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Nieuwsbrief 
Maart 2018 

 
 

2017-2018  
 
Congres 9 april 
Startende leerkracht 
 

We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de 
arbeidsmarkt. Bijna één op de vijf starters verlaat 
volgens OC&W binnen vijf jaar het werkveld en 
tegelijkertijd hebben steeds meer besturen moeite met 
het vervullen van vacatures of het organiseren van 
invallers. Uit onderzoek van CNV Onderwijs en het 
Algemeen Dagblad blijkt dat 46% (van ruim zeshonderd 
bevraagde leraren tot en met 35 jaar) op basis- en 
middelbare scholen overweegt het onderwijs te 
verlaten.  
Hoe gaan we hier binnen Opleidingsschool De 
Stedendriehoek mee om? Hoe gaan verschillende 
besturen, scholen en starters daarmee om? Hoe 
behouden we de startende leerkrachten? Hoe gaan 
verschillende besturen en scholen om met 
aankomende tekorten? Hoe kunnen we elkaar hierbij 
helpen?  
 
Kijk op de website 
https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 
voor meer informatie over het Congres. 
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Stuurgroep 
 

Hoe is Opleidingsschool De Stedendriehoek 
georganiseerd? 
Onze Opleidingsschool is een educatief partnerschap 
van 50 scholen van 15 besturen in Midden-Oost 
Nederland die samen met de pabo-opleiding van 
Saxion Deventer het concept opleiden-in-de-school 
vormgeven.  
Opleidingsschool De Stedendriehoek kent een 
werkgroep OIDS en een stuurgroep. In de werkgroep 
heeft een aantal docenten zitting vanuit de opleiding 
en twee werkveldleden: Anke Hassink en Helène ten 
Broeke. De werkgroep komt één maal in de twee 
weken bijeen en bespreekt de volgende onderwerpen: 
het programma van de opleidersmiddagen, de 
toekenning van de gevelbordjes, de plaatsing van de 
studenten op de opleidingsscholen, de organisatie van 
de digitale stagemarkt, het functioneren van de 
leerteams, het gebruik van het zelfevaluatiekader en 
nog veel meer. Aan de bespreking van een thema zitten 
ook altijd uitvoerende taken vast. Die worden alle door 
de leden van deze werkgroep uitgevoerd. 
Naast de werkgroep functioneert er ook een 
stuurgroep OIDS. In de stuurgroep hebben 
afgevaardigden zitting van de besturen die met een 
aantal (of alle) scholen in Opleidingsschool De 
Stedendriehoek vertegenwoordigd zijn.  

https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/
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Communicatiemedewerkers 

 
M.i.v. 1 maart 2018 kent onze opleidingsschool De 
Stedendriehoek een werkgroep Communicatie. Het doel 
van deze werkgroep is om binnen ons partnerschap het 
delen, verbreden en verbinden van kennis op het gebied 
van onderzoek (vanuit Versterking Samenwerking en 
leerteams), onderwijsinnovatie en professionalisering te 
bevorderen. 
 
De werkgroep bestaat uit twee leden vanuit het 
werkveld: Janet Koster en Nathasja Wassink. Zij staan 
als ambassadeurs te popelen om kennisdeling binnen 
De Stedendriehoek te stimuleren. De werkgroep 
Communicatie fungeert als een aparte sectie van de 
werkgroep OIDS en Marloes Nieuwenhuis fungeert 
vanuit deze werkgroep als linking pin. 
 
Onze ambassadeurs stellen zich graag aan jullie voor. 
Klik hier.  
 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Niet alle besturen zijn vertegenwoordigd, anders zou 
de groep te groot worden. Op dit moment hebben de 
volgende personen zitting in de stuurgroep: Maud 
Berendsen van SKBG, Feio Wanschers van OPOD, 
Jantien Hartkamp van de Mare, Johan Müller van de 
Deventer Leerschool, Gert Visser van de Veluwse 
Onderwijsgroep en Elbert de Beus van Leerplein055.  
De opleiding wordt vertegenwoordigd door Hans 
Wolthuis en Irma Fuchs. In dit overleg staan 
strategische thema’s centraal: wat is onze visie achter 
het oids-concept, wat is het beleid dat we voorstaan, 
waarin kan het partnerschap z’n meerwaarde tonen, 
hoe zetten we de financiën in, welk speerpunt stellen 
we dit jaar centraal, enz. 
 

Opleidingsschool De Stedendriehoek 

      Werkgroep Stuurgroep  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Aanbod leerwerkplekken 
2018-2019 
 
In week 12 heeft het stagebureau aan alle opleiders en 
directeuren van onze opleidingsscholen een e-mail 
bericht verstuurd. In dit bericht wordt gevraagd het 
aanbod leerwerkplekken voor het komend schooljaar 
bekend te maken aan pabo Deventer. Het aantal 
leerwerkplekken is afhankelijk van het aantal groepen 
op de school. Afspraak binnen De Stedendriehoek is: 
minimaal de helft van het aantal groepen plus één. 
Na de zomervakantie start de nieuwe deeltijdopleiding 
met slechts één lesplaats: Deventer. Pabo Deventer 
voorspelt een flinke groep nieuwe deeltijdstudenten te 
kunnen gaan verwelkomen. Voor onder andere deze 
groep zijn veel leerwerkplekken nodig! 
In 2018-2019 zal een kleine voltijdgroep in het derde 
jaar starten. Via de digitale stagemarkt (zie verderop in 
de Nieuwsbrief) zullen deze studenten een 
leerwerkplek zoeken. In september gaan ongeveer 30 
lio studenten starten met de lio. Een enkele student 
heeft gekozen voor een lint-lio vorm. 
Lees voor verdere informatie de ‘Wegwijzer 
werkplekleren’ in het e-mailbericht.  
Graag het aanbodformulier uiterlijk woensdag 11 april 
ingevuld retourneren. 

 
Digitale stagemarkt 
 

Alleen de aanstaande derdejaars voltijd en derdejaars 
halfjaarlijkse instroom zullen aan de hand van de 
profielen van de scholen op zoek gaan naar een bij hun 
passende leerwerkplek op een opleidingsschool. 
Daarnaast zullen de hogerejaars deeltijdstudenten uit 
de twee- en driejarige route op zoek gaan naar een 
leerwerkplek op één van de opleidingsscholen. 
De a.s. eerste- en tweedejaars voltijdstudenten worden 
door het stagebureau voorzien van een leerwerkplek. 
Dit geldt ook voor de nieuwe deeltijdstudenten. 
Voor de derdejaars academische studenten wordt in 
overleg een passende leerwerkplek gezocht; sowieso 
worden daarvoor de academische basisscholen 
benaderd. 
Vanaf heden (als het aanbod aan leerwerkplekken 
bekend is) kan elke opleider het aangepaste profiel van 
de school in pdf toesturen naar het stagebureau: 
stagebureau.pabo@saxion.nl. Martin Pieters zal het 
profiel vervangen op de website. Vervolgens kunnen 
studenten gaan reageren. Hiermee wordt de 
piekbelasting voor de opleiders voorkomen en alles 

https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/wp-content/uploads/2018/03/Werkgroep-communicatie-Opleidingsschool-De-Stedendriehoek.pdf
mailto:stagebureau.pabo@saxion.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1Pyf-vrZAhVHPFAKHdFkB1oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/agenda/opleidersbijeenkomst-30-januari/&psig=AOvVaw3HvSUyEDeDwzeAY9PF3yxI&ust=1521637129343305
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beter gespreid. Als de ‘match’ tot stand gekomen is, 
ontvangt het stagebureau graag een bericht van de 
opleider met daarin de naam van de student. Graag het 
schoolprofiel voor de digitale stagemarkt uiterlijk  
26 april vóór de meivakantie aanleveren. 

 
Lio 
Lio februari 
In de lio februari ronde zijn meerdere lio studenten op 
een niet opleidingsschool terecht gekomen voor het 
uitvoeren van de lio eindstage. Binnen de werkgroep 
opleiden in de school is dit item uitvoerig besproken en 
geëvalueerd. Door de ruime keuzemogelijkheden 
binnen o.a. de minoren tweedegraads Nederlands en 
Wiskunde, de minor gedragsproblemen coachen in een 
onderwijssetting en de minor Montessori raken 
studenten geïnspireerd in meerdere onderwijsvelden. 
Met name zagen we een toename van interesse om 
een lio te volgen in het V.O., S.O. en Sbo en 
Montessori. Tijdens bovenstaande minoren volgen de 
studenten ook een stage. Middels een motivatiebrief 
en een zorgvuldige afweging binnen de werkgroep 
heeft een aantal studenten toestemming ontvangen 
voor deze lio. Hierdoor zijn met name binnen OPOD 
een aantal lio vacatures niet vervuld. Dit betroffen 
nagenoeg allemaal lio vacatures in kleutergroepen. De 
grootste kans om een vacature vervuld te krijgen ligt 
met name in de midden- en bovenbouw. Om de kans 
groter te maken een lio aan te kunnen stellen, wordt 
aangeraden de vacature breed op te stellen, zodat er 
tijdens het sollicitatiegesprek uitgesproken kan worden 
wat de student zoekt en waarnaar de lio school op zoek 
is.  

Lio september 2018 
Na indiening van het aanbodformulier leerwerkplekken 
kan de opleider aan de slag met het samenstellen van 
de lio-vacature voor de lio september ronde (mits 
gewenst in september). 
Tot uiterlijk donderdag 24 mei kan de lio september 
vacature in pdf worden toegestuurd naar 
stagebureau.pabo@saxion.nl. Vanaf 30 mei 
(sollicitatietraining) gaan de studenten met een 
definitieve toestemming solliciteren naar een lio 
stageplaats. De lio vacatures zijn vanaf die datum te 
vinden op de op de website 
www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl. 

Nadere informatie over de lio september ronde en het 
tijdpad voor solliciteren volgen later. 

 
 
Zij-instroom 
 

Taskforce 'werving zij-instroom'. 
Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen 
geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat 
slechts weinigen de stap zetten. En dat is jammer, want 
zij-instromers brengen andere vaardigheden in de 
school waardoor er meer diversiteit in de teams 
ontstaat. Bovendien zijn leraren, meer dan ooit, hard 
nodig. Maar wat kunnen wij als opleidingsschool doen 
om de drempel te verlagen? Hoe kunnen wij potentiële 
zij-instromers traceren en enthousiasmeren voor een 
baan in het onderwijs? Dit vraagt om specifieke acties 
ten aanzien van werving en selectie. Begin dit jaar is 
namens de drie partnerschappen waar pabo Deventer 
en pabo Enschede aan verbonden zijn een 
subsidieaanvraag ingediend voor regionale werving, 
selectie en begeleiding van zij-instromers in het beroep 
en in de opleiding (verkorte deeltijders). Deze aanvraag 
is gehonoreerd en er is 64.000 euro beschikbaar om 
het plan tot uitvoer te brengen tussen 1 april 2018 en  
1 juli 2019. Wat gaan we doen? 
  
Er wordt een zgn taskforce opgericht van drie personen 
die de partnerschappen en de opleiding 
vertegenwoordigen en die acties gaan uitzetten om  
zij-instromers te werven in goede samenwerking met 
diverse onderwijsorganisaties zoals PON, OBT. 
Daarnaast gaan we inzetten op een extra 
begeleidingsinstrument waarmee beeldcoaching kan 
plaatsvinden als de zij-instromer voor de klas gaat: 
IrisConnect. De collega's die deel gaan uitmaken van de 
taskforce zijn Janet Koster (van OPOD), Martijn Vrielink 
(van Quo Vadis) en Erwin van Harmelen (vanuit de 
APO). IrisConnect wordt ingezet door Wim Vermeulen. 
  
We hopen natuurlijk dat hun inspanningen resultaat 
gaan hebben en dat we komend jaar een groot aantal 
veelbelovende zij-instromers voor het onderwijs 

kunnen opleiden. 

 

mailto:stagebureau.pabo@saxion.nl
http://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/
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Academische basisschool 
in ontwikkeling 
 

Het onderzoeksmatig werken binnen de 
opleidingsscholen heeft (mede) door het werken in 
leerteams een impuls gekregen. 
Zijn jullie enthousiast over het doen van onderzoek om 
de onderwijspraktijk te verbeteren? Misschien is het 
dan interessant om te verkennen of de ontwikkeling tot 
academische basisschool (scenario 3) iets voor jullie is.  
Eén van onze opleidingsscholen Los Hoes in 
Haaksbergen maakt in het huidige schooljaar stappen 
in deze richting en leert daarbij in de grote kenniskring 
van ervaring van Kolmenscate en De Borgloschool 
(beide reeds academische basisschool). 
Een kleine financiële ondersteuning vanuit De 
Stedendriehoek is mogelijk. 
Interesse? Ga hierover in gesprek met de 
relatiebeheerder. 
 

 
School voor speciaal 
onderwijs 
 

Momenteel onderzoeken leden van de werkgroep  
mogelijkheden om in de toekomst een school voor 
speciaal basisonderwijs toe te kunnen voegen aan 
Opleidingsschool De Stedendriehoek.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Agenda 2017-2018 

 

Cursussen | opleidersmiddagen | bijeenkomsten  
 
Congres  
Wie: Opleiders EN leidinggevenden  
Tijd: maandag 13.15-17.00  Datum: 09-april 
 
Opleidersmiddagen  
Wie: Opleiders  
Tijd: maandag 13.15-16.15 Datum: 04-jun 
 
Werkgroep Stedendriehoek  
Tijd: maandag 09.00-11.00  
Data: 09-apr, 23-apr, 14-mei, 04-jun, 18-jun, 02-jul  
 
Cursus OIDS-a  
Tijd: Maandagavond 18.30-21.15  
Data: 16-apr, 14-mei.  
Op 18-jun (reservedatum: 11-jun) zijn vanaf 12.00 de 
eindgesprekken. Certificering aansluitend. 
 
Data voor 2018-2019 worden begin mei op de website 
gepubliceerd onder het kopje agenda. 

 

 


