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Kerndocument Organisatie en inrichting  
Voorlopersgroep Opleiden in de school 
 

 

Aandachtspunten bij de organisatie en inrichting  

In opleidingsscholen dragen opleidingsinstituten samen met scholen de verantwoordelijkheid voor dat 

deel van het curriculum of opleidingsplan waarin het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

leerarrangementen op de werkplek beschreven is. Om het concept ‘Samen Opleiden’ te realiseren zijn 

aandachtspunten geformuleerd ten aanzien van de organisatie en de inrichting.  

 

Het opleiden vindt plaats in een samenwerkingsverband 

In opleidingsscholen werken partners afkomstig uit het onderwijswerkveld (PO, VO of MBO) en uit de 

lerarenopleidingen samen bij het opleiden van (aankomende) leraren. De formele basis voor de 

samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop 

een substantieel deel van de opleiding van leraren wordt verzorgd op de school. De ontwikkeling van een 

opleidingsschool vereist een gemeenschappelijk gedragen visie om richting te kunnen geven aan 

opleidingsplannen. Om dit te kunnen realiseren is inzet en betrokkenheid van de partners op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau vereist. Op strategisch niveau is het relevant om de mogelijkheden en de 

verhoudingen in de opleidingsschool en/of de regio te verkennen en te bespreken. Welke mogelijkheden 

zijn er in de strategische verhoudingen? Op dit thema is de dialoog een belangrijk instrument. Een tweede 

agendapunt op strategisch niveau betreft het stellen van kaders voor tactische en operationele activiteiten.  

 

Een laatste agendapunt betreft de financiële kaderstelling en verantwoording. Op strategisch niveau zijn 

processen van divergeren en convergeren van belang: in de dialoog is ruimte voor divergeren, in de 

kaderstelling is convergeren belangrijk. Op tactisch niveau zijn de kaders relevant en op operationeel niveau 

is binnen de gestelde kaders ruimte voor een proces van divergeren. Op tactisch en operationeel niveau zijn 

kaders relevant teneinde voor studenten en opleiders jaarlijkse activiteitenplannen te kunnen ontwikkelen. 

Op operationeel niveau wordt in werkgroepen/leerwerkgroepen/opleidingsteams gewerkt aan 

onderwijsleerarrangementen: medewerkers vanuit het instituut en de scholen zijn betrokken bij activiteiten 

van ‘samenwerkend leren’.  

 

Het opleiden vindt plaats in een driehoeksrelatie 

Alle opleidingsscholen ontwikkelen opleidingsplannen binnen de kaders van de overheid. In veel 

opleidingsplannen zijn uitgangspunten (Adviescommissie ADEF OidS, 2014) en concrete activiteiten 

opgenomen. Samen Opleiden betreft altijd een ‘driehoeksrelatie’
 
(Timmermans, 2012) tussen leraar-in-

opleiding, school en opleidingsinstituut. Deze drie partijen zijn gezamenlijk eigenaar van het proces van 

Samen Opleiden (zie figuur 1).  
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Figuur 1 : Timmermans (2012)  

 

De basis voor het ‘Samen Opleiden’ is een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit die gedeelde 

verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk perspectief worden leerarrangementen ontwikkeld voor 

het leren van studenten op de werkplek: leerarrangementen die aansluiten bij de leerbehoeften van 

studenten en waarin gezocht is naar een koppeling tussen theorie en praktijk. 

 

Bij het ‘Samen Opleiden’ onderscheiden we drie bouwstenen: 

 De leervragen van de student 

Veel instituten bereiden studenten voor op het werkplekleren door ze een 

leerwerkplan/voorbereidingsplan te laten maken. In dit plan maakt een student een verantwoorde 

keuze voor een aantal leeractiviteiten die hij wil uitvoeren op de werkplek (Kroeze, 2014).  

 De mogelijke contexten waarin de student werkt en leert en de synergie tussen deze contexten 

Studenten op lerarenopleidingen werken en leren op opleidingsinstituten en in scholen voor PO, 

VO en/of MBO. 

 De landelijke kaders 

De landelijke kaders worden gevormd door de sbl-competenties, de kennisbasis (zowel voor de 

vakinhouden, de vakdidactiek als de generieke kennisbasis) en de Dublindescriptoren (borgen van 

het niveau). 

  

       Leervragen van de student      

 

 

                                        Samen 

              Opleiden  

                                  

            Landelijke kaders            Contexten 

 

Bij de inrichting van de opleidingsschool worden deze drie bouwstenen verweven met elkaar. De inrichting 

van de opleidingsschool moet passend zijn bij de visie en de uitvoering van de opleidingsplannen 

ondersteunen.  
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Koppeling van theorie en praktijk  

In veel lerarenopleidingen ligt de nadruk op competentiegericht opleiden. Bij competentiegericht opleiden 

is de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel van het curriculum (www.leroweb.nl). Met het begrip 

competentie wordt een combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld. Deze combinatie is 

nodig om op een goede manier taken uit te voeren, situaties te analyseren, oplossingen te vinden en deze 

te realiseren op de werkplek. In de bekwaamheidseisen van SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 

worden de competentievelden voor leraren beschreven. De bekwaamheidseisen gaan uit van zeven 

competentievelden voor de leraar (ook wel SBL-competenties genoemd). 

De volgende zeven competenties worden onderscheiden: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en 

didactisch, organisatorisch, samenwerken met collega´s, samenwerken met de omgeving en reflectie en 

ontwikkeling. SBL is in 2011 opgeheven. In plaats daarvan is Onderwijscoöperatie opgericht. De 

Onderwijscoöperatie is op dit moment bezig de bekwaamheidseisen te herijken.  

 

In relatie tot het competentiegericht opleiden zijn voor opleidingsscholen twee opleidingsinstrumenten van 

belang: uitgewerkte leerplannen en toetsen. Op alle lerarenopleidingen krijgt de voorbereiding op het 

werkplekleren aandacht. Vaak wordt gewerkt aan een voorbereiding op het werkplekleren door het 

schrijven van een persoonlijk leerwerkplan of ontwikkelingsplan. In deze plannen staan naast de doelen 

die een student wil bereiken ook de activiteiten en de leerarrangementen die het mogelijk maken om de 

leerdoelen te realiseren op de werkplek. In de leerwerkplannen spelen instituutsopleiders een rol maar ook 

medewerkers (schoolopleiders, werkplekbegeleiders) van de werkplek van de student. Laatstgenoemden 

kunnen inschatten wat er mogelijk is aan leerarrangementen in de context van de school. Voor de inrichting 

van de opleidingsschool is het van belang om de taken ten aanzien van de leerwerkplannen goed af te 

stemmen. 

 

Een tweede thema betreft de toetsing. Hoe vindt (verantwoorde) toetsing plaats? Hoe kunnen 

lerarenopleidingen op basis van leervragen van studenten, de mogelijkheden van de verschillende 

contexten en de landelijke kaders betrouwbaar en valide toetsen? De eindverantwoordelijkheid voor de 

toetsing ligt bij de lerarenopleidingen maar collega’s uit het werkveld zijn onmisbaar als het gaat om een 

goed oordeel over het functioneren op de werkplek. Bij lerarenopleidingen waar gewerkt wordt met 

portfolio’s kunnen studenten ‘bewijsmateriaal’ opnemen afkomstig uit het werkveld. Het is belangrijk dat 

de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen ten aanzien van de toetsing goed in kaart 

gebracht worden.  

 

De verantwoordelijkheden zijn beschreven  

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 

http://www.onderwijscooperatie.nl/
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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. 

 

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. 
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Links 

www.leroweb.nl/bekwaamheidseisen/professionaliseren 

www.leroweb.nl/opleiden in de school 

www.onderwijscooperatie.nl 

www.bureau-extern.nl/samenopleiden 

 

 

Voor meer informatie: Régie Driessen (Hogeschool Arnhem Nijmegen, Instituut voor Leraar en School, 

r.driessen@han.nl. 
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