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Het basisdocument beschrijft de beginselen rondom het ontstaan, de visie, de betekenis, de 
inrichting en de doelstellingen van de Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) Daarnaast zijn hierin 
afspraken vastgelegd.   

 

OSZ is een eigen geaccrediteerde entiteit die werkt vanuit een gedragen visie en heeft als taak het verzorgen van 

een deel van de tweedegraads opleiding voor leraren. Daartoe voert zij 40% van het curriculum van de 

lerarenopleiding uit zoals door de minister vastgesteld. Hogeschool Windesheim is verantwoordelijk voor de 

overige 60% en is de uiteindelijk certificerende instelling. Als spin-off wordt ook aan de bijscholing en daarmee 

het niveau van het zittend personeel in de deelnemende scholen gewerkt. Dit overall concept wordt Samen 

Opleiden genoemd. 
 

De verschillende scholen voor VO van Landstede, de Thorbecke scholengemeenschap en Hogeschool Windesheim 

leveren ieder menskracht en financiële middelen waarmee de OSZ haar taak kan uitvoeren. Alle betrokken scholen 

committeren zich daarmee aan het concept Samen Opleiden. 
 

De subsidie die wordt toegekend aan de OSZ wordt besteed aan de dekking van operationele kosten alsook het 

bestendigen van een vaste infrastructuur waarin gezamenlijk  blijvend wordt gewerkt aan het opleiden van 

leraren. 

 

De regiegroep is eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de opleidingstaak van de OSZ in alle 

facetten: bemensing, kwaliteit, financiën, training van medewerkers, plaatsing van studenten en dagelijkse 

organisatie. 

De schoolopleiders hebben op hun locatie een coördinerende taak op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied. 

De vakcoaches zijn de docenten die de dagelijkse begeleiding van studenten verzorgen. 

Voor zowel schoolopleider als vakcoach zijn het deeltaken van docenten die in die betreffende scholen werkzaam 

zijn en hiërarchisch onder de respectievelijke schooldirecteuren vallen. 

Het document beschrijft de hierdoor ontstane complexe organisatie waarin OSZ moet opereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met name de aansturing die deels binnen OSZ ligt en deels bij de schooldirecteuren, vraagt een onvoorwaardelijk 

committent van de besturen en directies voor het welslagen van Samen Opleiden. 

Taken van verschillende functionarissen zijn beschreven met daarbij behorende facilitering.  

 

Borging van de kwaliteit van Samen Opleiden is ondergebracht in een kwaliteitszorgsysteem waaronder de 

jaarlijn, professionalisering van personeel, training, hoger niveau van eindproducten van studenten en 

procedurele zaken. 
 


