
Regionale samenwerking rondom 
Partnerschappen Samen Opleiden  
Kohnstamm Instituut & Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model 

Aanpak

In het onderzoek van het Kohnstamm Instituut 
naar regionale samenwerking rondom 
opleidingsscholen werd gekeken naar de wijze van 
samenwerken met scholen binnen en buiten het 
partnerschap en naar de opbrengsten daarvan. 
Opleidingsscholen leggen prioriteit bij het 
versterken van samenwerking met de partners 
binnen de opleidingsschool, wat vaak al een 
complexe aangelegenheid is. Actief kennis delen 
met en scholing aanbieden aan scholen in de regio 
die geen deel uitmaken van het partnerschap, 
krijgt minder aandacht. Voor de kwaliteit van 
het opleiden van nieuwe leraren in de regio 
is de brede regionale samenwerking wel een 
interessant aanknopingspunt. 

Academische Opleidingsschool Het Utrechts 
Model kent daarom naast de intensieve 
samenwerking binnen het partnerschap, een 
actieve samenwerking met zo’n 100 scholen met 
het Keurmerk Utrechts Model. Het keurmerk 
is in 2003 ontstaan en ondergebracht bij het 
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt vo/mbo 
regio Utrecht. Ook er is het Regionaal netwerk 
opleidingsscholen Midden Nederland opgericht; 
een belangrijk platform voor samenwerking in de 
regio bij het opleiden van leraren. 

Voorwaarden voor succes

•  Investeren in de (persoonlijke) contacten 
tussen de verschillende partners in de regio.

•  Gesprek aangaan over een gemeenschappelijke 
visie op opleiden in de school.

•  Gerichte middelen en facilitering voor actief 
kennis delen door proactieve projectleiders.

Discussievragen

•  Is er vanuit uw opleidingsschool samenwerking 
met scholen in de regio die geen deel uitmaken 
van de opleidingsschool? 

•  Zo ja, gaat het in die samenwerking ook over 
het opleiden van leraren? 

•  En wat betekent dat dan voor de kwaliteit van 
het opleiden van leraren in de regio? 
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