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Informa�e bijeenkomst bestuursakkoord
-
Samenva�ng van 22 november 2021
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W
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Regionale Alliantie
RAZON

4 speerpunten

Gezamenlijk
Samenwerken vanuit een gezamenlijke 
regionale onderwijsagenda
en kennisinfrastructuur.

Flexibele opleidingsroutes
Ontwikkel & profileer complementair 
aanbod voor iedereen die in het onderwijs:
- wil werken 
- verder wil ontwikkelen

2

3

1 Versterk & verbind
Samenwerkingsverbanden en -structuren
die we al kennen in onze regio.

Samenwerking uitbreiden
Uitwisseling en samenwerking van 
personeel, sterke inzet op exper�se.

4
We gaan uit van de 

rela�onele regio,
niet van de 

geografische regio. 

We pakken gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit

van het beroep van leraar 

Resultaat:
Beter inspelen op actuele
onderwijsontwikkelingen 
- in verbinding
- gezamenlijk
- integraal

Samen genoeg
onderwijs-

professionals
opleiden &

professionaliseren

Blijvende én

blijvend goede

Flexibele organisa�evorm
Iedereen levert vanuit eigen iden�teit,
mogelijkheden en exper�se een bijdrage.  

Creër energie op de inhoud
In projectplan 2022; enkele concrete 
inhoudelijke thema’s. Daarmee aan de slag!  

Samen bouwen aan RA-ZON
D.m.v. aansluiten op bestaande overleggen,
iedereen mag mee denken �jdens sessies,
verken organisa�estructuur in werkgroep

Hoe?

Het is een zoektocht

Ambi�e
Zet sterk in op verbinding
Tussen bestaande samenwerkingsvormen

Zo gezamenlijk sterker zorgdragen
- voor werving
- opleiden & professionaliseren
- overkoepelende vraagstukken

Vanuit integrale aanpak
Verbind exper�se vanuit verschillende
sectoren & voorkom versnippering van
inzet, �jd & middelen

Hiermee gezamenlijk 
verantwoordelijkheid pakken
Voor de kwaliteit van het beroep van 
leraar & speel beter in op actuele 
onderwijsontwikkelingen.

Regionaal

Landelijke Alliantie
ELA

We richten ons op:
- Bijdragen aantrekkelijkheid van het beroep
- De instroom
- De doorstroom 
- het behoud van (startende) leraren

Wat

  Door:
- Reflec�ef 
  professionaliseren 
- Het bieden van concrete
  handva�en en tools

Landelijk
Met werkveld & partners

werken we aan: 

Im
pa

ct

In het begin

TijdNu

Proces

Waarom
Draag bij aan terugdringen

lerarentekort en 
s�muleren doorlopende

professionalisering

Wat betekent dit voor ons?
Hoe zie je dat voor je?

ELA richt zich op 
de norma�eve

professionaliteit &
-professionalisering 

van leraren

Denk aan: verschillende 
vormen van levensbeschouwing 
of burgerschap, en hoe om te gaan
met maatschappelijke vraagstukken.

Meer 
leerkrachten 
(behouden) 

voor het 
onderwijs 

Door professionalisering 
rondom de norma�eve 
professionaliteit

Hoe

Verkennen & aansluiten 
opleidingsroutes 
PO, VO & MBO

i Kennispla�orm
Deel en ontwikkel samen toepasbare
kennis over levensbeschouwing & 
norma�eve professionaliteit 

PLG burgerschapsvorming 
& professionele iden�teit

Aansluiten stagemogelijk-
heden & norma�eve 
professionalisering

Koppelen en aansluiten
bestaand onderzoek

2022 - 2023 2023 - ...Project

plan

Aandacht voor induc�e

Leren over sectoren heen

Duurzame borging en 
uitbreiding SO&P

Doorstroom BA-MA en 
academische vorming

Ontwikkelen van nieuw 
relevant onderzoek

Hoe
Het ontwikkelen hiervan en hier ruimte aan geven, 
draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep & meer 
weerbaar / veerkrach�ger maken van de professional.

In groepjes:
Vragen? Kansen?

Kans: 
leeruitkomsten binnen regionale

allian�e afstemmen en deze 
meenemen in assessments

/EVC's.

We willen graag
concrete voorbeelden & 

informa�e over de ontwikkelingen
 rondom het bestuursakkoord

Zo'n regionaal 
assessmentcenter zou een 

ona�ankelijk scholingsadvies moeten faciliteren. 
Instromende studenten zouden daarmee echt 

iets te kiezen moeten hebben en het kan de mobiliteit 
tussen instellingen bevorderen. Het betrekken van de 

partnerschappen zou daarbij een logische 
vervolgstap zijn maar gebeurt 

nu nog niet.

Ik vind het 
wel heel ingewikkeld, we 

hebben al veel verschillende 
samenwerkingen.

Wie 
is in de lead 

qua kennisdeling?

Het lijkt alsof 
deze samenwerking nu landelijk
opgelegd wordt en niet vanuit 

de behoe�e van onderop.

Soms ook wel
overlap tussen landelijke

werkgroepen en wat regionale
allian�es doen

Kans: rijkdom 
(good prac�ces en ambi�es) 

benu�en die er in partnerschappen zijn
bij ontwikkelingen in de regionale 

allian�es.

Leeruitkomsten 
zijn van de partnerschappen

en lerarenopleidingen samen.
Hierin moeten de partnerschappen

dus ook echt meegenomen
worden!

Behoe�e aan
overzicht met
mijlpalen

Zorg ervoor dat binnen
partnerschappenen lerarenopleidingen
de doelstellingen van de allian�es ook
daadwerkelijk neerdalen op niveau van

lerarenopleiders en werkplek-
begeleiders.

Wat kunnen we doen om
een impuls te geven niet alleen 

aan leraren, maar ook aan de
werving en ontwikkeling van 

onderwijsprofessionals 
in de volle breedte? Wat kunnen 

allian�es in poten�e 
betekenen voor 

de partnerschappen?

We willen allemaal hetzelfde;
Goede docenten opleiden 

die duurzaam in het onderwijs
komen, zijn en blijven

Aha, zit dat zo..

Welke posi�e 
moet en kan

de opleidingsschool
hierin innemen?

Ik zie veel kansen 
voor mensen die de 

weg naar het onderwijs
 willen maken.

 ik wil graag 
samenhang ontdekken 

in alle ac�viteiten 
waar je aan 

meedoet.

Wat gaat 
dit nou concreet voor 
een opleidingsschool 

betekenen?

We voelen
elkaars

energie!

Ik snap het
(niet) meer?!

Wat wordt er 
van ons verwacht?

Ja, maar
hoe dan?

Vooral geen 
nieuwe structuren 

opbouwen

? !

Hoe zorg je er nu voor 
dat je vanuit de verschillende 

opleidingen ook samen kan blijven
optrekken als iedereen een 

andere behoe�e hee�? 

Regionale
Allianties

Hoe?

Project
plan

x2Landelijke Allian�e

x7Regionale Allian�e

Regionale Allian�e

Partnerschap SO&P
wohbo

Partnerschap SO&P

Partnerschap SO&P

Kernopgave:
flexibel

opleiden
van leraren

Start

Leraren
Opleiding

Vorm en inhoud verschillen:
a�ankelijk van de regionale/ 
rela�onele context en behoe�en.

Profiteren van elkaars exper�se &
gezamenlijk vormgeven aan:
- opleidingsroutes
- professionaliseringsaanbod
- samenwerking in ontwikkeling
  & onderzoek

Landelijk dekkend netwerk gerealiseerd
(met álle lerarenopleidingen; ho & wo)

Pla�orm
Samen Opleiden &
Professionaliseren

hbo wo hbo hbo

Leraren
Opleiding

Leraren
Opleiding

Leraren
Opleiding

Betrek je
partners

Betrek ook 
andere 

stakeholders

Gemeenten

Bedrijfsleven

Scholen
buiten
SO&P

Economic board

Ministerie

Bestuursakkoord
Flexibilisering

Hoe?
Wij komen hier m.b.v projecten:
1. Alfa4all
2. Modularisering curriculum: 
    leerwerktraject eerstegraads bevoegdheid
3. Academische opleidingsroutes po
4. Leeruitkomsten: verken & ontwikkel
5. Universitaire zij-instroom verbeteren

Ik wil & kan
leraar worden

Oplossing

Passend opleidingstraject
voor toekomstbestendige  leraren

!
Lerarentekort
nu & later

Samen met
partnerschappen

& andere stakeholders

Lerarenopleidingen:

samen werven, opleiden,

professio
nalise

ren

& onderzo
eken

Wat? Ambi�es VH en SO&P:
Korte termijn:
1. Harmonisering EVC- beleid
2. Harmonisering vrijstellingenbeleid
3. Harmonisering zij-instroom po

Middellange termijn:
1. Iedereen die leraar wil & kan 
    worden, kan een passend traject
    met maatwerk volgen (uitgangs-
    punten experiment leeruitkomsten)
2. hbo- en wo-lerarenopleidingen 
    werken samen in regionale allian�es

Wij komen hier d.m.v.:
1. werkgroepen
2. klankbordgroepen
3. samenwerking met pla�orm
4. www.lerarenvoormorgen.nl

Ambi�es UNL en SO&P:
We willen toe naar flexibele,
passende opleidingstrajecten
voor iedereen die leraar wil 
en kan worden.

hbo wo

Gezamelijke ambi�es:

4. Professionaliseringsprogramma
lerarenopleiders & schoolopleiders
verkennen & ontwikkelen

2. Academische 
zij-instroomroute po 

3. Formulerenleeruitkomsten
(eerstegraadsgebied) 

1. Regionale allian�es 

po

Onderwijsinnova�e
Arbeidsmarktvragen

Actule regionale ontwikkelingen

Doel

Aanpak
Bestuursakkoord
Flexibilisering
Lerarenopleidingen

Kernopgave:
flexibel

opleiden
van leraren

im
pa

ct

�jd

Op 22 november 2021 organiseerde het Pla�orm Samen Opleiden & Professionaliseren in 
samenwerking met de VH, VSNU en het programmabureau 10voordeleraar een infor-
ma�ebijeenkomst omtrent: 

het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden 

Tijdens de bijeenkomst zijn partnerschappen meegenomen in het bestuursakkoord,licht-
ten de regionale allian�es ELA en RAZON hun plannen toe en is er doorgepraat over wat 
dit alles kan betekenen voor partnerschappen SO&P. 

De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn in deze interac�eve visuals samengevat: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.platformsamenopleiden.nl/


Hoe?

Ik wil & kan
leraar worden

Oplossing

Passend opleidingstraject
voor toekomstbestendige  leraren

!
Lerarentekort
nu & later

Samen met
partnerschappen

& andere stakeholders

Lerarenopleidingen:

samen werven, opleiden,

professio
nalise

ren

& onderzo
eken

VH komt hier d.m.v.:
1. Werkgroepen
2. Klankbordgroepen
3. Samenwerking met pla�orm
4. www.lerarenvoormorgen.nl

Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen
-
Waarom? Iedereen die leraar wil en kan worden moet een passend opleidingstraject krijgen. 

gepresenteerd door Laura Wieseman (UNL) en Dieuwertje Scheringa (VH) - gevisualiseerd door Eveline Vervoort (CINOP) - november 2021

Onderwijsinnova�e
Arbeidsmarktvragen

Actule regionale ontwikkelingen

Doel

Kernopgave:
flexibel

opleiden
van leraren

im
pa

ct

�jd

Wij komen hier m.b.v projecten:
1. Alfa4all
2. Modularisering curriculum: leerwerk-
    traject eerstegraads bevoegdheid
3. Academische opleidingsroutes po
4. Leeruitkomsten: verken & ontwikkel
5. Universitaire zij-instroom verbeteren

Wat? Ambi�es VH en SO&P:
Korte termijn:
1. Harmonisering EVC- beleid
2. Harmonisering vrijstellingenbeleid
3. Harmonisering zij-instroom po

Middellange termijn:
Iedereen die leraar wil & kan 
worden, kan een passend traject
met maatwerk volgen (uitgangs-
punten experiment leeruitkomsten)

Ambi�es UNL en SO&P:
We willen toe naar flexibele, passende 
opleidingstrajecten voor iedereen 
die leraar wil en kan worden.

hbo wo

Gezamelijke ambi�es:

4. Professionaliseringsprogramma
lerarenopleiders & schoolopleiders
verkennen & ontwikkelen

2. Academische 
zij-instroomroute po 

3. Formulerenleeruitkomsten
(eerstegraadsgebied) 

1. Regionale allian�es 

poAanpak
Bestuursakkoord
Flexibilisering
Lerarenopleidingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
www.lerarenvoormorgen.nl


Regionale Allian�es
-
Om meer leraren op te leiden en te professionaliseren is niet alleen meer maatwerk nodig,
maar ook sterkere regionale én nationale samenwerking.

Hoe?

Project-v
plan

x2Landelijke Allian�e

x7Regionale Allian�e

Regionale Allian�e

Partnerschap SO&P
wohbo

Partnerschap SO&P

Partnerschap SO&P

Regionale Allian�e

Kernopgave:
flexibel

opleiden
van leraren

gepresenteerd door Laura Wieseman (UNL) en Dieuwertje Scheringa (VH) - gevisualiseerd door Eveline Vervoort (CINOP) - november 2021

Start

Leraren-
opleiding

Vorm en inhoud verschillen:
a�ankelijk van de regionale/ 
rela�onele context en behoe�en.

Profiteren van elkaars exper�se &
gezamenlijk vormgeven aan:
- opleidingsroutes
- professionaliseringsaanbod
- samenwerking in ontwikkeling
  & onderzoek

Landelijk dekkend netwerk gerealiseerd
(met álle lerarenopleidingen; ho & wo)

Pla�orm
Samen Opleiden &
Professionaliseren

hbo wo hbo wo

Leraren-
opleiding

Leraren-
opleiding

Leraren-
opleiding

Betrek je
partners

Betrek ook 
andere 

stakeholders

Gemeenten

Bedrijfsleven

Scholen
buiten
SO&P

Economic board

Ministerie

https://www.platformsamenopleiden.nl/


Wie 
is in de lead 

qua kennisdeling?

Leeruitkomsten 
zijn van de partnerschappen

en lerarenopleidingen samen.
Hierin moeten de partnerschappen

dus ook echt meegenomen
worden!

Terugkoppeling informa�ebijeenkomst
-
Welke vragen, kansen en behoe�en werden met elkaar gedeeld op 22 november 2021

Inzichten opgehaald bij alle deelnemers van de informatiebijeenkomst bestuursakkoord - gevisualiseerd door Eveline Vervoort (CINOP) - 22 november 2021

? !

Behoe�e aan
overzicht met
mijlpalen

Zorg ervoor dat binnen
partnerschappen en lerarenopleidingen
de doelstellingen van de allian�es ook
daadwerkelijk neerdalen op niveau van

lerarenopleiders en werkplek-
begeleiders.

Wat kunnen 
allian�es in poten�e 

betekenen voor 
de partnerschappen?

We willen allemaal hetzelfde;
Goede docenten opleiden 

die duurzaam in het onderwijs
komen, zijn en blijven

Aha, zit dat zo..

Ik wil graag 
samenhang ontdekken 

in alle ac�viteiten 
waar je aan 

meedoet.

Wat gaat 
dit nou concreet voor 
een opleidingsschool 

betekenen?

We voelen
elkaars

energie!

Ik snap het
(niet) meer?!

Wat wordt er 
van ons verwacht?

Ja, maar
hoe dan?

Vooral geen 
nieuwe structuren 

opbouwen

? !

Vergeet niet 
dat het bestuursakkoord breder is, 
bij een deel hiervan raakt het aan 

Samen Opleiden. 
Kans:

Leeruitkomsten binnen 
de regionale allian�e afstemmen

(en uniform maken).

Het biedt
veel kansen voor mensen

die we weg naar het onderwijs
willen maken.

Eigenlijk 
zijn we al regionale allian�es

en bouwen we daar 
op voort.

Flexibilisering
betekent nu dat men in de prak�jk

(in begeleiding) wel erg veel verschillen
tegen komen - afstemming omtrent de routes

en wat er dan in een  partnerschap
verwacht wordt is

noodzakelijk.

De vraag is wel
wat de meerwaarde van de 

regionale allian�es is t.a.v. de partnerschappen. 
Dit moeten regionale allian�es (of de VH/VSNU) 

nog wel duidelijk weten te maken.

Deze
bijeenkomst gee�

wel een beeld van het
bestuursakkoord

Er start een
landelijke werkgroep leeruitkomsten. 

Betrek partnerschappen SO&P
hier vooral bij

Onderlinge peer-review
van regionale allian�es gaat
zorgen voor kennisdeling in

partnerschappen.

Knelpunt:
leeruitkomsten lopen

erg uiteen en zijn (nog) 
niet op elkaar
afgestemd. 

Tip: ga bij
de lerarenopleidingen 

kijken en in gesprek over hoe je 
samen gaat innoveren en

onderzoeken!



De partnerschappen SO&P zijn al in de aanvraagfase betrokken
We doen het samen.

4 speerpunten

Gezamenlijk
Samenwerken vanuit een gezamenlijke 
regionale onderwijsagenda
en kennisinfrastructuur.

Flexibele opleidingsroutes
Ontwikkel & profileer complementair 
aanbod voor iedereen die in het onderwijs:
- wil werken 
- verder wil ontwikkelen

2

3

1 Versterk & verbind
Samenwerkingsverbanden en -structuren
die we al kennen in onze regio.

Samenwerking uitbreiden
Uitwisseling en samenwerking van 
personeel, sterke inzet op exper�se.

4
We gaan uit van de 

rela�onele regio, niet 
van de geografische regio. 

RA-ZON (Regionale allian�e Zuidoost-Nederland)
-
Voorbeeld 1; Samen genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals flexibel opleiden & professionaliseren. 

We pakken gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit

van het beroep van leraar 

Regionale Allian�e

gepresenteerd door Sabine van Eldik (HAN) & Jaap Rohof (RU) - gevisualiseerd door Eveline Vervoort (CINOP) - 22 november 2021

Resultaat:
Beter inspelen op actuele
onderwijsontwikkelingen 
- in verbinding
- gezamenlijk
- integraal

Samen genoeg
onderwijs-

professionals
opleiden &

professionaliseren

Blijvende én

blijvend goede

Flexibele organisa�evorm
Iedereen levert vanuit eigen iden�teit,
mogelijkheden en exper�se een bijdrage.  

Creëer energie op de inhoud
In projectplan 2022; enkele concrete 
inhoudelijke thema’s. Daarmee aan de slag!  

Samen bouwen aan RA-ZON
D.m.v. aansluiten op bestaande overleggen,
iedereen mag meedenken �jdens sessies,
verken organisa�estructuur in werkgroep

Hoe?

Het is een zoektocht

Ambi�e
Zet sterk in op verbinding
Tussen bestaande samenwerkingsvormen

Zo gezamenlijk sterker zorgdragen
- voor werving
- opleiden & professionaliseren
- overkoepelende vraagstukken

Vanuit integrale aanpak
Verbind exper�se vanuit verschillende
sectoren & voorkom versnippering van
inzet, �jd & middelen

Hiermee gezamenlijk 
verantwoordelijkheid pakken
Voor de kwaliteit van het beroep van 
leraar & door in te spelen op 
actuele onderwijsontwikkelingen.

Regionaal



We richten ons op:
- Bijdragen aantrekkelijkheid van het beroep
- De instroom
- De doorstroom 
- het behoud van (startende) leraren

Wat

Gepresenteerd door Robert Zoutendijk & Daniël Bos (Driestar educatief) - gevisualiseerd door Eveline Vervoort (CINOP) - 22 november 2021

  Door:
• Samen opleiden en 
   professionaliseren
• Kennisontwikkeling
• Handva�en en tools

ELA (Educa�eve Levensbeschouwelijke Allian�e) 
-
Voorbeeld 2; ELA is een thema�sche allian�e met landelijk bereik, richt hoofdzakelijk op levensbeschouwing 
en norma�eve professionaliteit. De manier waarop een (startende) leerkracht omgaat met andere waardenkaders. 

Landelijke Allian�e

Landelijk
Met werkveld & partners

werken we aan: 
Im

pa
ct

In het begin

TijdNu

Proces

Waarom
Draag bij aan terugdringen

lerarentekort en 
s�muleren doorlopende

professionalisering

Wat betekent dit voor ons?
Hoe zie je dat voor je?

ELA richt zich op 
de norma�eve

professionaliteit &
-professionalisering 

van leraren

Denk aan: verschillende 
vormen van levensbeschouwing 
of burgerschap, en hoe om te gaan
met maatschappelijke vraagstukken.

Meer 
leerkrachten 
(behouden) 

voor het 
onderwijs 

Door professionalisering 
rondom de norma�eve 
professionaliteit

Hoe

Verkennen & aansluiten 
opleidingsroutes 
PO, VO & MBO

i Kennispla�orm
Deel en ontwikkel samen toepasbare
kennis over levensbeschouwing & 
norma�eve professionaliteit 

PLG burgerschapsvorming 
& professionele iden�teit

Aansluiten stagemogelijk-
heden & norma�eve 
professionalisering

Koppelen en aansluiten
bestaand onderzoek

2022 - 2023 2023 - ...Project

plan

Aandacht voor induc�e

Leren over sectoren heen

Duurzame borging en 
uitbreiding SO&P

Doorstroom BA-MA en 
academische vorming

Ontwikkelen van nieuw 
relevant onderzoek

Hoe
Het ontwikkelen hiervan en hier ruimte aan geven, 
draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep & meer 
weerbaar / veerkrach�ger maken van de professional.




