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Certificaat cursus oids 2.0 

Informatie over de opleiding in hoofdlijnen 
De stuurgroep heeft in 2016 het besluit genomen, dat alle opleiders binnen de Stedendriehoek een 
nadere update van hun scholing moeten volgen in de vorm van een tweede certificaatcursus OIDS 
2.0.  
Na feedback vanuit verschillende overlegstructuren binnen de opleidingsschool heeft de stuurgroep 
twee belangrijke besluiten ten aanzien van de cursus voor het certificaat OIDS 2.0 genomen: 
1. De omvang van de cursus wordt zo beperkt mogelijk gehouden, vooral door het grootste deel 
van het  onderdeel ‘communicatie’ en enkele thema’s uit het onderdeel ‘begeleiden’ voor een goed 
deel onder te brengen in de reguliere opleidingsdagen, die toch al op de agenda staan. 
2. Het onderdeel ‘begeleiden’ van de oorspronkelijke cursusopzet wordt ingevuld door 
medewerkers van universiteit van Groningen. Deze cursus wordt gegeven rondom het begeleiden 
van studenten met behulp van het Icalt-observatie-instrument voor startende leerkrachten. 
Oorspronkelijk is het doel van Icalt om de professionele doorgroei van beginnende leraren te 
bevorderen en voortijdige beroepsuitval terug te dringen. De stuurgroep is van mening dat juist dit 
instrument binnen de opleidingsschool in belangrijke mate kan bijdragen aan verdere 
professionalisering van het werkplekleren. 
Belangrijkste ingrediënten van de cursus worden zo enerzijds het  begeleiden van onderzoek in 
leerteams en de onderzoeksopdrachten van studenten en anderzijds het begeleiden van studenten 
in de verdere ontwikkeling van hun professionele vaardigheden. 
 
 

Organisatie van de cursus OIDS 2.0 

De cursus voor het certificaat OIDS 2.0 bestaat zo uit twee onderdelen; onderzoek en opleiden. 
Onderzoek: 
- twee hele en twee halve avonden voor het begeleiden van onderzoek  
Opleiden 
- twee avonden voor het Icalt-deel 
- twee halve avonden voor de koppeling opleiding en begeleiding 
 
Twee groepen opleiders hebben het complete certificaatprogramma van OIDS 2.0 in het studiejaar 
16-17 afgerond. Een derde groep volgde wel in het studiejaar 16-17 de twee avonden van het Icalt-
onderdeel (op 23-01-2017 en 13-02-2017), maar volgt de andere onderdelen in de eerste helft van 
het studiejaar 17-18. 
Voor deze groep wordt in het schooljaar 17-18 een derde cursus OIDS 2.0 georganiseerd. 
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Data: 
25 september 2017 OIDS 2.0 Onderzoek 1    Ingrid Zijlstra 
09 oktober 2017 OIDS 2.0 Onderzoek 2/ stud. Begeleiden 1 Ingrid Zijlstra en 

Wim Vermeulen 
06 november 2017 OIDS 2.0 Onderzoek 3/ stud. Begeleiden 2 Ingrid Zijlstra en 
         Wim Vermeulen 
11 december 2017 OIDS 2.0 Onderzoek 4    Ingrid Zijlstra 
 
Het certificaat OIDS 2.0 wordt uitgereikt aan diegenen, die en het Icalt-certificaat hebben behaald en 
actief hebben deelgenomen aan deze vier cursusavonden. 
 

N.B. Mogelijk zal voor een aantal collega’s een mogelijkheid gecreëerd moeten 
worden om alsnog aan de Icalt-verplichting te voldoen (zie ook hieronder 
onder Vergoeding OIDS 2.0 opleiding) 

 

Vrijstellingen 

Voor sommige opleiders kunnen gedeeltelijk vrijstellingen verleend worden: Als een oids al kennis 
heeft van en ervaring heeft met het doen van onderzoek (via een masteropleiding, krachtig 
meesterschap, O3 of de cursus basisvaardigheden onderzoek van Ingrid Zijlstra) kan een vrijstelling 
worden verleend voor de eerste cursusbijeenkomst rond onderzoek. 
Opleiders van academische scholen en academische scholen i.o. krijgen ook vrijstelling voor de 
andere onderzoekbijeenkomsten. 
 

Inschrijven 

Opleiders kunnen zich inschrijven voor de cursus OIDS 2.0 cursusjaar 2017-2018 door een mailtje met 
daarin mailadres,  achternaam, voornaam, voorletters, geboortedatum te sturen naar Anne-Marie de 
Krosse – Nikkels: a.m.dekrosse@saxion.nl.  Zet in de opdrachtregel a.u.b. ‘inschrijven voor OIDS 2.0’ 
 

 

Vergoeding OIDS 2.0 opleiding 

Er is door de stuurgroep van de opleidingsschool de Stedendriehoek gekozen om de facilitering van 
de opleiders voor de opleiding via de school te laten lopen. Dat betekent dat voor elke opleider, die 
het certificaat OIDS 2.0 behaalt, er een bedrag van 800 euro via het bestuur aan de betreffende 
school wordt betaald om de opleider te faciliteren. Het betreft hier een tegemoetkoming, want dat 
bedrag is niet voldoende om de opleider voor de volle 100% te faciliteren. We vragen aan de scholen 
zelf om de benodigde uren voor deze opleiding op te nemen in de taakuren of de 
professionaliseringsuren van de opleiders.  
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