswijzer lezen en de bijlagen 'scan-
nen'). 
 
Omwille van de leesbaarheid van het portfolio is het aan te raden de onderstaande hoofdstukindeling te 
volgen: 
 
1. Typering van de school  

Zakelijke gegevens, onderwijsaanbod, de visie, de missie, etc.. 
 

2. Zelfevaluatie bestaande uit: 
2.1 Schoolscan onder de medewerkers 
Een beschrijving van het verbeterplan dat voortvloeit uit de schoolscan. De schoolscan zelf wordt als 
bijlage opgenomen. 
2.2  Enquête werkplekleren onder de studenten 
Een beschrijving van het verbeterplan dat voortvloeit uit de enquête. De uitslag van de enquête wordt 
als bijlage opgenomen.  
2.3  Inspectierapport 
Een korte samenvatting van het laatste inspectierapport.  
 

3. Beschrijving van de schoolpraktijk 
Aan de hand van de onderwerpen uit de criterialijst (zie hoofdstuk 4). 
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4. Good practices  
 

5. Verbeteracties  
Geformuleerd bij de onderwerpen uit de criterialijst.  
Bij de verbeteracties worden bij voorkeur ook de eigenaar en het traject beschreven. 
 

6. Bijlagen 
Waaronder: uitslag schoolscan, uitslag enquête, handleiding opleiden in de school en diverse beleids-
stukken zoals bijvoorbeeld het professionaliseringsplan. Bijlagen dienen genummerd te worden.  

 
 
 
De auditor die het contact met de school gedurende de gehele aanloop naar de audit onderhoudt, stelt 
vast of het portfolio volledig  is voor de audit. Het gaat hier nog niet om een waarde-oordeel. Uiterlijk 2 
weken voor de geplande audit levert de school per email het portfolio in bij het keurmerkbureau.  
De medewerker van het keurmerkbureau  zorgt voor de  tijdige verspreiding ervan in het auditteam. 
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2.5 Audit 
De audit duurt ongeveer twee uur en vindt plaats op de school. Het auditteam bestaat uit twee schooloplei-
ders van scholen met het keurmerk en een keurmerkmedewerker van Hogeschool Utrecht en/of Universi-
teit. De audit bestaat uit vijf onderdelen:   

1. een presentatie door de schoolopleider (plenair) 
2. het auditgesprek met de directie, schoolopleider(s) en instituutsopleider 
3. het auditgesprek met de studenten 
4. het auditgesprek met de werkbegeleiders/coaches. 
5. een presentatie van de eerste indruk door het auditteam (plenair) 

 
De school kiest zelf op welke wijze ze de presentatie invult. De schoolopleider presenteert in elk geval de 
stand van zaken rond ‘samen opleiden in de school’ en licht de good practices en verbeterpunten toe. De 
presentatie duurt maximaal een half uur. In de auditgesprekken wordt aan de hand van de criteria nage-
gaan in hoeverre de school zich heeft (door-)ontwikkeld tot opleidingsschool.   
 
Na het auditgesprek trekt het auditteam zich ca. 10 minuten terug om de indrukken te bespreken. Vervol-
gens presenteert één van de auditoren de voorlopige conclusies van het auditteam aan de schoolopleider, 
directie, werkbegeleiders, instituutsopleider en studenten/medewerkers in opleiding. 

2.6 Afronding 
Het auditteam legt haar bevindingen vast in een ontwikkelingsgericht verslag, op basis van de vooraf 
vastgestelde beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 4). Dit verslag bevat aanbevelingen voor de school. Het 
conceptverslag wordt naar de schoolopleider gestuurd voor correctie van onjuistheden en eventuele aan-
vullingen. Daarna wordt het verslag vastgesteld door het auditteam en bij gebleken geschiktheid ontvangt 
de school het keurmerkcertificaat. Uitreiking van het certificaat en het bijbehorende keurmerkbordje vindt 
plaats op de eerstvolgende stagemarkt van Instituut Archimedes (mei of oktober) of tijdens een bijeen-
komst van het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO-BVE regio Utrecht.  

2.7 Verlenging 
Het keurmerk blijft vier jaren geldig. Hierna wordt de verlengingsprocedure opgestart. De keurmerkcom-
missie neemt hierover contact op met de school of vice versa. De werkwijze voor de verlenging is dezelfde 
als bij de keurmerkaudit: portfolio - auditgesprek - ontwikkelingsgericht verslag. De beoordelingscriteria 
blijven hetzelfde.  
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3 Beoordeling 
De beoordeling voor het keurmerk vindt plaats op basis van de criteria, schreven in hoofdstuk 4.  
Het keurmerk is ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat de criteria geen afvinklijstje vormen; de school kan 
niet zakken als ze te veel onvoldoendes haalt. Met het behalen van het keurmerk maakt de school inzichte-
lijk waar ze staat en op welke wijze ze zich verder wil ontwikkelen.  
 
De criteria die onder “algemene aspecten” vallen (zie § 4.1), vormen een uitzondering. Hieraan dient vol-
daan te zijn om de keurmerkprocedure op te kunnen starten. Deze criteria zullen dan ook in het voorberei-
dende gesprek expliciet aan de orde gesteld worden. Indien een school hier (nog) niet aan voldoet, advi-
seert de keurmerkcommissie om eerst te werken aan de Algemene aspecten, alvorens de keurmerkproce-
dure in te gaan. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld door een 
keurmerk toe te kennen voor een kortere periode onder de conditie dat bepaalde aspecten in deze periode 
zijn aangepakt.  
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4 Criteria    
4.1 Algemene aspecten 

 
De school heeft: 
 
1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 
2. een schoolopleider die gecertificeerd is (zie bijlage 7.5 certificering van begeleiders) 
3. elk jaar een substantieel aantal studenten en medewerkers in opleiding.  

Het minimum aantal studenten is 1,5% van het aantal leerlingen. (Uitzonderingen voor ROC’s en prak-
tijkscholen) .  

4. werkbegeleiders die gefaciliteerd zijn (in tijd) voor hun begeleidingswerk . 
5. werkbegeleiders die gecertificeerd zijn (zie bijlage 7.5 certificering van begeleiders). 
6. een handleiding “opleiden in de school” (o.a. werving studenten, taakverdeling, inhoud begeleiding). 
7. een activiteitenjaarplan gericht op het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten. 
8. het beleid t.a.v. opleiden in de school beschreven.  
9. een professionaliseringsplan. 
10. een overzicht van gevolgde trainingen door WB en SO gericht op het begeleiden van studenten. 

 

4.2 Opleidingsteam 
 

1. Het opleidingsteam bestaat uit een of meer schoolopleiders (SO), een instituutsopleider (IO) van de 
HBO-lerarenopleiding of, indien mogelijk,  een schoolcontactpersoon vanuit de universiteit, enkele 
werkbegeleiders (WB)  of stagebegeleiders (SB) en coaches van startende docenten. 

2. De schoolopleider van de school:  
• is de spil in het keurmerkproces;  
• heeft een beschreven relatie met het management van de school; 
• speelt een rol bij de begeleiding van (nieuwe) leraren en studenten/medewerkers in  opleiding; 
• brengt de student/medewerker in opleiding in contact met leerlingen en geeft hem verantwoorde-

lijkheden passend bij zijn competenties; 
• stuurt de werkbegeleiders aan; 
• onderhoudt het contact met het opleidingsinstituut en de instituutsopleider; 

3. Het opleidingsteam werkt systematisch: 
• voert  regelmatig overleg. 
• plant  activiteiten in een jaarplan.  

4. De taken van de teamleden zijn vastgelegd.  
5. Het opleidingsteam evalueert minimaal 1 keer per jaar de taken en stelt het programma o.b.v. deze 

evaluatie bij.  Aspecten van evaluatie zijn: 
• de  leeropbrengst van leerwerktaken, vakdidactische en algemeen didactische taken en themabij-

eenkomsten en de borging van het eindniveau  
• de begeleiding van de studenten 
• de organisatie van werkplekleren 
• de samenwerking met het instituut 

6. Er is sprake van een uitwisseling van expertise tussen het opleidingsteam en andere medewerkers 
van de  school  en het instituut. 
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7. Het opleidingsteam neemt deel aan professionaliseringsbijeenkomsten gericht op de opleidingsschool 
(bijvoorbeeld: uitwisselings- en/of input bijeenkomsten op school of op instituut, VELON-registratie, tra-
jecten voor: SO / WB / coach / assessor / onderzoeksdocent,  deelname aan vaknetwerken, intervisie, 
e.a.).  

8. Het opleidingsteam neemt deel aan (landelijke) bijeenkomsten / activiteiten (VELON / OCW / oplei-
dingsinstituut, academische opleidingsschool e.a.). 
 

 

4.3 Opleiden in de school 

Taken 
 

1. Het opleidingsteam leidt studenten op in de praktijk op locatie van school. 
2. Het  opleidingsteam  begeleidt studenten bij het ontwerpen van beroeps-, vakdidactische - of alge-

meen didactische producten, bij de uitvoering ervan en het reflecteren erop. 
3. Het opleidingsteam verzorgt: themabijeenkomsten, cursussen uit het curriculum van de lerarenoplei-

ding die naar de school zijn verplaatst, e.a.. 
4. Het opleidingsteam bereidt taken van de studenten voor, gedifferentieerd naar: eerstejaars – oudere-

jaars / voltijd – deeltijd / vakgebieden / minor-, bachelor- en masterniveau. 
5. Het leerwerkplan is voor de studenten van de HBO lerarenopleiding het sturingsmiddel (student formu-

leert leervragen en geeft zo vorm aan leer-en werktaken). De studenten van universiteit hebben hier-
voor  een portfolio. 

6. Het leren van studenten is competentiegericht (zelfsturing neemt toe / sluit aan op eigen behoefte / 
verbinding tussen theorie en praktijk).  

7. Taken sluiten aan bij behoefte van de school (verbinding met schoolontwikkeling, praktijkgericht on-
derzoek, type onderwijs). 

8. Het opleidingsteam organiseert  thema- en/of  intervisiebijeenkomsten op school met de gehele stu-
dentengroep (reflectie op ervaringen). 
 

Organisatie 
1. Er is regelmatig overleg tussen het opleidingsteam en MT (afstemming doelen, inhoud, organisatie 

van werkplekleren, facilitering begeleiders, professionalisering, verbinding met onderwijsontwikke-
lingsplan).  
 

4.4 De school als lerende organisatie 
 
De school streeft er naar om een lerende organisatie te zijn op het niveau van de medewerker, het team en 
de school als geheel. Medewerkers tonen zich bereid om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van 
de school als lerende organisatie. 
 
Schoolniveau: 
 

• De school heeft het beleid t.a.v. ‘opleiden in de school’ beschreven: 
o De visie op opleiden in de school  
o De  relatie met schoolontwikkeling 
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o Ambities met betrekking tot verdere uitbouw van de samenwerking tussen school en in-
stituut op gebieden als  opleiden, ontwerpen en onderzoeken,  

o De relatie met Integraal Personeelsbeleid 
 

• De school heeft in het professionaliseringsplan o.a. opgenomen.: 
o De wijze waarop de scholingsbehoefte/noodzaak wordt vastgesteld 
o De organisatie van scholing (planning, procedures, faciliteiten). 
o De evaluatie van scholing. 
o De specifieke focus op opleiden in de school. 

 
• De  school faciliteert het leren van haar medewerkers door te bewerkstelligen dat medewerkers: 

o reflecteren op hun docentgedrag, op leerlinggedrag, en op hun rol van begeleider/ oplei-
der van studenten; 

o gebruikmaken van feedback van leerlingen met als doel het docentgedrag van (begin-
nende) docenten vanuit het leerling perspectief in kaart te brengen en, indien wenselijk, 
te veranderen; 

o innovaties kunnen aandragen en deze gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. 
 

• De voortgang van het leren wordt bewaakt en gerelateerd aan het bekwaamheidsdossier. 
• De school streeft naar een cultuur van continue ontwikkeling van individu, team en school. 
• Doelen en prioriteiten van competentieontwikkeling zijn gekoppeld aan het primaire proces en de 

schoolorganisatie. 
• De visie op leren en professionaliseren heeft draagvlak in de school. 
• De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers over hun werk, 

scholingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. 
• De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van leerlingen en ouders.  
• Competentieontwikkeling speelt een rol in functioneringsgesprekken (In het functioneringsgesprek 

komen o.a. ervaringen m.b.t. begeleidings- en opleidingstaken aan bod); 
 

 
Medewerkers/ teamniveau: 
 

• Medewerkers gaan in teamverband met elkaar in gesprek  over mogelijke verbeteringen van hun 
handelen. 

• Medewerkers maken gebruik  van feedback van collega’s. 
• Medewerkers stellen in teamverband vast welke scholingsbehoeftes er zijn. 
• Medewerkers maken gebruik van de professionaliseringsmogelijkheden die er zijn om zichzelf te 

ontwikkelen.  
• Alle medewerkers participeren in vormen van scholing. 

 
 

4.5 Academische opleidingsschool (AOS) 
Sommige opleidingsscholen verbinden het opleiden van leraren  met het verrichten van praktijkgericht 
onderzoek en schoolontwikkeling.  Voor deze scholen gelden extra criteria (zie bijlage 7.4). 
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5 Kosten  
De kosten zijn te verdelen in de tijdsinvestering door de school en de kosten van de audit. 

5.1 Tijdsinvestering door de school 
Voor de voorbereiding van de audit, waaronder het maken van het keurmerkportfolio, moet de school 
rekenen op minimaal 40 uur tijdsinvestering van de schoolopleider. De uitvoering van de audit kost onge-
veer 4 uur voor de schoolopleider en 2 uur per overige deelnemer aan het auditgesprek. 

5.2 Kosten van de audit 
De kosten voor een (verlengings-) audit zijn € 2500 inclusief BTW.  
Scholen die verbonden zijn aan het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO-BVE kunnen dit bedrag (deels) 
terugverdienen door hun schoolopleider te laten participeren in het keurmerkteam. Meer informatie hier-
over kan worden verkregen bij het keurmerkbureau: keurmerk.opleidingsschool@hu.nl en via tel. 088-
4817630. 
 

mailto:keurmerk.opleidingsschool@hu.nl


Handleiding Keurmerk Opleidingsschool 
 

 

© Keurmerk Opleidingsschool,mei 2014 

  14/19 

 

6 Verlengingsprocedure 
Het verleende keurmerk blijft vier jaar geldig. Hierna wordt de verlengingsprocedure opgestart.  
De keurmerkcommissie neemt hierover contact op met de school, of vice versa. 
Na de eerste verlenging wordt de termijn tussen de verlengingen drie jaar. 

6.1 Portfolio 
Twee weken voor de geplande audit levert de school een portfolio in bij de keurmerkcommissie, bij voor-
keur digitaal. Het portfolio bevat in elk geval het verslag van de eerste audit, en de voorgenomen en uitge-
voerde verbeteracties. Daarnaast bevat het portfolio de bestaande stukken die de huidige stand van zaken 
rond het opleiden in de school in beeld brengen, zoals een beleidsplan scholing, studentenhandleiding, 
taakomschrijvingen studenten/medewerkers in opleiding en begeleiders, etc..  Het portfolio bevat een 
leeswijzer, waarin aangegeven wordt hoe de verschillende bijlagen aantonen dat de school aan de criteria 
voldoet. 
 
Het is de bedoeling om de zelfevaluatie opnieuw uit te voeren (zie hoofdstuk 2.4: schoolscan, enquête 
werkplekleren, inspectierapport). Bij de verlenging staan de verbeterpunten uit de vorige audit centraal. Op 
basis van het portfolio stellen zowel het auditteam als de school bij de start van de audit een paar ge-
sprekspunten voor. Over deze punten gaat de audit. 
 

6.2 Auditgesprek 
De audit bestaat uit een presentatie van het opleiden in de school (ongeveer een half uur), een gesprek 
(ongeveer anderhalf uur) en de presentatie van de eerste indruk van het auditteam. De school kiest zelf op 
welke wijze ze de presentatie wil invullen. Het auditteam verwacht wel dat tijdens de presentatie good 
practices en verbeteracties van het opleiden in de school aan bod komen. Het gesprek daarna vindt plaats 
met mensen uit verschillende geledingen van de school: de directie, schoolopleider, instituutsopleider, 
werkbegeleiders en studenten.  

6.3 Beoordelingscriteria / ontwikkelingsgericht verslag 
De bevindingen van het auditteam worden op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria vastge-
legd in een ontwikkelingsgericht verslag. De beoordelingscriteria staan in hoofdstuk 4.  
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7 Bijlagen  
7.1 Programmavoorstel keurmerk-audit 

 
Plaats: op de school 
 
TIJD WAT Deelnemers vanuit de school Auditoren 
14.00-15.00 uur Voorbespreking door audit-

team, 
de school regelt een ruimte 

-   
3 Auditoren 

15.00-15.30 uur Presentatie door de school, 
in de regel door de schoolop-
leider 

Plenair: schoolopleider, directie, 
werkbegeleiders, studenten, insti-
tuutsopleider. 

 
3  Auditoren 

15.30-16.10 uur Criteriumgericht interview 1 
betreft  
1) presentatie  
2) portfolio 

Schoolopleider, directie en  
instituutsopleider beantwoorden 
vragen 

 
3 Auditoren interviewen 

16.10-16.40 uur Criteriumgericht interview 2a 
betreft 
1) presentatie  
2) portfolio 

Werkbegeleiders beantwoorden 
vragen 

2 Auditoren interviewen 

16.10-16.40 uur Criteriumgericht interview 2b 
betreft 
1) presentatie  
2) portfolio 

Studenten beantwoorden vragen 1 Auditor interviewen 

16.40-16.50 uur Overleg door auditteam - 3 Auditoren 
 

16.50-17.00 uur Presentatie eerste indruk 
door voorzitter auditteam 

Plenair: schoolopleider, directie, 
werkbegeleiders, studenten, insti-
tuutsopleider. 

3 Auditoren 
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7.2 Begrippenlijst 
 
 

Auditteam  Drie personen die de audit uitvoeren; 2 schoolopleiders van scholen met het  
  keurmerk en 1 keurmerkauditor van het opleidingsinstituut 

 
IO  instituutsopleider 
IPB  integraal personeelsbeleid 
Keurmerkcommissie  alle keurmerk-auditoren* 
KPC Groep  landelijk adviesbureau en expertisecentrum voor innovatie in het onderwijs 
NVAO  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
OCW   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
SBL  Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren 
SO  Schoolopleider 
WB  Werkbegeleider 
 
 

7.3 Overzicht auditoren 
 

De keurmerkcommissie bestaat momenteel uit de volgende keurmerk-auditoren 
 
Ad van Woudenberg keurmerkmedewerker Instituut Archimedes 
Ada de Mol schoolopleider Minkema College 
Ank Hendricks schoolopleider RSG Pantarijn 
Arjen Schouten schoolopleider ROC Midden Nederland 
Eugene Diederiks keurmerkmedewerker Instituut Archimedes  
Evert Vink schoolopleider De Goudse Waarden 
Feddien van Tuinen schoolopleider Christelijk College Groevenbeek 
Gabi Uijtewaal  schoolopleider Kalsbeek College 
Henny de Wit schoolopleider Farel College 
Jaap Meulstee schoolopleider College de Brink 
Jacqueline Bolding  keurmerkmedewerker Instituut Archimedes 
Jannetta van Campenhout schoolopleider ROC Landstede 
Jan van den Berge voormalig schoolopleider Heerenlanden College  
Jan Wannink schoolopleider Amadeus Lyceum 
Joan van den Ende keurmerkmedewerker Stoas 
Joke Rentrop keurmerkmedewerker Universiteit Utrecht (COLUU) 
Hans Verweij voormalig projectleider Opleiden in de school HvA 
Michel Berendse  keurmerkmedewerker Universiteit Utrecht (COLUU) 
Marjan Rosendal schoolopleider Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal 
Martin Bezemer schoolopleider Christelijk College Groevenbeek 
Michel van Schaik keurmerkmedewerker Instituut Archimedes 
Paul Kemme voormalig schoolopleider van ROC Midden Nederland 
Rob Berns voormalig schoolopleider Candea College 
Shera Gerber schoolopleider Scala College 
Wim Pon voormalig schoolopleider Minkema College 
Wim van den Berg schoolopleider Chr. College Veenendaal  
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7.4 Toetsingskader voor Academische Opleidingsscholen 
 
Extra criteria  

- Alleen voor academische opleidingsscholen 
- Deze criteria zijn afgeleid van het toetsingskader Academische Opleidingsschool  

 
 

1. De academische opleidingsschool verbindt het opleiden van leraren met het verrichten van 
praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.  
 
Aantoonbaar wordt gemaakt dat het onderzoek: 
 
• bijdraagt aan de opleiding en ontwikkeling van de student; 
• bijdraagt aan de eigen schoolontwikkeling; 
• gericht is op onderwerpen die verder gaan dan de belangen van de (eigen) organisatie en die van 

haar partners. 
 
2. De academische opleidingsschool beschikt over een gezamenlijke, door alle partners 

gedragen visie op het concept ‘academische opleidingsschool’. 
 
Uit de visie moet blijken waar de academische opleidingsschool op dit moment staat in de ontwikke-
ling, wat de ambitie is en het wordt toegewerkt naar een helder geformuleerd eindpunt. Deze visie 
wordt gedeeld door alle betrokkenen. 
 

3. De academische opleidingsschool beschikt over voldoende en hoogwaardige 
begeleiding van studenten en een goede ondersteuning van docenten bij hun 
onderzoeks- en begeleidingstaken. 
 
De hoogwaardige begeleiding van studenten en goede ondersteuning van docenten is 
ingebed in het personeelsbeleid en maakt onderdeel uit van het dagelijkse werk op 
deelnemende scholen.  
 
Dit betekent onder meer dat: 
 
• is vastgelegd hoe studenten worden begeleid bij het uitvoeren van hun onderzoek, zowel in tijd 

als in kwaliteit;  
• het begeleiden van studenten in hun onderzoek door daartoe opgeleide docenten een substanti-

eel deel uitmaakt van de personeelsplanning van scholen; 
• de begeleidende docent is opgeleid en wordt ondersteund bij de inhoudelijke, onderwijskundige 

en organisatorische realisatie van het onderzoeksprogramma; 
• de partners zelf nadrukkelijk (financieel) investeren in de academische opleidingsschool, onder 

andere met het oogmerk om het een permanent onderdeel van de schoolprocessen te laten uit-
maken. 

 
4. De academische opleidingsschool beschikt over een professioneel onderzoeksprogramma. 

Het onderzoeksprogramma is een gedragen document dat is opgesteld door de partners van de aca-
demische opleidingsschool gezamenlijk. Hierin is minimaal vastgelegd: 
 
• een gezamenlijke visie op onderzoek, waarin de ambitie van het partnerschap is verwoord; 
• de onderzoeksthema’s op hoofdlijnen; 
• een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partners. 

 
5. De academische opleidingsschool beschikt over een goed functionerend systeem voor kwali-

teitsborging. 
 

De kwaliteit van het onderzoek in de school moet geborgd zijn en is een onderwerp van 
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regelmatige evaluatie. De gebruikte methoden en technieken voor onderzoek dienen 
wetenschappelijk verantwoord te zijn. Er is sprake van een cyclisch proces van evaluatie 
van processen en opbrengsten op basis van beschreven criteria waaraan: 
 
• de opleiding van studenten moet voldoen; 
• de begeleiding van studenten en docenten moet voldoen (kwantitatief en kwalitatief); 
• het onderzoek en de resultaten moeten voldoen. 

 
 

6. De academische opleidingsschool zorgt voor kennisdeling tussen de partners en met de ande-
re academische opleidingsscholen. 
Er vindt regelmatig kennisdeling plaats tussen de partners en met de andere academische opleidings-
scholen (bijv. consultatie, bijeenkomsten, overleggen). Daarbij gaat het niet alleen om het verspreiden 
van onderzoeksresultaten, maar vooral ook om het delen van kennis over en ervaringen met de ont-
wikkeling van het concept “academische opleidingsschool”.  
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7.5 certificering van de begeleiders  
 

Op de opleidingsscholen zijn doorgaans de volgende begeleidingsrollen te onderscheiden. 

• Schoolopleider (docent van de school die de stages coördineert en contact onderhoudt met de lerare-
nopleiding). 

• Werkbegeleider (docent van de school die de student vanuit het vak begeleidt. De WB is voor de 
student het aanspreekpunt). 

• Instituutsopleider (docent van de lerarenopleiding, die vaak alle studenten op de school begeleidt, de 
lessen bezoekt en de stage samen met de WB en/of IO beoordeeld). 

 
Voor de begeleiders gelden de volgende criteria: 

• de docent heeft een vaste aanstelling 
• de docent is minimaal 1 school / kalenderjaar  in dienst van de school  
• de docent is 1e of 2e graads bevoegd (afhankelijk voor de te begeleiden student) 
• pas afgestudeerde docenten moeten minimaal 2 jaar ervaring hebben, alvorens zij kunnen optreden 

als werkbegeleider; 
• een docent begeleidt maximaal 2 studenten; 
• de docent die optreedt als werkbegeleider heeft hiervoor een relevante training / opleiding gevolgd  of 

is met de training gestart. 
• op voordracht van de schoolopleider zal het  MT vaststellen of de docent gekwalificeerd is om als een 

goede werkbegeleider te kunnen functioneren. 
• de docent die optreedt als schoolopleider heeft hiervoor een training gevolgd. 
• bij de verlenging wordt aanbevolen dat de schoolopleider en de instituutsopleider VELON geregis-

treerd zijn.  
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