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Samen Opleiden en Professionaliseren  

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie 

Inleiding 

De meest bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs is de kwaliteit van leraren.1 Aandacht 
voor de manier waarop leraren hun taken uitvoeren en voor de ontwikkeling van de kwaliteit 
daarvan is daarom van groot belang. Die ontwikkeling start in de lerarenopleiding  en loopt door 
gedurende de loopbaan als leraar. De bevoegdheid is dan ook geen eindpunt, maar een 
markeringspunt van die ontwikkeling.   
 

Lerarenopleidingen en scholen spelen beide een wezenlijke rol in de ondersteuning van die 
ontwikkeling en in het creëren van een krachtige en rijke leeromgeving daarvoor. Om een optimale 
doorlopende ontwikkeling van leraren te bewerkstelligen - voorafgaand en tijdens het werken als 
leraar - zijn partnerschappen tussen opleidingsinstituten en scholen belangrijk.  

 

De ontwikkeling van dergelijke partnerschappen wordt daarom door overheid en sectororganisaties 
gesteund. Dergelijke partnerschappen richten zich op Samen Opleiden, op de inductiefase (de eerste 
jaren waarin een leraar zelfstandig werkt) en kunnen zich ook richten op de verdere professionele 
ontwikkeling van leraren. Als scholen en opleidingsinstituten zich met elkaar verbinden rond 
concrete situaties en vraagstukken in de praktijk, kunnen er ook lerende gemeenschappen ontstaan 
die gericht zijn op onderwijsontwikkeling.2 

Praktijkschok, partnerschappen en inductie 

Het leggen van de verbinding tussen praktijk en theorie heeft in het opleiden van leraren een sterke 
en lange traditie.3 Door een sterke praktijkcomponent in de opleiding worden leraren beter begeleid 
bij hun eerste kennismaking met het lesgeven, die vaak als overweldigend wordt ervaren: de 
zogenaamde praktijkschok. Ook helpt de sterke praktijkcomponent in de opleiding uitval uit het 
beroep in de eerste jaren van de loopbaan voorkomen. Bovendien maakt het dat leraren beter in 
staat zijn om de theorie die ze zich in de lerarenopleiding hebben eigen gemaakt daadwerkelijk toe te 
passen in het onderwijs.4 
 
Recent wordt de verbinding tussen praktijk en theorie in de lerarenopleidingen nog verder versterkt 
door voor het opleiden van leraren partnerschappen te vormen. Deze worden aangeduid met de 
term ‘opleidingsscholen’. Effecten van het opleiden in die partnerschappen zijn positief .5 
 
Andere initiatieven richtten zich op de vervlechting van het curriculum van de lerarenopleiding en de 
begeleiding van beginnende leraren. Alweer enige jaren geleden zijn er stappen gezet om de 
begeleiding van beginnende leraren in de eerste jaren waarin ze zelfstandig lesgeven, de 
zogenaamde inductiefase, te structureren en te intensiveren. Leraren die in deze fase intensiever 
worden begeleid, hebben over het algemeen meer zelfvertrouwen en ervaren minder stress. Ze 
verlaten ook minder vaak het beroep.6 

Het perspectief 

Door deze positieve ervaringen is er draagvlak ontstaan om het leren op de werkplek en het leren op 
het opleidingsinstituut verder te integreren, en om de verbinding tussen de opleiding  en de 
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inductiefase verder te versterken en te optimaliseren. Daarbij is de initiële opleiding steeds meer de 
start van een ontwikkelpad dat leraren gedurende hun hele loopbaan blijven volgen en waar 
verschillende actoren (de leraar, collega’s, schoolleiders, opleiders, …) een bijdrage aan leveren. 
Opleiden en professionele ontwikkeling vormen een doorlopende leerlijn waarin de bevoegdheid 
geen eindpunt, maar een markeringspunt is. Daarnaast worden de socialisatie en assimilatie in het 
beroep versterkt doordat leraren op de werkplek op een authentieke manier worden ingewijd in het 
beroep. Leraren nemen daarin, in overleg met collega’s en leidinggevenden, zelf 
verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling als professional. 

 
Samen Opleiden en Professionaliseren geeft bovendien de mogelijkheid om opleiding en 
professionele ontwikkeling te verbinden met onderwijsontwikkeling en onderzoek. Dit wordt 
geïllustreerd door de academische opleidingsscholen die hiervoor een aantal jaren geleden nog extra 
subsidie ontvingen, en door de huidige Werkplaatsen Onderwijsonderzoek waar opleidingsscholen 
nauw aan zijn verbonden. Samen opleiden draagt daarmee bij aan breder gedragen innovaties en 
relevanter onderzoek dat meer verbinding heeft met de praktijk.  

Om de kwaliteit van ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’ in partnerschappen te waarborgen en 
verder te verdiepen en/of te verbreden, is niet alleen een basiskwaliteit noodzakelijk voor de 
leeromgeving die het partnerschap (aanstaande) leraren biedt. Het vraagt tevens om een gedeelde 
visie op de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren en om gedeelde ambities om die visie 
daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor wordt hier een kader gegeven. 
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Kwaliteitskader Partnerschappen Samen Opleiden & 
Professionaliseren 

Een partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren is een samenwerking tussen één of meer 
besturen/scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, en 
één of meer lerarenopleidingen. In het partnerschap nemen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding van aanstaande leraren op de werkplek en voor de begeleiding van beginnende 
leraren gedurende de eerste jaren in het beroep (de inductiefase)7. Er kunnen ook afspraken worden 
gemaakt over samenwerking bij het organiseren van mogelijkheden voor de professionele 
ontwikkeling van leraren na de inductiefase. 
 
In partnerschappen waaraan veel besturen/scholen deelnemen, kan er sprake zijn van een zekere 
mate van verscheidenheid, met name als het gaat om inductie. Die verscheidenheid zal er niet zijn op 
het niveau van de initiële opleiding, waarin het partnerschap streeft naar een gemeenschappelijk 
curriculum. Maar als het gaat om bijvoorbeeld inductie hebben scholen of besturen meer ruimte en 
een eigen verantwoordelijkheid om een eigen beleid te voeren en de inductiefase een eigen invulling 
te geven per school of per bestuur.  

Voorwaarden 

Samen Opleiden en Professionaliseren betekent dat het partnerschap de verantwoordelijkheid 
neemt voor het opleiden van (aanstaande) leraren en de inductie in het beroep. De partners maken 
daartoe afspraken die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst 
bevat in ieder geval: 

a. De inzet van middelen die betrokken partners inbrengen. 

b. De partner die zal optreden als penvoerder. 

c. De gegevens van deelnemende partners. 

d. Een beschrijving van de gezamenlijke visie op het opleiden van studenten 

Basiskwaliteit & eigen ambities  

Het kwaliteitskader maakt onderscheid tussen de basiskwaliteit (de minimale vereisten) en de eigen 
ambities (eigen kenmerken van kwaliteit) van de Partnerschappen Samen Opleiden & 
Professionaliseren. 
 
Basiskwaliteit 
Basiskwaliteit wordt aangetoond aan de hand van een aantal algemene kenmerken van en daarnaast 
vier waarborgen voor de kwaliteit van het opleiden en professionaliseren van leraren. Het gaat om 
de volgende waarborgen: de Lerende Leraar, de Leeromgeving, de Organisatie van partnerschappen 
en Kwaliteitscultuur. Per waarborg zijn kenmerken benoemd waarmee het partnerschap toont hoe  
deze basiskwaliteit wordt waargemaakt.  

 
Het realiseren van de basiskwaliteit voor het opleiden van aankomende leraren is voorwaarde voor 
(het voortzetten van) de bekostiging van het partnerschap. De waarborgen die betrekking hebben op 
de basiskwaliteit van de begeleiding en professionele ontwikkeling tijdens de inductiefase zijn 
handreikingen voor het vormgeven ervan binnen het partnerschap. 

 

Eigen ambities 

Het realiseren en in stand houden van de basiskwaliteit wordt gezien als een startpunt voor het 
formuleren van eigen ambities voor de verdere ontwikkeling van het partnerschap. In deze eigen 
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ambities formuleert een partnerschap ideeën over verbreding en/of verdieping van het Samen 
Opleiden & Professionaliseren. Deze ambities staan in relatie tot de vier waarborgen en geven een 
uitwerking van de manier waarop het partnerschap verder wordt vormgegeven. De ontwikkelingen 
moeten bijvoorbeeld leiden tot: 

 meer activiteiten die in co-creatie tot stand komen in de domeinen van 

onderwijsontwikkeling en onderzoek, 

 een sterkere verbinding tussen het leren in de verschillende leeromgevingen en contexten,  

 meer integratie van het leren in de verschillende loopbaanfasen,  

 het ontwikkelen en inzetten van kennis over leren en opleiden (van leraren en leerlingen), 

 het delen van expertise en het inzetten van experts van binnen en buiten het partnerschap. 

 

Met de eigen ambities formuleert het partnerschap, als uitbreiding op de basiskwaliteit, eigen 
ontwikkelings- en kwaliteitsdoelen (eigen kwaliteitskenmerken). Het partnerschap beschrijft de 
processen waarmee ze de ambities wil verwezenlijken en de manier waarop ze de uitkomsten van 
deze processen in beeld krijgt en inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Van basiskwaliteit naar eigen ambities 

 

Algemene kenmerken van basiskwaliteit 

a. Het partnerschap baseert zich op een gezamenlijk vastgestelde 
samenwerkingsovereenkomst. 

b. De deelnemende lerarenopleidingen zijn geaccrediteerd (van rechtswege of door NVAO). 

c. De deelnemende scholen staan onder basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs. 

d. Het partnerschap is meerjarig vastgelegd tot in ieder geval het moment dat de opleiding 
opnieuw wordt geaccrediteerd. 

e. Het partnerschap verzorgt de betreffende opleiding voor een substantieel deel op de 
werkplek en met een substantiële inzet van personeel van het opleidingsinstituut en van de 
school/instelling (po, vo of mbo). 

f. Het partnerschap garandeert en faciliteert het leren in leergemeenschappen (peers) op de 
leerwerkplek. 

g. Het Samen Opleiden & Professionaliseren krijgt vorm op een wijze die voldoet aan de 4 
waarborgen.  

Basis 

kwaliteit 

Eigen 

kwaliteitskenmerken 
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Vier waarborgen 

De vier waarborgen zijn uitgangspunt voor het bepalen van de basiskwaliteit op grond waarvan een 
partnerschap wordt erkend. De waarborgen worden ingevuld zowel vanuit het perspectief van het 
leren van de leraar als vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het partnerschap.  
De waarborgen bieden de mogelijkheid om de basiskwaliteit te beschrijven, maar ook om 
kwaliteitsdoelen te formuleren (eigen ambities) om het partnerschap te verdiepen of te verbreden. 
Ze geven een inhoudelijk kader met een aantal kenmerken die aan de waarborg meer ‘taal’ geven, 
maar daarbinnen is er ruimte voor een eigen visie en praktijk. Minimaal moet het partnerschap het 
samen opleiden van aankomende leraren systematisch vormgeven en borgen. 

 
In een apart document ’lijst kenmerken basiskwaliteit behorende bij het kwaliteitskader Samen 
Opleiden & Inductie’ zijn deze waarborgen en de kenmerken geoperationaliseerd. Ze zijn ‘specifiek 
en tastbaar’ gemaakt, zodat partnerschappen ze kunnen gebruiken voor de kritische reflectie van de 
peer review1.  

Waarborg 1. De lerende leraar 

Het partnerschap heeft een gezamenlijk gedragen beeld van het beroep van leraar, en heeft dat 
vertaald in een visie op het leren.  

Visie en beroepsbeeld 

Het partnerschap heeft een actuele, samenhangende en gedeelde visie op de aard van het beroep 
van leraar en de ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep. Deze visie heeft betrekking op de wijze 
waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van 
de school. Deze visie is vastgelegd in een beroepsbeeld.8 Op basis daarvan zijn toetsbare 
doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van (aankomende) leraren, en voor de ontwikkeling van 
aankomende leraar naar startende leraar en naar expertleraar.  

Profiel 

In de visie, in het beroepsbeeld en in de daaruit voortvloeiende doelen van het opleiden en 
professionaliseren van leraren, is het profiel van het partnerschap zichtbaar.  

Alle partners 

De visie op het beroep, op een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en een passende leeromgeving 
wordt door alle partners onderschreven en wordt actief onderhouden. 

Waarborg 2. Leeromgeving 

Het partnerschap heeft haar visie op het leren van de leraar vertaald in een samenhangende en 
consistente leeromgeving die (aanstaande) leraren ondersteunt bij hun leer- en ontwikkelproces. Er 
is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid én van verbinding tussen theorie en praktijk. 

Ontwerp 

De opleidingsdoelen, de curriculuminhoud en het ontwerp van het onderwijs zijn door opleiders van 
het instituut en de school in overleg ontworpen op basis van ontwerpeisen. Er is aandacht voor de 
diverse aspecten van het leraarschap zoals die in het beroepsbeeld zijn vastgelegd. Het ontwerp 
bevat een variëteit aan leeractiviteiten die het leren van de diverse aspecten van het beroep van 
leraar optimaal stimuleren. Daarbij is verbinding zichtbaar tussen de opleidingsomgeving en de 
werkomgeving.  

                                                           
1 Voor een uitwerking van deze procedure, zie document ‘Peer review Samen Opleiden & Inductie’ 
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Programma’s 

Het ontwerp is geïmplementeerd in adequate opleidings- en begeleidingsprogramma’s die 
(aanstaande) leraren helpen om zich in de uitvoering van taken van de leraar tot een bepaald niveau 
te ontwikkelen. Deze programma’s maken het mogelijk om zowel routine als innovatief vermogen te 
ontwikkelen. Daarom is de begeleiding ook gericht op leervaardigheden (formulering van 
leerbehoeften, zicht op begeleidings- en sturingsbehoefte, etc.). De programma’s passen in de 
ontwikkeling van de school als professionele en lerende organisatie.  
 
De programma’s bevatten een samenhangend systeem van feedback en beoordeling, dat de 
ontwikkeling van de aankomende leraar in kaart brengt en ondersteunt.  

De (aanstaande) leraar heeft toegang tot ondersteuning bij het leren: de beschikbaarheid van 
middelen, ruimte, facilitering en ondersteuning is in orde en is helder voor hem/haar. 

Ruimte voor het ontwikkelen van een breed perspectief 

(Aanstaande) leraren hebben de ruimte om andere vormen van onderwijs te ontwikkelen en uit te 
proberen, systematisch (praktijk)onderzoek te doen en om opdrachten te doen die ten dienste staan 
van de eigen ontwikkeling, het opleidingsprogramma en/of de schoolontwikkeling. Ze maken kennis 
met onderwijs  in verschillende scholen met een diversiteit aan onderwijsvisies. 

Waarborg 3. Organisatie 

Binnen het partnerschap zijn verantwoordelijkheden, rollen en taken zodanig vastgelegd,  afgestemd 
en ingebed in de organisatiestructuur/HRM, dat deze een adequate basis zijn voor het realiseren van 
de gezamenlijke visie en de daarmee samenhangende leeromgeving.  

Verantwoordelijkheden 

Kenmerkend voor de ondersteuning van de beoogde leerprocessen van (aanstaande) leraren is 
gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners. Die gezamenlijkheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid zijn benoemd, georganiseerd en geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over 
de mate waarin het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de partners 
verschuift gedurende de drie fases van student, starter en ervaren leraar. Formele rollen, taken en 
functies zijn gezamenlijk vastgesteld door partners en betrokkenen en worden op gezette tijden 
geactualiseerd.  

Toerusting en kwaliteit opleiders 

De opleiders, begeleiders en beoordelaars van het partnerschap zijn wat betreft kennis, 
vaardigheden en uitvoering aantoonbaar competent en zijn binnen het partnerschap adequaat 
gepositioneerd wat betreft het nemen van verantwoordelijkheid. Er wordt systematisch aandacht 
besteed aan hun professionele ontwikkeling. 

Team 

Er is een opleidingsteam waarin opleidingsinstituten en scholen een bijdrage leveren aan het 
realiseren van de doelen voor opleiding en professionele ontwikkeling.   

Waarborg 4. Kwaliteitscultuur 

Er bestaat binnen het partnerschap een gedeeld beeld van optimale  processen en van een 
kwaliteitscultuur. Er is sprake van een cultuur die is gericht op het onderhouden en verbeteren van 
kwaliteit. Het partnerschap maakt daarbij gebruik van onderzoek en onderzoeksuitkomsten en is in 
staat om de ‘zone van naaste ontwikkeling’ te formuleren en deze te vertalen in een 
ontwikkelagenda.  
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Dit gedeelde beeld en de ontwikkelagenda worden geconcretiseerd in een kwaliteitscyclus van 
(her)ontwerp-implementatie-interne en externe evaluatie-herontwerp.  
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