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Nieuwsbrief 
Juni 2017 

 
 

2017-2018:  
nu al plannen  
 

Deze nieuwsbrief is vooral bedoeld om alle scholen en 

medewerkers van de Stedendriehoek te informeren 

over data en tijden van activiteiten en opleidingen 

komend jaar. 

Voor een aantal van de nieuwe scholen zal een 

mentorencursus op het programma staan. Een aantal 

scholen zal volgend jaar een nieuwe opleider in de 

school hebben of een collega willen opleiden /  

inwerken die de taak van opleider in de school 

komende jaren zal kunnen invullen. 

Ook moet een aantal zittende oids-ers nog de cursus 

oids 2.0 volgen. 

Dit alles –en nog veel meer data-vind je in deze 

nieuwsbrief. 

 
 
OIDS 2.0 

 

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 

en tweede certificaatcursus OIDS 2.0.  Het bestaat uit 

twee onderdelen: onderzoek en opleiden.  

 

 

 

Klik voor informatie en aanmelden OIDS-a en OIDS 2.0   

professionaliseren 
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OIDS-a 
 
Elke school heeft zo veel mogelijk een eigen opleider. 

Een goed contact van opleider in de school met de 

werkplekbiedende school is zeer wenselijk. De 

Opleidingsschool zal daarom in het schooljaar  

2017-2018 opnieuw een cursus OIDS-a aanbieden. De 

cursus wordt afgestemd op het OIDS 2.0 traject.  

 

https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/professionaliseren/opleidingsschool/
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Mentorencursus  
op locatie 
 
De mentor is een belangrijke schakel in het 

opleidingstraject. In het kader van “opleiden in de 

school” wil de Opleidingsschool de 

begeleidingsvaardigheden van mentoren versterken. 

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten met 

verschillende thema’s. Meer informatie is te vinden op 

de website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodjescurses 
nieuwe mentoren 
 

Voor nieuwe mentoren die later op verschillende 

basisscholen van de opleidingsschool binnenstromen, 

wordt er jaarlijks in het voorjaar op Saxion een 

zogenaamde “broodjescursus”georganiseerd. 

In studiejaar 2017-2018 op twee dinsdagen (13 maart 

en 27 maart 2018). Voor een broodje wordt gezorgd. 

Informatie vind je op de website.  

 
Betalingen OIDS 

 

Op het eind van dit schooljaar worden de 

vergoedingen voor het begeleiden van studenten 

(OIDS) en het deelnemen aan leerwerkteams met een 

VERSA-thema weer vastgesteld. De schoolbesturen 

ontvangen van Saxion bericht hoeveel ze kunnen 

declareren en op basis van welke inzet van mensen en 

middelen. Voor veel besturen betekent dit dat ze twee 

facturen opgestuurd krijgen: Een voor het ‘traditionele’ 

Opleiden in de School, en de andere voor ‘Versterken 

Samenwerking’. 

 

OIDS  

In juni wordt weer door het stagebureau vastgesteld 

welke en hoeveel studenten door de verschillende 

scholen van de Stedendriehoek begeleid zijn. Op basis 

van deze getallen wordt per schoolbestuur vastgesteld 

hoe hoog de vergoeding voor het begeleiden van deze 

studenten zal zijn.  

In de Stuurgroep is vastgesteld dat voor de deelname 

van de opleider in de school aan opleidersmiddagen en 

congres een vacatiegeld van 4x200 euro (dus maximaal 

800 euro) wordt toegekend.  

De besturen hoeven om de vergoedingen te ontvangen 

zelf geen initiatief te nemen. Het verzoek om een al 

vastgestelde factuur te tekenen en in te dienen komt 

vanuit de administratie van Saxion naar u toe. 

 

VERSTERKEN SAMENWERKING 

Het subsidietraject  ‘Versterken Samenwerking’  is na 

dit jaar afgelopen. Een eerste betaling heeft in 

december plaatsgevonden. De laatste betaling vindt 

plaats eind van dit schooljaar. De betreffende besturen 

krijgen eind juni bericht hoeveel ze voor de deelname 

van hun scholen aan verschillende projecten kunnen 

declareren. 

Ook hier geldt weer:  

De besturen hoeven zelf geen initiatief te nemen. 

Rustig afwachten tot u vanuit Saxion het verzoek 

ontvangt een declaratie te retourneren. 

 

 

Masters binnen Saxion 
 

Binnen Saxion kun je kiezen voor het volgen van de 

Masters MEL en MLI. Met name MLI de master Leren 

en Innoveren) lijkt uitermate geschikt om in het kader 

van de subsidieregeling in te zettenMEL. MLI OO 

 

 

https://saxion.nl/parttimeschool/opleidingen/master/educational-leadership/overzicht
https://www.saxion.nl/parttimeschool/opleidingen/master/leren-innoveren-onderzoekende-onderwijzer
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Nieuw: subsidie 
Teambeurs 
 
Subsidie voor het in teamverband volgen van een 

masteropleiding. 

 

-samen leren gekoppeld aan schoolontwikkeling!  

-kennisdeling met andere leraren in de school. 

-maatwerk masteropleiding 

-extra mogelijkheid: ontwikkelen van nieuwe 

masteropleiding. 

 

Kijk op de website voor meer informatie. (link 

toevoegen) 

 

 

 

 
Agenda 2017-2018 
 
Cursussen | opleidersmiddagen | bijeenkomsten  

 

Opleidersmiddagen  

Wie: Opleiders  

Tijd: maandag 13.15-16.15  

Data: 02-okt 15-jan 04-jun  

 

Congres  

Wie: Opleiders EN leidinggevenden  

Tijd: maandag 13.15-17.00  

Datum: 09-april  

 

Grote Kennis Kring  

Wie: directeuren en onderzoekers van Academische 

Opleidingsscholen  

Tijd: maandag 14.00-16.00  

Data: 06-nov 12-mrt  

 

 

 

 

Cursus Opleider in de school 2.0  

OIDS 2.0 Cursusgroep C  

Tijd: Maandagmiddag 16.30-20.00  

Data: 23jan 2017, 13 feb 2017, 25 sep 2017, 09 okt 

2017, 11 dec 2017  

Aanmelden bij a.m.krosse@saxion.nl  

 

Broodjescursus 

Voor nieuwe mentoren op scholen, waar al een 

mentoren-traject heeft plaatsgevonden  

Tijd: Dinsdagmiddag 16.30-20.00  

Data: 13-mrt 2018, 27-mrt 2018  

Aanmelden bij a.c.winters@saxion.nl  

 

Cursus OIDS-a  

Tijd: Maandagavond 18.30-21.15  

Data: 02-okt, 30-okt, 13-nov, 27-nov, 11-dec, 15-jan, 

05-feb, 05-mrt, 26-mrt, 16-apr, 14-mei.  

Op 18-jun (reservedatum: 11-jun) zijn vanaf 12.00 de 

eindgesprekken. Certificering aansluitend.  

Aanmelden bij a.c.winters@saxion.nl  

 

Stuurgroep Stedendriehoek  

Wie: Leden Stuurgroep  

Tijd: woensdag 09.15-11.00  

Data: 20-sep 15-nov 17-jan 16-mei, 27-jun  

 

Bestuursoverleg  

Wie: Bestuurders en leden Stuurgroep  

Tijd: woensdag 09.15-11.00  

Datum: 28-mrt  

 

Werkgroep Stedendriehoek  

Tijd: maandag 09.00-11.00  

Data: 11-sep, 18-sep, 02-okt, 16-okt, 06-nov, 20-nov, 

04-dec, 18-dec, 15-jan, 05-feb, 19-feb, 12-mrt, 26-mrt, 

09-apr, 23-apr, 14-mei, 04-jun, 18-jun, 02-jul  

 

Sollicitatietrainingen  

Tijd: woensdag 14.00-16.30  

Datum: 29-nov: februari-lio’s.  

30-mei: september-lio’s  
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Straatnaam 12 

1234 AB Deventer 

 
0570 – 123 456 

info@opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

 

Bijeenkomsten Satellietscholen  

Wie: Opleiders  

Tijd: maandag 15.00-17.00  

Data: 09-okt 19-mrt  

 

NB.  

O3; Onderzoek op (aspirant) Academische scholen  

In overleg met de scholen die aangegeven hebben te 

kiezen voor scenario 3 worden aanvullend afspraken 

gemaakt over de inrichting van een specifiek voor deze 

doelgroep ingericht opleidings- en begeleidingstraject.  

 

Mentorencursus op locatie:  

Voor scholen, die nog geen mentorencursus gedaan 

hebben. In te plannen: 2 middagen in overleg met 

relatiebeheerder. Aanmelden bij 

w.vermeulen@saxion.nl  

 

Intervisie met mentoren: Tijd: zelf te bepalen  

Data: twee bijeenkomsten zelf in te plannen, evt. met 

relatiebeheerder. 
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