Zelfevaluatiekader Samen (academisch) opleiden
'Samen opleiden' is samen verantwoordelijk zijn.
Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn, is het nodig:
a) elkaars taal te spreken en
b) te weten waar je verantwoordelijk voor bent.
Beide aspecten blijken in de praktijk nogal eens knelpunten te kennen.
Om die knelpunten te helpen voorkomen, ontwikkelden Geldens, Popeijus, Ruit en Visser (2012) in
samenspraak met het werkveld een instrument voor 'Samen opleiden', het Zelfevaluatiekader (ZEK).
Hierbij zijn de NVAO-standaarden voor Samen (academisch) opleiden ingebed. In 2015 is in
samenwerking met Hobéon een vernieuwde versie verschenen van het ZEK. Deze is begin 2016
geupdated waarbij de doorontwikkelde indicatoren van de academische opleidingsschool zijn
opgenomen. Hierna vindt voortdurend doorontwikkeling van het ZEK plaats.
Inmiddels wordt het ZEK door verschillende partnerschappen in Nederland en Vlaanderen gebruikt.
Met het ZEK kan de kwaliteit van het Samen (academisch) opleiden worden ontwikkeld, gemonitord
en geborgd.
Bestaande (academische) opleidingsscholen, maar ook scholen die willen toetreden tot het
partnerschap kunnen het ZEK benutten voor (zelf)evaluatie van de kwaliteit en, voor ontwikkeling
van het Samen (academisch) opleiden.
Begeleiding en advies kan hierbij plaatsvinden in de vorm van bijvoorbeeld:
• het verrichten van een nulmeting (een begeleide zelfevaluatie);
• een gezamenlijk gesprek met de adviseur(s): welke ambitie er is en hoe deze te verwezenlijken;
• een gesprek met deelnemers en op basis van argumenten, voorbeelden, ervaringen met elkaar
nagaan waar de school staat t.o.v. het streefbeeld.
Met als doel een snel maar wel verantwoord inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken bij
Samen opleiden zijn zeven ZEK-posters en een handreiking in de vorm van een leaflet ontwikkeld. Op
basis daarvan kan bijvoorbeeld de schoolopleider of de directeur met zijn team en/of met de
opleiding in gesprek gaan over wat zij samen willen met Samen opleiden.
•

Zelfevaluatiekader posters
• Zelfevaluatiekader handreiking
• Zelfevaluatiekader volledige en quickscanversie
Voor een Excelversie kunt u mailen naar j.geldens@kempel.nl
Inmiddels is een Praktijk In-Zicht katern verschenen waarin nader op het ZEK wordt ingegaan,
geïllustreerd met citaten waarin 16 collega’s van partnerschappen Samen (academisch) opleiden in
Nederland en Vlaanderen hun opvattingen over en ervaringen met het ZEK weergeven. Tevens is een
achtergrondartikel over het ZEK verschenen. Zie ook website Platform Samen Opleiden en
Professionaliseren.

