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73 Aanvraagdossiers

t.b.v. Aspirant 

Opleidingsschool-status

beoordeeld & besproken





Visie op Samen Opleiden

 Misconcepties over wat de Opleidingsschool of Samen Opleiden is

 Geen gezamenlijke beelden bij Samen Opleiden

 Geen gezamenlijk curriculum, geen praktijkcurriculum

 Concepten worden niet vertaald naar de praktijk van samen opleiden

 Wordt weinig gebruik gemaakt van kennis in het land bij andere of eigen partnerschappen

Zorg: onvoldoende uitgewerkte visie werkt door in alle andere inrichtingsaspecten van de 

opleidingsschool

Tip: gebruik bestaande expertise

Tip: Mbo gebruik expertise vanuit praktijkleren leerlingen



Samenwerking en Organisatie

 Grote verschillen in de hechtheid van het samenwerkingsverband

 Scholen als drijvende kracht achter de aanvragen

 Gezamenlijk de opleidingsschool neerzetten i.p.v. het Partnerschap Samen Opleiden

 Grote verschillen in de mate van daadwerkelijk samen opleiden (40% - 60%)

 Onduidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden

 Partnerschap rust vaak op de schouders van enkelen

Zorg: te beperkt draagvlak, bij kleine groep personen of op kleine onderdelen

Tip: Alle partners van meet af aan de verantwoordelijkheid voor samen opleiden 

laten dragen.



Professionalisering

 Professionalisering veelal van werkplekbegeleiders en schoolopleiders

 Professionalisering betrokkenen lerarenopleiding ontbreekt

 Professionalisering en visie, doelen en ontwikkelrichting opleidingsschool sluiten vaak niet 

aan

 Vooral formele professionalisering en veel minder professionalisering door leren op de 

werkplek

 Weinig leren van andere partnerschappen, kennis in het land

Zorg: veel aandacht en activiteiten voor professionalisering op operationeel niveau, geen 

lerende opleidingsschool

Tip: Koppel het opleiden in de school met HR-beleid



Kwaliteitszorg

 Beperkte focus van kwaliteit -> studenttevredenheid

 Erg instrumenteel ingericht

 Samen werken aan Samen opleiden krijgt vaak geen aandacht

 Kwaliteit en visie zijn niet gekoppeld

 Sturing op uitkomsten ontbreekt (structuur)

Zorg: instrumentele karakter leidt tot gebruik van een veelheid aan instrumenten en een 

overdaad aan gegevens

Tip: koppel kwaliteit aan visie én ambitie/doelen en maak keuzes in wat je meet

Tip: denk vanuit een kwaliteitscultuur en vanuit kwaliteitsontwikkeling

Tip: Verbindt kwaliteitszorg aan de te bereiken doelen.



4 TIPS



ZORG VOOR EEN STEVIGE BASIS

 Onderschat het schrijven van de aanvraag niet! 

 Maak helder waar je als partnerschap staat en wat er dus al gerealiseerd is.

 Zorg dat alle betrokkenen hetzelfde verhaal vertellen, dezelfde ambitie 

uitstralen.

 Zorg voor draagvlak bij leidinggevenden en bestuurders.

Want,

samen opleiden bouw je over de jaren

en niet in een paar maanden.



ZORG VOOR CONGRUENTIE

 Van VISIE naar Samenwerking en Organisatiestructuur & Professionalisering & 

Kwaliteitszorg

 Van Beginsituatie via ACTIVITEITEN naar Gewenste Situatie

 Van het Uitvoerend niveau tot het Sturend Niveau en terug

Want,

alles hangt met alles samen!



HOU HET HELDER EN CONCREET:

WEES SMART

 Wees eenduidig in het gebruik van termen en concepten als samen opleiden, 

leren op de werkplek, opleiden op de werkplek, samenwerken.

 Weet wat je bedoelt als je deze woorden gebruikt!

 Maak samen opleiden CONCREET in een opleidingsplan

 Maak het niet ingewikkelder als het is: zorg dat er een goede basis staat!

Want,

Samen opleiden is al ingewikkeld genoeg!



DRAAG SAMEN WERKEN

EN

SAMEN OPLEIDEN UIT

Het is van de scholen en

de opleidingen samen!


