
 

 

Partnerschap ‘OpleidingsSchool Eindhoven Regio’| MBO 
 

 

De komende jaren werken het Summa College en Fontys Lerarenopleiding Tilburg samen aan de 

ontwikkeling van de ‘OpleidingsSchool Eindhoven Regio’. Trees Sauer, Onderwijskundig adviseur 

van het Summa College, beantwoordt drie vragen. 

 

1) Hoe is de positieve beoordeling van de aanvraag ontvangen? 

“We dachten ‘ja, doorgaan!’. Ons partnerschap is een manier om de kwaliteit van opleiden te 

vergroten en het was echt tijd om daar een serieuze opleidingsschool voor op te richten. Met Maud 

Slaats, mijn evenknie bij Fontys, heb ik de aanvraag gedaan en dankzij de sessies van het Platform 

Samen Opleiden & Professionaliseren leerden we elkaar snel beter kennen. Die sessies hielpen ons 

ook om onze ambities en visie uit te werken. Het Summa College werkt al nauw samen met het 

(mbo-)werkveld in de regio, we co-creëren en maken opleidingen samen. Fontys maakt al deel uit 

van veel partnerschappen, maar vormde nog geen partnerschap met ons. We herkennen elkaar in 

onze ambities en het is super dat we nu verder kunnen gaan bouwen aan meer keuzemogelijkheden 

voor leraren in opleiding.”  

 

2) Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap qua visie en werkwijze? 

“Onze slogan is: ‘We zijn zeker over wat we wel weten en oké met wat we nog niet weten in het 

vertrouwen er samen uit te komen.’ We zijn gelijkwaardige partners, vertrouwen elkaar en praten 

vanaf het begin in de ‘wij-vorm’. Daarom is er geen projectorganisatie opgericht, maar een 

opleidingsschool met ontwikkelgroepen. Daar zoeken we steeds de mensen bij die we op dat 

moment nodig hebben qua expertise. En we willen een doorlopende leerlijn maken. Dat begint bij de 

student die zegt ‘ik wil iets in het onderwijs doen’, tot ‘ik wil opgeleid worden, werken en ervaring 

opbouwen’. We willen meer op maat opleiden en werken met het beroepsbeeld mbo-docent dat 

onder regie van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO), het Platform Samen Opleiden & 

Professionaliseren en de MBO Raad is opgesteld. Internationalisering is ook een speerpunt. Het zou 

mooi zijn als we bijvoorbeeld native speakers met een bepaalde expertise kunnen opleiden tot 

docent.” 

 

3) Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden? 

“We zijn natuurlijk al begonnen en we kijken er vooral naar uit om grote stappen te maken. We zijn 

al zo ver dat we denken in termen van ontwikkelen en groeien. Het enthousiasme onder de opleiders 

van zowel de scholen als het instituut is groot en we bezoeken elkaar over en weer. We leren elkaar 

echt kennen en werken aan teambuilding. Ook richten we één loket in voor (samen) opleiden en 

professionaliseren. Het is nu tijd om met z’n allen te bekijken welke activiteiten er uit onze 

ontwikkelplannen kunnen ontstaan zodat we straks concrete resultaten kunnen boeken.”   

https://www.platformsamenopleiden.nl/kennisbank/beroepsbeeld-mbo-docent/
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