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De verantwoordelijkheden zijn beschreven  
Kerndocument Organisatie en inrichting Voorlopersgroep Opleiden in de school 
 

 

De verschillende partners in de opleidingsschool hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Voor de 

organisatie van de opleidingsschool is het belangrijk de verantwoordelijkheden helder te hebben. 

 

 

Verantwoordelijkheden van studenten 

Het is belangrijk dat studenten in staat zijn om leervragen goed te formuleren. Op basis van hun persoonlijk 

leerwerkplan of ontwikkelingsplan voeren zij activiteiten uit op de werkplek. Studenten hebben in het 

formuleren van leervragen een eigen verantwoordelijkheid. Zij worden hierin uiteraard ondersteund door 

instituutsdocenten en begeleiders op de werkplek. Op de werkplek worden studenten gestimuleerd om 

theoretische concepten aan de praktijk te koppelen én om op basis van ervaringen vragen te stellen over 

theoretische concepten. Bij meer lerarenopleidingen wordt gewerkt met ‘leerwerktaken’: opdrachten die 

een student kan kiezen om zijn leervragen te vertalen naar een activiteitenplan passend bij de context 

waarin het werkplekleren plaatsvindt. Dit kunnen leervragen zijn gericht op thema’s van de generieke 

kennisbasis én van de vakkennisbasis. Ook kunnen studenten op de werkplek kennisnemen van de 

onderzoeksvragen van de school en binnen deze onderzoeksvragen het praktijkonderzoek uitvoeren.  

 

 

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van lerarenopleidingen 

Op de lerarenopleidingen werken instituutsdocenten die een expertrol hebben op (een) theoretisch(e) 

gebied(en). Zij worden geacht in staat te zijn studenten theoretische concepten uit verschillende domeinen 

aan te reiken. Daarnaast zijn op de lerarenopleidingen experts in opleiden aanwezig; instituutsdocenten 

met expertise en ervaring in samenhangende opleidingsdidactiek. Deze experts ondersteunen studenten op 

weg naar hun startbekwaamheid.  

 

In iedere lerarenopleiding wordt gestreefd naar teams waarin ervaring vanuit verschillende contexten 

aanwezig is teneinde de diversiteit van het werkveld steeds weer voor het voetlicht te brengen. 

Onderzoekers, onderzoeksdocenten en onderzoeksbegeleiders van de lerarenopleiding begeleiden 

studenten bij het uitvoeren van het praktijkonderzoek.  

 

De lerarenopleidingen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het aansturen van het leerproces van 

de student. Samen met collega’s uit de scholen wordt gezocht naar mogelijkheden om het leerproces op de 

werkplek aan te sturen. In een opleidingsschool kan deze samenwerking, afhankelijk van de 

opleidingsplannen, verschillende vormen hebben: bijeenkomsten voor begeleiders, werkgroepen, 

leerwerkgroepen, vakdidactische netwerken, ontwikkelgroepen, ontwikkelkringen, onderzoeksgroepen, 

etc. Een laatste rol van de lerarenopleidingen betreft de certificering. Lerarenopleidingen zijn 

eindverantwoordelijk voor de opleiding en dat betekent dat zij zorgdragen voor de certificering. 
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Verantwoordelijkheden van de medewerkers van PO-, VO- en MBO partners 

In po, vo- en mbo-scholen werken veel leraren met expertise in praktische uitvoering. Zij beschikken over 

een gedegen praktijkkennis d.w.z. dat deze docenten meer zijn dan experts-in-uitvoering. Ook de expertise 

om studenten te begeleiden op de werkplek is bij veel leraren en uit het PO, VO- en MBO-werkveld 

aanwezig. Binnen PO-, VO-en MBO-scholen kunnen onderzoeksvragen geformuleerd worden gerelateerd 

aan schoolontwikkeling. Studenten op de werkplek kunnen kennisnemen van deze onderzoeksvragen en 

participeren in het onderzoek. Onderzoekers en onderzoeksbegeleiders in de scholen kunnen studenten bij 

hun onderzoeksactiviteiten begeleiden. 

 


