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Lijst kenmerken basiskwaliteit behorende bij het 
kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie  

In deze lijst staat waarin de waarborgen zich minimaal zichtbaar moeten zijn om basiskwaliteit 

inzichtelijk te maken. 

Waarborg 1 De lerende leraar 

Samen Opleiden 

 

 Er is binnen het partnerschap een document beschikbaar waarin een geëxpliciteerde visie op 

het opleiden van aankomende leraren is beschreven. 

 De visie op het opleiden van aankomende leraren sluit aan op het uitgewerkte beroepsbeeld 

van de leraar in het partnerschap. 

 Het partnerschap heeft het bekwaamheidsniveau beschreven waar een student aan het eind 

van de opleiding aan moet voldoen waarbij wettelijke bekwaamheidseisen het 

minimumniveau bepalen. 

 

 

Inductie 

 

 Er is binnen het partnerschap een document beschikbaar waarin een geëxpliciteerde visie is 

beschreven op de rol en positie van startende leraren binnen de school, op de bijdrage die ze 

kunnen leveren aan de school, en op de ondersteuning die ze nodig hebben. 

 De visie op het leren van leraren is vertaald naar een beoogd bekwaamheidsniveau aan het 

einde van de inductiefase. 

 

Waarborg 2 Leeromgeving 

Samen Opleiden 

 

 Er is een gezamenlijk opleidingsprogramma voor verschillende groepen (aanstaande) leraren. 

 Er is beschreven hoe dit programma gezamenlijk in de praktijk wordt uitgevoerd. 

 Doelstellingen, programma, en beoordelingswijze zijn vastgelegd.  

 

 

Inductie 

 

 Er is sprake van een begeleidingsprogramma voor startende leraren. 

 Er is een beschrijving hoe dit programma in de praktijk uit wordt gevoerd. 

 Doelstellingen, professionaliseringsactiviteiten, de wijze van begeleiden en beoordelen zijn 

vastgelegd. 
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Waarborg 3 Organisatie 

Samen Opleiden 

 

 Er is in het partnerschap een overleg- en afsprakenstructuur op alle niveaus (strategisch, 

tactisch en operationeel). 

 De verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren zijn 

omschreven. 

 Er is een gezamenlijk opleidingsteam. 

 De competentie van de opleiders is geborgd.  

 

 

Inductie 

 

 Het inductiebeleid en de inductieprogramma’s zijn ingebed in het breder strategisch HRM-

beleid van een schoolbestuur. 

 Het partnerschap organiseert overleg over de begeleiding van startende leraren voor de 

verschillende actoren. 

 De kwaliteit van de begeleiding van startende leraren is geborgd. 

 

Waarborg 4 Kwaliteitscultuur 

Samen Opleiden 

 

 Er is een systematiek voor kwaliteitszorg die wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van 

het partnerschap.  

 Onderdeel van de systematiek is dat er gebruik gemaakt wordt van onderzoeksuitkomsten en 

zijn stappen als ontwerp-implementatie-interne en externe evaluatie-herontwerp herkenbaar.   

 

 

Inductie 

 

 De kwaliteit van de begeleidingsprogramma’s voor startende leraren wordt regelmatig 

geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld.  

 

 

 


