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Voorwoord
Voor u ligt de publicatie Samen opleiden in breder

en borging van de professionalisering van leraren

perspectief, die ingaat op de context waarbinnen

vereist dat opleiding, begeleiding en verdere

het samen opleiden plaatsvindt, die verder gaat

professionalisering op elkaar afgestemd en aan

dan alleen het opleiden van leraren. De publicatie

elkaar verbonden worden. Dit is een gezamenlijke

is een bundeling van beelden, ervaringen en

verantwoordelijkheid van lerarenopleidingen,

toekomstperspectieven die zijn uitgewisseld tijdens

besturen, scholen en het Ministerie van OCW.

de eindejaarsbijeenkomst van het Steunpunt
Opleidingsscholen PO en VO op 6 december 2017.

Omdat het samen opleiden van aankomende leraren

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken met een grote

gepaard gaat met verschillende rollen, taken en

vertegenwoordiging van de Partnerschappen Samen

functies binnen scholen, ontstaat er voor zittende

Opleiden. De deelnemers – directbetrokkenen bij

leraren een variëteit aan loopbaanmogelijkheden.

het samen opleiden – zijn het erover eens dat samen

Maar ook doorlopende professionalisering en

opleiden verder gaat dan enkel het opleiden van

schoolontwikkeling zijn van belang. Dit vraagt

leraren; het raakt aan veel meer.

van besturen, scholen en lerarenopleidingen
dat zij het onderwijs en de opleiding zodanig

Zo kan samen opleiden als aantrekkelijke leerroute

inrichten, dat leraren zich bewust zijn van hun

voor studenten bijdragen aan het (verder)

ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte krijgen om

terugdringen van het lerarentekort. Regionale

zich te ontwikkelen, aansluitend bij de ambitie van

samenwerking tussen lerarenopleidingen en

de school.

besturen/scholen kan ook oplossingen bieden voor
dilemma’s waar krimpregio’s voor staan. Bovendien

Een hernieuwde ambitie vraagt om een passende

heeft samen opleiden positieve effecten op de

ondersteuning van de partnerschappen in de regio’s.

professionalisering van ervaren leraren.

De afgelopen vier jaar boden de PO-Raad en de VOraad, in samenwerking met de lerarenopleidingen,

De gedeelde ambities van besturen, scholen

ondersteuning aan het opleiden van leraren via het

(vertegenwoordigd in de sectorraden PO, VO en

Steunpunt Opleidingsscholen PO/ VO. Vanaf 2018

MBO), lerarenopleidingen (vertegenwoordigd in de

zullen ze dat doen onder een nieuwe naam: Platform

sectororganisaties VH en VSNU) en het Ministerie

Samen Opleiden & Professionaliseren.

van OCW wat betreft het samen opleiden en
professionaliseren zijn groot: streven is het samen

We wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen

opleiden verder te verankeren binnen het onderwijs,

van deze publicatie!

zodat het de ‘Koninklijke opleidingsroute’ wordt.
We staan voor de gezamenlijke uitdaging om te
komen tot een duurzame inrichting van opleiden

Anko van Hoepen,

én professionaliseren. Goed onderwijs vereist

Vicevoorzitter PO-Raad

immers leraren die zich blijvend ontwikkelen en
regelmatig nadenken over hoe zij het onderwijs

Hein van Asseldonk,

aan leerlingen kunnen verbeteren. Verduurzaming

Vicevoorzitter VO-raad
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1

		Samen opleiden
in krimpregio’s
_
Hoe blijven scholen in een krimpregio
aantrekkelijk voor (jonge) leraren? Hoe kan
regionale samenwerking bijdragen aan het
opvangen van de gevolgen van krimp?
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2 Samen opleiden en het lerarentekort
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1.1

9

Juist in een
krimpregio heeft
samen opleiden
meerwaarde
Waarom zouden scholen en opleidingen in een krimpregio energie steken in samen
opleiden? De scholen in deze gebieden hebben al zo veel op hun bordje, en als er krimp is,
gaat de kwaliteit van scholen – dus van de leerwerkplekken – ook vaak achteruit… Het zijn
veronderstellingen waartegen Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste
Pabo, met vuur en vlam ten strijde trekt. “Voor scholen in een krimpregio heeft samen
opleiden grote voordelen.”

Het is heel belangrijk, vindt Hennissen, dat scholen

een feit en een voordeel.” Maar er zijn vooral

in een krimpregio zich bewust zijn van die voordelen.

inhoudelijke voordelen. Zo is het praktijkonderzoek

En volgens hem zijn dat er heel wat. Het eerste

van studenten zeker voor krimpscholen van grote

voordeel is heel pragmatisch: samen opleiden brengt

waarde, omdat deze scholen vanwege tijdgebrek

meer handen in de klas.

vaak nauwelijks of niet meer toekomen aan
schoolontwikkeling en vernieuwing. Het onderzoek
levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling en
aan de kwaliteit van de school.

Positieve impuls
“Dat moet natuurlijk niet de inzet zijn van de
samenwerking met de opleiding”, zegt Hennissen.

Dynamiek

“Maar voor scholen in een krimpregio, die de
taken met minder leraren moeten uitvoeren, is

Maar ook de professionele cultuur in de school

het best een belangrijk voordeel. Doordat de

krijgt een positieve impuls door het samen

krimp samengaat met terugloop van het aantal

opleiden. Hennissen: “Er worden gereedschappen

leraren, wordt het bezettingsprobleem immers

voor professionele ontwikkeling ingezet, zoals

nog groter. Natuurlijk moet je ervoor waken dat

feedback en intervisie. Daar leren niet alleen de

scholen de samenwerking alleen maar aangaan

studenten van, maar ook de leerkrachten die de

om het praktische probleem van de bezetting op

studenten begeleiden. Er ontstaat in de school een

te lossen. Dat moet binnen het partnerschap wel

cultuur waarin mensen elkaar ondersteunen bij hun

een aandachtspunt zijn. Maar dat samen opleiden

professionele ontwikkeling.”

zorgt voor meer handen in de klas, dat is gewoon
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stimuleert regionale samenwerking, iets dat

“In krimpgebieden
is er meer urgentie
om samen te werken,
omdat er minder
middelen zijn”

zeker in een krimpregio van essentieel belang
is. “In krimpgebieden heb je impulsen nodig,
en de belangrijkste impulsen komen voort
uit samenwerking met andere partners”, zegt
Hennissen. “Lerarenopleidingen zijn belangrijke
partners, omdat zij met hun studenten heel veel
dynamiek in de scholen brengen. Bovendien is er in
krimpgebieden meer urgentie om samen te werken
met andere partners, omdat er minder middelen
zijn. Ook daarom is het belangrijk dat partners in
deze regio’s samenwerken en afspraken maken. Er
is daarmee heel veel te winnen, zeker nu ook het

Een daarmee samenhangend voordeel is volgens

lerarentekort toeneemt.”

Hennissen dat studenten op school nieuwe
perspectieven en ideeën inbrengen, waardoor het

Volgens Hennissen moet de regionale samenwerking

collegiale leren van elkaar wordt versterkt. “Zeker

zich allereerst afspelen op bestuursniveau. Alleen

in een krimpende school heeft zo’n frisse inbreng

als er op dat niveau goede afspraken zijn gemaakt,

meerwaarde, omdat de langstzittende leerkrachten

kunnen er effectieve afspraken op school- en

overblijven en het team vaak wat minder dynamisch

uitvoeringsniveau worden gemaakt. “Het is heel

is geworden. Door de aanwezigheid van studenten

essentieel,” zegt hij, “dat er commitment is op

komt er weer meer dynamiek in de school. Daardoor

het hoogste niveau. Bestuursvoorzitters maken

gaan mensen ook meer van elkaar leren.”

afspraken met elkaar over de samenwerking en
leggen deze afspraken vast in een convenant. Ze
maken bijvoorbeeld afspraken over de kwaliteit

Hoogste niveau

van de scholen waar studenten worden opgeleid,
de kwaliteit van de afgestudeerden en de kwaliteit

Ten slotte stelt Hennissen dat samen opleiden een

van de begeleiding en de beoordeling. Maar ook

stuwende kracht is voor de kwaliteitsverbetering

over de kwaliteit van het opleidingscurriculum

van onderwijs- en personeelsbeleid, niet

moeten afspraken worden gemaakt, want

alleen in de school, maar in de hele regio. Het

omdat studenten voor bijna 50% van de tijd in de
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scholen worden opgeleid, zijn de schoolbesturen

versterkt ook de samenwerking. “Zeker als het gaat

medeverantwoordelijk voor het curriculum.”

om grote besturen, die het financieel wel zelf kunnen

Hennissen geeft een voorbeeld van een manier

redden, bestaat het risico dat de partners in de regio

waarop lerarenopleiding en scholen die

uit elkaar groeien. Gemeenschappelijke projecten,

gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte geven:

die over de besturen heen in samenwerking worden

“In het kader van afspraken over werving en selectie

uitgevoerd, zorgen voor verbinding en versterken de

zijn de schoolbesturen vertegenwoordigd op de

samenwerking.”

open dagen van de opleiding. Daarmee onderstrepen
zij dat de werkplek een heel belangrijk onderdeel is
van de opleiding en van het leren van studenten. Dus

Boost

vanaf het allereerste begin – de werving en selectie
van studenten voor de opleiding – trekken besturen

Dat heeft het project Versterking Samenwerking

en opleiding al samen op.”

Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) de afgelopen
jaren wel bewezen, vindt Hennissen. “Dat was een
uniek project dat gigantisch veel heeft opgeleverd.
De samenwerking heeft een enorme boost gekregen

Samen projecten uitvoeren

door dit project. Partijen werken nu veel meer
Besturen moeten volgens Hennissen ook afspraken

en beter samen dan voor het VSLS-project. Dat

maken over de besteding van de middelen. “Ze

komt vooral doordat er subsidie beschikbaar was

moeten goed afspreken waarvoor ze de subsidie

om de samenwerking te verbeteren. Zeker in een

voor het samen opleiden inzetten. Het is belangrijk

krimpregio – waar te weinig geld beschikbaar

dat dat geld niet in de overhead gaat zitten, maar

is – helpt subsidie enorm. De overheid zou er dan

dat het wordt besteed aan de begeleiding en de

ook heel goed aan doen om dit project, zeker in de

beoordeling van studenten. Als er goede afspraken

krimpregio’s, te verlengen. Dat zou echt helpen om

zijn over de financiën, zie je dat de samenwerking

de gevolgen van de krimp gezamenlijk op te vangen.”

ook soepeler verloopt.”
Ook kunnen besturen extra middelen genereren,
bijvoorbeeld door samen subsidie voor projecten
aan te vragen. Dat levert volgens Hennissen niet
alleen extra geld en projectresultaten op, maar het
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Leerkrachten
behouden voor de
eigen regio
In de plattelandsgebieden in de noordelijke provincies is de krimp zeer zichtbaar en voelbaar.
In scholen veroorzaakt het afnemende leerlingenaantal zorgen en werkdruk. Maar het brengt
in het onderwijs ook mooie ontwikkelingen teweeg, mede dankzij initiatieven die in het kader
van het samen opleiden worden genomen. Heidi Rubingh, projectleider van de Academische
Opleidingsschool PO Noord-Nederland, vertelt erover. “We zetten sterk in op bewustwording
van schoolbesturen.”

Ondanks de krimp, kan het partnerschap Samen

kleine dorpskernen in het buitengebied steeds

Opleiden studenten vooralsnog goed kwijt

meer samenwerkingsscholen, waarin verschillen

op de opleidingsscholen in de regio, al staan

denominaties samen gaan. Daarnaast zijn er meer

studenten over het algemeen niet in de rij voor

schoolbesturen die gaan fuseren, zodat er wat

een leerwerkplek op een school in het verre

grotere besturen ontstaan die de gevolgen van de

buitengebied, waar geen openbaar vervoer komt.

krimp slagvaardiger kunnen opvangen.

Begrijpelijk, maar wel een knelpunt, vindt Rubingh.

Om studenten voor de regio te behouden, is het

“Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaring

zaak om de opleiding en de scholen voor studenten

opdoen in verschillende contexten, dus ook op

en jonge leerkrachten zo aantrekkelijk mogelijk

scholen in het buitengebied, waar een hele andere

te maken. “Allereerst steken we sterk in op het

dynamiek heerst dan in een school in de stad

ambassadeurschap van onze opleidingsscholen”,

Groningen. Omdat studenten dan vaak veel reistijd

vertelt Rubingh. “Het is belangrijk dat scholen –

kwijt zijn, is dat is wel eens moeilijk. Maar we zijn

anders dan in de media gebeurt – laten zien dat het

blij dat onze studenten na de opleiding meestal in de

om een heel mooi en waardevol vak gaat. Dat je als

eigen regio aan het werk gaan. Ondanks de krimp.”

leerkracht natuurlijk wel hard werkt, maar dat dat
de moeite waard is, omdat het een prachtig beroep
is. We leggen de nadruk op een positieve, trotse
beroepshouding.”

Trotse beroepshouding
De krimp doet de regio natuurlijk geen goed, maar

Daarnaast investeert het partnerschap Samen

Rubingh ziet ook mooie ontwikkelingen als gevolg

Opleiden in het aantrekkelijker maken van het

van de bevolkingsafname. Zo ontstaan er in de

opleidingscurriculum, bijvoorbeeld door moderne
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vormen van leren in te voeren en door veel aandacht

plattelandsschool? De eerste jaren zijn ze bezig

te besteden aan ict en techniekonderwijs, ook om

om zich het vak eigen te maken en basisbekwaam

meer jongens te interesseren voor een baan in het

te worden, maar welke ontwikkelmogelijkheden

onderwijs. Rubingh: “En om nog beter aan te sluiten

hebben ze daarna? “Dat gesprek voeren we nu met

bij de interesses en voorkeuren van studenten,

de besturen”, vertelt Rubingh. “Want als we jonge

hebben we in het curriculum een vrije ruimte

leerkrachten in onze regio willen houden, dan

opgenomen, waarin studenten aan de slag gaan met

moeten de schoolbesturen zich ervan bewust zijn

hun eigen leerwensen.”

dat ze beginnende leerkrachten moeten boeien en
binden, onder meer door ervoor te zorgen dat ze
ontwikkelings- en carrièreperspectieven hebben.”

De starter
Mede dankzij de subsidie Versterking Samenwerking
Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) zijn er mooie
ontwikkelingen in gang gezet, waardoor onder
meer de begeleiding van startende leerkrachten
een enorme boost heeft gekregen. Zo is er een
bijzondere samenwerking tot stand gekomen
tussen de twee pabo’s in Noord-Nederland. “Deze
hogescholen hebben de handen ineen geslagen om
voor de drie noordelijke provincies samen een goede
begeleidingsstructuur in te richten voor startende

“Wat zijn de
perspectieven
van een startende
leerkracht op
een kleine
plattelandsschool?

leerkrachten”, vertelt Rubingh. “De opleidingen zien
in dat het heel belangrijk is dat we extra aandacht
besteden aan beginnende leerkrachten, onder meer
omdat het plaatsen van een starter in een krimpregio
specifieke knelpunten met zich meebrengt. Daarover

“Besturen moeten met jonge leerkrachten in

zijn we ook met de schoolbesturen in gesprek.”

gesprek gaan over hun ontwikkelwensen en hen
mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld om binnen

Want wat zijn bijvoorbeeld de perspectieven

het bestuur gemakkelijk en met een positieve

van startende leerkrachten op een kleine

insteek gebruik te maken van mobiliteit en te

15

veranderen van school. Het is heel belangrijk dat

moet je als leerkracht wel op een bepaald

besturen zich ervan bewust zijn dat ze moeten

niveau functioneren, je moet bijvoorbeeld je

investeren in startende leerkrachten, door

klassenmanagement heel goed op orde hebben.

ontwikkelmogelijkheden te bieden, maar ook door

Daarin zie je natuurlijk een verschil in niveau tussen

hen gelegenheid te geven om naast het lesgeven

ervaren en beginnende leerkrachten. Starters

uitdagende taken te doen die ze aantrekkelijk

zouden dus, naast de reguliere scholingsactiviteiten,

vinden.”

eigenlijk extra nascholing of ondersteuning moeten
krijgen om versneld op het vereiste niveau te komen.
Dat zien de schooldirecteuren meestal ook wel,
maar er is in financiële en personele zin gewoon

Personele en financiële krapte

geen ruimte om dat te faciliteren. Dat is echt een
Er zijn meer knelpunten als het gaat om starters op

knelpunt op deze scholen.”

kleine plattelandsscholen. Als gevolg van de krimp
moeten de taken op deze scholen door minder
mensen worden uitgevoerd. De leerkrachten staan

Niet lijdzaam

daardoor behoorlijk onder druk. “Dan is het heel erg
lastig”, zegt Rubingh, “dat startende leerkrachten

De problemen zijn er, maar Rubingh ziet dat

volgens de cao recht hebben op 40 extra uren om

schoolbesturen zich er in een toenemende mate

te werken aan hun eigen professionalisering. Ze

van bewust zijn dat ze zelf actief op ontwikkelingen

moeten daarvoor worden vrijgeroosterd en kunnen

kunnen anticiperen. “En ik zie dat ook in

dus niet volledig worden ingezet. Daardoor komt er

toenemende mate gebeuren. We investeren als

nog meer druk op het toch al kleine team te liggen.”

partnerschap in die bewustwording: de krimp is niet
iets dat ons ‘zomaar overkomt’ en dat we lijdzaam

Ook het feit dat scholen in krimpgebieden te kampen

moeten ondergaan, maar iets waar we op kunnen

hebben met beperkte financiële middelen kan

en moeten anticiperen. En daar zijn we met z’n allen

problemen opleveren rond de professionalisering

hard mee bezig.”

van starters. Rubingh: “De school is bijvoorbeeld
bezig met de invoering van gepersonaliseerd leren,
en het hele team, inclusief de starters, krijgt
daarvoor scholing aangeboden. Maar om
gepersonaliseerd onderwijs te kunnen geven,
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Grijp de krimp aan
om te vernieuwen

Alle vo-scholen en roc’s in Zeeland – totaal 13 besturen en 36 locaties – zijn aangesloten bij
de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS). Zij werken samen met maar liefst zeven
lerarenopleidingen in West- en Zuid-Nederland. Een uniek en complex speelveld, weet Willem
Poppe, directeur van de ZAOS. En dan is er ook nog de krimp. Daar laat de opleidingsschool
zich echter allerminst door uit het veld slaan. “Wij redeneren niet vanuit krimp, maar vanuit
kansen en mogelijkheden.”

Niet dat Poppe de gevolgen van de krimp wil

leerlingen op scholen. Het aantal studenten van de

bagatelliseren. Want hij ziet natuurlijk ook dat het

betrokken lerarenopleidingen krimpt immers niet;

aantal leerlingen in de provincie afneemt, vooral

de aanmeldingen nemen zelfs toe. Maar kunnen die

in Zeeuws-Vlaanderen, waar de krimp nog sterker

studenten na hun afstuderen dan wel aan het werk

toeslaat dan op de andere Zeeuwse eilanden.

in de regio? Poppe: “Je zou verwachten dat we ze

Maar met dat gegeven kun je volgens Poppe op

door de krimp geen werkplek in de regio kunnen

verschillende manieren omgaan. “Op een bepaalde

aanbieden, maar dat is niet het geval. Er is namelijk

leeftijd gaan mensen krimpen”, vergelijkt hij. “Daar

ook sprake van vergrijzing. Veel docenten verlaten

kun je om gaan treuren en het proberen te verhullen,

het onderwijs omdat ze met pensioen gaan, en dat

maar je kunt ook je kledingmaat aanpassen en

worden er de komende jaren alleen maar meer. Maar

gaan sporten om fit en gezond te blijven. Als je dan

ook nu kunnen vrijwel al onze vierdejaars studenten

iemand tegenkomt die je een tijd niet hebt gezien,

aan het werk in Zeeland, zij het niet altijd meteen

dan zegt die: ‘Wat zie jij er goed uit!’ in plaats van:

fulltime. Dus waar krimp een bedreiging is voor de

‘Wat ben jij klein geworden!’. Als je de krimp zo

werkgelegenheid van de nieuwe generatie leraren,

aanvliegt, dan ga je niet in een hoekje zitten huilen,

biedt de vergrijzing hen juist mogelijkheden.”

maar ga je op zoek naar kansen en mogelijkheden.”

Hybride docenten
Vergrijzing
Terug naar de metafoor: wie krimpt moet zijn
Overigens heeft de ZAOS als opleidingsschool niet

kledingmaat aanpassen en gaan sporten. Hoe

rechtstreeks te maken met het teruglopend aantal

doet de ZAOS dat? Poppe geeft een aantal
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voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen die

Een derde ontwikkeling die Poppe noemt is

de opleiding van leraren aantrekkelijk, up to date

de vernieuwing en versterking van technisch

en toekomstbestendig moeten maken. Zo worden

onderwijs, een belangrijke sector in de provincie

bijvoorbeeld de curricula van lerarenopleidingen

Zeeland. “Doordat ook in de industrie de vergrijzing

kritisch tegen het licht gehouden. “Geschiedenis,

toeslaat, gaan veel mensen met specifieke

Maatschappijleer en Aardrijkskunde bestaan straks

technische vakkennis de sector verlaten. Nu willen

waarschijnlijk niet meer als afzonderlijke vakken”,

we de oudere werknemers verleiden om één of

zegt Poppe. “Je ziet steeds vaker vakken als ‘Mens

twee dagen in een technische opleiding te komen

en leefomgeving’ of ‘Mens en maatschappij’ op

werken om hun kennis over te dragen aan de

het rooster van scholen staan. Als opleidingen

nieuwe generatie.

moeten we ons curriculum aanpassen aan die
ontwikkeling.”

Deze ‘hybride docenten’ staan met één been op
de werkvloer en met één been in het onderwijs.

Een ander voorbeeld van een onderwijs-

We gaan korte scholingstrajecten voor deze

ontwikkeling die de opleidingen tot vernieuwing

mensen ontwikkelen waarin ze pedagogisch-

aanzet, speelt zich af in de IT-opleiding van

didactische kennis en vaardigheden verwerven en

één van de twee roc’s in Zeeland. “Hier worden

een getuigschrift of aantekening behalen, zodat ze

studenten geen ‘studenten’ maar ‘werknemers’

gekwalificeerd voor de klas staan.”

genoemd”, vertelt Poppe. “Ze voeren vanaf
dag één opdrachten uit voor het bedrijfsleven
en worden van meet af aan aangesproken op

Concurrentie

hun verantwoordelijkheid als werknemer. Dit
soort praktijken vereisen hele andere docenten

Het is duidelijk: in de visie van Poppe heeft de

en docentvaardigheden dan het traditionele

bevolkingskrimp zeker niet alleen maar negatieve

onderwijs. Als een student van bijvoorbeeld de

gevolgen. Sterker nog: mede dankzij de krimp en

lerarenopleiding Nederlands hier stage gaat lopen,

demografische ontwikkelingen in de regio, zijn

is hij daarvoor dan wel toegerust? De opleidingen

verschillende vernieuwingen in de opleidingsschool

moeten mee in dit soort ontwikkelingen, ze moeten

in een stroomversnelling geraakt. Volgens Poppe

maatwerk leveren. Daar gaan we met elkaar mee

een bekend fenomeen in het onderwijs: er verandert

aan de slag.”

pas écht iets als er urgentiebesef is. “In die zin
biedt de krimp echt kansen. Maar dan moet je het

19

niet vanuit oude denkkaders, als een bedreiging,

Gedeeld probleem

aanvliegen, want dan red je het niet. Het is veel
effectiever om het als een kans te beschouwen en de

Maar feit blijft wel dat dalende leerlingenaantallen

situatie aan te grijpen voor vernieuwing.”

de inkomsten van scholen aanmerkelijk
verminderen, en dat daarmee het voortbestaan
van sommige scholen op losse schroeven komt
te staan. Bestuurlijke samenwerking is daarom
van groot belang, stelt Poppe. “In het Zeeuws

“Wie krimpt moet
zijn kledingmaat
aanpassen en gaan
sporten”

besturenoverleg, waarin alle 13 vo-schoolbesturen
zitting hebben, is er een grote bereidheid om met
elkaar de weerbarstige toekomst het hoofd te
bieden en samen te zoeken naar mogelijkheden.
Zo gaan we binnen de provincie bijvoorbeeld sterker
insteken op specialisatie en specifieke profilering
van vo-scholen. Scholen moeten niet meer van
hetzelfde aanbieden, maar gezamenlijk zorgen voor

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want zeker

een heel breed palet aan onderwijsmogelijkheden.

in tijden van krimp, ligt concurrentie op de loer.

Dat vergt een goede onderlinge afstemming.

Daarom benadrukt Poppe het belang van overleg en

Omdat we de gevolgen van krimp ervaren als

samenwerking met alle mogelijke partners, binnen

een gedeeld probleem, hebben we het niet over

en buiten de opleidingsschool. “Het is essentieel dat

concurrentie, maar zoeken we samen naar de beste

we elkaar niet benaderen met een concurrerende

mogelijkheden.”

houding. We willen immers allemaal hetzelfde,
namelijk goed onderwijs en een leefbare provincie
met goede arbeidskansen voor jonge mensen. Als
dat de gemeenschappelijke drijfveer is, dan kom je er
wel uit met elkaar.”
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2

		Samen
opleiden en het
lerarentekort
_
Hoe kunnen samenwerkende scholen en
opleidingen bijdragen aan de vermindering van
het lerarentekort?
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Hoe maken
we het beroep
aantrekkelijker?
Snelle, kortetermijnoplossingen voor het lerarentekort liggen niet voor het oprapen,
maar wel ziet Marco Snoek – lector Leren & Innoveren bij het kenniscentrum Onderwijs en
Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam – verschillende mogelijkheden om op lange
termijn iets aan het lerarentekort te doen. “We moeten veel meer aandacht besteden aan de
ontwikkeling van leraren gedurende hun hele loopbaan.”

Dat Snoek met name heil ziet in langetermijn-

Ook ziet Snoek op korte termijn wel een oplossing

oplossingen voor het lerarentekort, heeft te maken

in de werving van zij-instromers. Maar om deze

met het feit dat hij zich als lector vooral bezighoudt

groep aan te trekken, moeten de opleidingen wel

met kwalitatieve onderwijsvraagstukken en

aanpassingen doen, denkt hij. “Opleidingen zouden

vanuit dat perspectief naar het probleem kijkt. Bij

meer flexibele opleidingsprogramma’s moeten

maatregelen om in korte tijd meer leraren voor de

aanbieden, bijvoorbeeld door zij-instromers de

klas te krijgen, moeten we volgens hem dan ook

mogelijkheid te geven om werken en leren over een

altijd bedacht zijn op mogelijke kwaliteitsrisico’s.

langere periode te integreren. Natuurlijk moet de
kwaliteit van de opleiding overeind blijven, maar
om meer groepen de mogelijkheid te geven om een
lerarenopleiding te volgen, kunnen opleidingen wel

Meer werken

wat meer out of the box gaan denken.”
Maar als hij iets moet verzinnen dat op korte termijn
zou kunnen helpen? “Dan zou het effectief kunnen
zijn als we alle leraren die in deeltijd werken vragen

Eenzaam

of ze wat meer willen gaan werken”, zegt Snoek.
“We zouden eens kunnen onderzoeken wat daarvoor

Maar om het lerarentekort structureel, op de lange

nodig is. Een hoger salaris? Kinderopvang? Andere

termijn, aan te pakken, moeten we het beroep

arbeidsomstandigheden? Dat zijn platte prikkels,

van de leraar aantrekkelijker maken, vindt Snoek.

waarvan ik niet goed weet of ze helpen en hoe ze zijn

En daar ziet hij zeker mogelijkheden voor. “Nu

te organiseren, maar als je snelle oplossingen zoekt,

gaan we ervan uit dat studenten na de opleiding

is dat wel het onderzoeken waard.”

helemaal klaar zijn voor het leraarschap en dat ze
alles meteen kunnen. We zetten ze voor de klas
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en geven ze daarvoor vanaf dag één de volledige

Beroepsbeeld

verantwoordelijkheid. Er zijn weinig beroepen
waarbij de overgang van opleiding naar beroep zo

Je staat voor de klas, je legt leerstof uit en je neemt

groot is als bij het leraarschap. Mijn stelling is dat

toetsen af. Dat is toch wel het beeld dat de meeste

het aantrekkelijker is om leraar te worden als het

mensen hebben van het beroep van de leraar. Dat

een beroep is waarin je je kunt ontwikkelen en dat

leraren, naast lesgeven, op school ook allerlei

je je gedurende je carrière eigen mag maken. We

andere taken uitvoeren, is wel bekend, maar wordt

zouden niet zo sterk moeten focussen op de initiële

als ‘bijzaak’ gezien. De lesgevende leraar; dat is

opleiding en veel meer aandacht moeten besteden

het dominante beroepsbeeld. Bij de keuze voor het

aan de ontwikkeling van leraren gedurende hun hele

leraarschap speelt volgens Snoek het beroepsbeeld

loopbaan. Daarmee wordt het beroep niet alleen

een belangrijke rol.

aantrekkelijker, er zullen ook minder beginnende
leraren afhaken.”
Een ander belemmerend kenmerk van het
leraarschap is het solistische karakter ervan,
vindt Snoek. De leraar opereert grotendeels in zijn
eentje, en die eenzaamheid maakt het beroep er
niet aantrekkelijker op. “Collega’s ontmoeten elkaar
buiten de les, maar op de momenten waar het erop
aankomt, in de les, staan ze er alleen voor. Dat maakt

“Laat zien dat
het beroep veel
verschillende
kanten heeft”

het tot een eenzaam beroep. Dat kan echt anders.
Organiseer onderwijs meer als een teamactiviteit,
maak leraren gezamenlijk verantwoordelijk
voor een grote groep leerlingen, haal de muren

Hij werkt momenteel samen met een bredere

tussen de klaslokalen weg, introduceer vormen

achterban van schoolleiders, lerarenopleiders,

van team teaching. Het zijn allemaal beproefde

docenten en de VO-raad, VH, VSNU en OCW aan de

manieren om het beroep minder geïsoleerd, en dus

ontwikkeling van een ‘nieuw’ beroepsbeeld van de

aantrekkelijker, te maken.”

leraar. “Als je nadenkt over loopbaanpaden – over
de vraag hoe leraren zich kunnen ontwikkelen –
moet je eerst vaststellen hoe je tegen het beroep
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aankijkt. Daar heb ik de afgelopen tijd met een groep

Maximum

mensen aan gewerkt. We hebben vier domeinen
onderscheiden waarop leraren actief kunnen zijn:

Natuurlijk moeten studenten in de opleiding ook

het primaire proces, onderwijsontwikkeling, beleid

ervaren dat het beroep meer inhoudt dan alleen

en organisatie, en ondersteuning van collega’s. Je

lesgeven, dat het niet eenzaam is en dat je je er

beweegt en ontwikkelt je als leraar dus op meerdere

volop in kunt ontwikkelen. Er moeten dus goede

vlakken, die verschillende kwaliteiten vereisen. We

stageplekken zijn. “Je moet als opleiding natuurlijk

hebben dit beroepsbeeld aan allerlei mensen en

ook weer niet het beeld geven dat het overal, op

partijen voorgelegd en de reactie is vaak: zo is het

alle scholen, al zo is”, waarschuwt Snoek. “Maar laat

echt een heel ander beroep! Dit beeld laat zien dat

studenten in ieder geval op één school stage lopen

het beroep veel verschillende kanten heeft, en dat

waar bijvoorbeeld in teams wordt gewerkt of waar

maakt het aantrekkelijker voor mensen om voor de

leraren veel doen aan onderwijsontwikkeling.”

lerarenopleiding te kiezen.”
Het allerbelangrijkste vindt Snoek dat leraren zich
Volgens Snoek is het belangrijk dat dit beroepsbeeld

altijd blijven ontwikkelen. “Dat bereik je niet met

breed wordt uitgedragen en wordt vertaald in

bevoegdheidseisen, want die zijn statisch. Dat

beleid van het ministerie, van opleidingen en van

is een soort minimumdenken. We moeten juist

scholen. “De hamvraag is: als je op deze manier

voor het maximum gaan: hoe bereiken we dat elke

naar het beroep kijkt, wat betekent dat dan

leraar steeds beter wordt? Hoe zorgen we voor de

voor jou als schoolleider, als lerarenopleider, als

allerbeste leraren? Als we daarop focussen wordt

leraar? Juist als het gaat om samen opleiden, is

het volgens mij het leukste beroep dat er is.”

dit een heel belangrijk thema, dat je samen moet
oppakken. Als iemand zich graag wil ontwikkelen
in curriculumontwikkeling, wat heeft hij dan nodig?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij de kwaliteiten
daarvoor ontwikkelt? En wat is de rol van de school
en van de opleiding daarbij?”
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Kwaliteit voorop,
ook in tijden van
lerarentekort
Op allerlei manieren probeert opleidingsschool ‘Partners in Opleiding en Ontwikkeling’
te anticiperen op het lerarentekort, dat zich ook in het midden van het land steeds meer
manifesteert. Annette Schaafsma is coördinator van dit samenwerkingsverband opleiden
in de school, dat bestaat uit de Marnix Academie en 350 scholen van dertig besturen. “De
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werving wordt nu veel sterker gevoeld.”

Vooral in de directe omgeving van Utrecht is het

ze eigenlijk op de opleiding moeten zijn. Dat is

lerarentekort in toenemende mate voelbaar, en

natuurlijk niet wenselijk. Scholen kunnen studenten

komen scholen steeds meer onder druk te staan.

wel inzetten, maar dat mag nooit ten koste gaan

Schaafsma vertelt dat het lastig is om invallers te

van de kwaliteit van de opleiding. Daarom zijn we

vinden en dat vacatures moeilijk zijn in te vullen.

hierover in gesprek binnen het partnerschap. We

En omdat iedereen wordt ingezet om de klassen

willen daar duidelijke afspraken over maken.”

te bemannen, is er bijvoorbeeld minder tijd voor
professionalisering en schoolontwikkeling.

Maar onderwerp van gesprek is natuurlijk voorál de

“Ook kan hierdoor de begeleiding en coaching van

vraag hoe de samenwerkende opleidingen en scholen

starters onder druk komen te staan, waardoor het

de oorzaak van al die druk kunnen aanpakken. Wat

risico groter wordt dat beginnende leraren vastlopen

kunnen ze doen om zoveel mogelijk mensen binnen

en afhaken. Dat is een belangrijk aandachtspunt

te halen en vast te houden? Schaafsma: “We werken

binnen ons samenwerkingsverband. Opleiding en

samen om de instroom op allerlei manieren te

scholen werken intensief samen om starters goed te

vergroten, het beroep aantrekkelijker te maken, en

begeleiden.”

flexibele routes naar het leraarschap te ontwikkelen.
En natuurlijk zetten we alles op alles om studenten
goed op te leiden én ervoor te zorgen dat mensen
het goed hebben binnen ons partnerschap en graag

Niet ad hoc

willen blijven.”
Maar ook studenten komen onder druk te staan als
gevolg van het lerarentekort, vertelt Schaafsma. “Ze

Het samenwerkingsverband kiest nadrukkelijk niet

worden gevraagd om klassen op te vangen zonder

voor ad-hocmaatregelen om snel zoveel mogelijk

achtervang of ze voeren taken uit op school terwijl

mensen binnen te halen, vertelt Schaafsma. “Dat is
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een valkuil, want dan is het risico groot dat je inboet

dan een snuffelstage . Je moet het zien als een zeer

op kwaliteit. We zoeken nadrukkelijk naar duurzame

gedegen oriëntatie op het leraarsberoep in de vorm

oplossingen en stellen de kwaliteit voorop, ook in

van een minor. De deelnemers maken uitgebreid

tijden van lerarentekort. Dat is heel duidelijk de lijn

kennis met de opleiding en met het vak, en krijgen

binnen ons samenwerkingsverband.”

informatie over de loopbaanmogelijkheden in het
onderwijs. We hopen natuurlijk dat mensen vanuit
deze minor doorstromen naar de reguliere opleiding

Instroom vergroten

of de deeltijdopleiding, maar het is ook winst als ze
op basis van de minor weloverwogen vaststellen dat

Om de instroom in de opleiding te vergroten,

het niks voor hen is. Het gebeurt immers regelmatig

voeren twee schoolbesturen een pilot uit die zich

dat mensen daar pas achter komen als ze al aan de

richt op havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw.

opleiding zijn begonnen. Dat voorkom je met deze

Onder de titel ‘Kijken in de klas’ heeft een aantal

minor.”

partnerscholen een programmaatje ontwikkeld voor
vo-leerlingen die overwegen om te kiezen voor een
loopbaan in het onderwijs. Schaafsma: “Het gaat

Andere bagage

om de twijfelaars en de jongeren die eigenlijk nog
nooit aan een baan in het onderwijs hebben gedacht.

Ook heeft de Marnix Academie, samen met zes

Zij worden uitgenodigd om te komen kijken op

schoolbesturen van het samenwerkingsverband

school en in de klas en lopen mee met verschillende

bij de overheid subsidie aangevraagd om een

activiteiten. We werven hiervoor vo-leerlingen in

aantrekkelijk deeltijdopleidingstraject te

de omgeving van de betreffende partnerscholen,

ontwikkelen voor zij-instromers. Het aantrekkelijke

dus deze jongeren kennen die scholen meestal al

zit vooral in het feit dat deze studenten al

wel. Het levert waarschijnlijk geen grote aantallen

halverwege de opleiding een baan voor de klas

studenten op, maar deze ervaring kan jongeren wel

kunnen krijgen, een ‘leerwerkbaan’, waarbij ze

stimuleren om voor het onderwijs te kiezen.”

worden begeleid door iemand die hiervoor speciaal
is getraind.

Om ook andere groepen – zij-instromers, studenten
van andere opleidingen – te interesseren voor het

“Vanwege onze keuze voor kwaliteit, wordt dit

onderwijs, ontwikkelt de Marnix Academie een

opleidingstraject niet korter, maar wel ánders

educatieve minor, vertelt Schaafsma. “Het is meer

ingericht dan de reguliere deeltijdopleiding”,
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zegt Schaafsma. “We werken nog aan de

Concurrentie

precieze uitwerking, maar het moet in ieder
geval aantrekkelijk zijn voor mensen die ander

Het lerarentekort zet studenten onder druk, maar

werk doen of een andere opleiding volgen.

aan de andere kant leidt het ertoe dat zij het op de

We willen die groep graag binnenhalen;

arbeidsmarkt voor het kiezen hebben. Het gebeurt

met het oog op het lerarentekort, maar ook

dan ook vaker dat studenten stage lopen op niet-

omdat we denken dat zij-instromers echt

partnerscholen, vertelt Schaafsma. “Voorheen

iets kunnen toevoegen in het onderwijs. Ze

gold de impliciete afspraak dat dat alleen kan

hebben een andere beroepsachtergrond en

als je een baangarantie hebt, en dat kwam zeer

een andere bagage, waardoor ze ook een

sporadisch voor. Maar nu meer studenten buiten

andere blik en inbreng hebben dan reguliere

het partnerschap een baan aangeboden krijgen,

studenten. Dat kan echt een verrijking zijn.”

is dat binnen onze opleidingsschool een punt van
discussie. Niet alleen omdat we onze studenten
natuurlijk graag binnen het partnerschap houden,
maar ook omdat we als opleiding de kwaliteit niet

“De gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de
werving van
studenten wordt nu
veel sterker gevoeld
dan voorheen”

meer kunnen garanderen als studenten stage lopen
op niet-partnerscholen. Daarom willen we hiervoor
binnen het partnerschap richtlijnen vaststellen.”
Schaafsma ziet ook een positief neveneffect van
het toenemende lerarentekort. “De gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de werving van
studenten wordt binnen het partnerschap nu veel
sterker gevoeld dan voorheen. Scholen realiseren
zich dat de pabo hun belangrijkste kweekvijver is
en zetten zich actief in voor een grotere instroom
in de opleiding.”

Samen opleiden in breder perspectief

•

2 Samen opleiden en het lerarentekort

30

2.3

31

Keihard werken voor
een hongerloontje?
Hou toch op!
Zeker in een grote stad als Rotterdam wordt het lerarentekort in het voortgezet onderwijs
steeds nijpender. Het aantal kinderen zal de komende jaren toenemen en er gaan veel leraren
met pensioen. Wat kunnen samenwerkende opleidingen en vo-scholen hier aan doen? We
praten erover met Rob Fens, rector en voorzitter van de centrale directie van de Wolfert van
Borselen Scholengroep en voorzitter van de stuurgroep van Opleidingsschool Rotterdam.

Voor de bètavakken zijn er al langere tijd moeilijk

Natuurlijk maak ik met hen afspraken over het

leraren te vinden, maar er verschijnen de laatste

behalen van de bevoegdheid, maar we weten ook dat

tijd ook nieuwe vakken op het ‘tekortlijstje’, zoals

bevoegdheid geen garantie is voor kwaliteit.”

Nederlands en aardrijkskunde. “Bij sommige
vacatures ben je al blij als er één geschikte kandidaat
is en het is al helemaal mooi als je kunt kiezen”, zegt

Eerder aanreiken

Fens. “Maar soms is er via de normale routes gewoon
geen leraar te vinden. Dan moet je zoeken naar

Dat het er niet gemakkelijker op wordt om

andere wegen.”

studenten van de universiteit te interesseren voor
het leraarsvak komt volgens Fens onder meer

Docenten inhuren bij commerciële detacherings-

doordat het studieaanbod op de universiteit niet

bureaus vindt Fens veel te duur. Liever speurt hij

meer goed aansluit bij de traditionele schoolvakken.

aan de school gerelateerde netwerken af. Zo zoekt

“Het is al lang niet meer zo dat je aan de universiteit

hij onder oud-leerlingen, gepensioneerde docenten,

scheikunde, natuurkunde of wiskunde studeert.

ouders of studenten. “Dat leidt vaak tot hele goede

Je studeert ruimtevaarttechniek of chemical

oplossingen. We hebben bijvoorbeeld universitair

engineering. De middelbare schoolvakken zijn op

geschoolde mensen die hun vak uitstekend

de universiteit aan het verdwijnen. We zijn dan

beheersen én heel goed kunnen overbrengen. Het

ook met de universiteiten in gesprek over het

heeft vaak meerwaarde als mensen een carrière

ontwikkelen van flexibele opleidingsmogelijkheden

hebben gehad buiten het onderwijs. Ze brengen

voor studenten die een dicht bij het schoolvak

levenservaring en nieuwe impulsen in. Heel

liggende studie volgen. Dat blijkt echter niet

waardevol. De mensen zijn niet altijd bevoegd,

eenvoudig te zijn.”

maar dat wil niet zeggen dat ze onbekwaam zijn.
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Een ander punt is dat universitaire studenten vaak

Prachtig vak

worden ontmoedigd om leraar te worden, omdat
daarmee het beeld zou ontstaan dat de universiteit

De opleidingsschool speelt een hele belangrijke rol

een ‘beroepsopleiding’ is. Op de universiteit ligt

als het gaat om het enthousiasmeren van studenten,

de focus nu eenmaal op wetenschap, bedrijven en

vindt Fens. “Opleidingen en scholen laten studenten

onderzoek doen. “Dat is begrijpelijk,” vindt Fens,

ervaren dat ze een fantastische opleiding doen, dat

“maar daardoor worden studenten op de universiteit

het een prachtig vak is, en dat er in het onderwijs

niet bepaald gestimuleerd om voor het leraarsvak te

veel meer mogelijkheden zijn dan lesgeven alleen.

kiezen. Dat zou meer moeten gebeuren.”

We promoten als opleidingsschool dat het een
mooie baan is en een hele fijne werkomgeving.”

Fens pleit er niet alleen voor om het perspectief
van het leraarschap meer onder de aandacht van
studenten te brengen, maar ook om dat perspectief
al eerder in de studie aan te reiken. In plaats van
na de master, zouden studenten al tijdens de
master de mogelijkheid moeten krijgen om een
lerarenopleiding te volgen. “Dan gaat het leren
van het vak meer samen met het leren van het
leraarsberoep. Ik denk trouwens dat de universiteit
er op termijn zelf ook baat bij heeft als er meer
studenten voor het onderwijs kiezen, want die
goede leraren zullen bewerkstelligen dat er meer
leerlingen aan de universiteit gaan studeren.
Rolmodellen zijn namelijk heel belangrijk. Als
je nieuwe leraren vraagt waarom ze leraar zijn
geworden, dan hoor je heel vaak dat ze een leraar
hebben gehad waarvoor ze grote bewondering
hadden. Dat ze dachten: dat wil ik ook.”

“Ik ben ervan overtuigd
dat er meer mensen
voor het beroep
zullen kiezen als ze
meer tijd hebben om
te werken aan hun
eigen ontwikkeling,
aan innovatie en
aan onderwijsontwikkeling.”
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En dat moet natuurlijk waarheid worden als de

het bedrijfsleven. Fens: “Ik betreur het ten zeerste

leraar op school aan de slag gaat. Het is in de visie

dat de overheid de stekker uit dit project heeft

van Opleidingsschool Rotterdam de gezamenlijke

getrokken, want het heeft ons echt hele goede

verantwoordelijkheid van school en opleiding

mensen opgeleverd. Ik hoop dan ook dat de nieuwe

om ervoor te zorgen dat de leraar geboeid blijft

minister daar nog eens goed naar kijkt.”

en zich verder kan ontwikkelen, onder meer door
een goed inductieprogramma en aandacht voor

En Fens doet nóg een appèl op de nieuwe

een doorlopende loopbaan. En dat werkt. “Dat er

minister, want tot zijn grote verbazing staat er

zoveel leraren zijn die het onderwijs binnen vijf jaar

in het regeerakkoord niets over de vermindering

verlaten, herken ik niet. Wij hebben die ervaring in

van het maximaal aantal lesuren van docenten

onze opleidingsschool in ieder geval niet.”

in het voortgezet onderwijs. Iets dat volgens
Fens essentieel is als je het leraarsberoep
aantrekkelijker wilt maken. “Ik ben ervan overtuigd
dat er meer mensen voor het beroep zullen

Vissen in eigen vijver

kiezen als ze meer tijd hebben om te werken aan
Onder de noemer ‘vissen in eigen vijver’ proberen

hun eigen ontwikkeling, aan innovatie en aan

de scholen om bovenbouwleerlingen in havo en

onderwijsontwikkeling. Daarom is het van groot

vwo te interesseren voor het leraarsberoep, vertelt

belang dat het nieuwe kabinet het maximaal aantal

Fens. “Leerlingen kunnen bijvoorbeeld tutor worden

lesuren vermindert, bijvoorbeeld tot twintig.

van een jongere leerling of geven jongerejaars

Voor de duidelijkheid: niet omdat docenten het

ondersteuning bij bepaalde vakken. Zo kunnen ze

te druk hebben, maar omdat het beroep daardoor

ervaren of het vak hen ligt. Dat levert geen grote

boeiender en aantrekkelijker wordt. Want waar

hoeveelheden leraren op, maar alle beetjes helpen.”

we écht mee moeten ophouden is met het verhaal
dat je in het onderwijs zo vreselijk hard moet

Wat de school ook uitstekende docenten heeft

werken, dat je zo weinig verdient en dat je geen

opgeleverd, is ‘Eerst de klas’, een traineeprogramma,

carrièremogelijkheden hebt. Want dat is alle drie

ontwikkeld door onderwijs, overheid en bedrijfs-

niet waar, én daar haal je geen mensen mee binnen.”

leven, voor jonge academici die twijfelen tussen
een carrière in het onderwijs of in het bedrijfsleven.
Om te ervaren wat het beste bij hen past, werken
zij in dit traject deels in het onderwijs en deels in
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		Samen opleiden
en onderzoek
_
Hoe draag je als samenwerkende opleidingen
en scholen samen bij aan schoolontwikkeling?
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“Een onderzoekende
cultuur is een belangrijke
voorwaarde voor
schoolontwikkeling”

3.1
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Praktijkonderzoek:
samen bijdragen aan
schoolontwikkeling
Of, en in hoeverre, samenwerkende opleidingen en scholen bijdragen aan schoolontwikkeling,
hangt af van verschillende factoren. We praten erover met Anje Ros. Zij is lector Leren
& Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie, en als zodanig betrokken bij
het Partnerschap Opleiden in de School (POS). “Het draait hierbij om een lerende en
onderzoekende schoolcultuur.”

Natuurlijk is het de bedoeling dat de school iets

op iets dat de school wil verbeteren, bijvoorbeeld

heeft aan het praktijkonderzoek dat studenten

het ict-gebruik in de klas, of op een knelpunt

in het kader van hun studie uitvoeren. Als het

waar de school tegenaan loopt, bijvoorbeeld

goed is leiden de onderzoeksresultaten tot goed

motivatieproblemen van leerlingen. Maar het moet

onderbouwde onderwijsverbeteringen. Ros noemt

ook een speerpunt van beleid zijn. Want als het in

dit de ‘feedbackfunctie van onderzoek’. Daarnaast

het beleid geen belangrijk onderwerp is, dan zal

heeft het onderzoek een functie die volgens Ros

de school waarschijnlijk niet allerlei acties aan het

eigenlijk nóg belangrijker is: de dialoogfunctie.

onderzoek verbinden en blijft schoolontwikkeling

“Doordat er onderzoek gaande is in de school,

dus achterwege.” Ook benadrukt Ros dat de

voeren leraren meer inhoudelijke gesprekken met

onderzoeksvraag bij voorkeur betrekking moet

elkaar over onderwijs. Het onderzoek bevordert een

hebben op lerarengedrag, omdat het gedrag van

lerende en een onderzoekende cultuur in de school.

de leraar een hele belangrijke factor is als het

En dat is een hele belangrijke voorwaarde voor

gaat om schoolontwikkeling. “Als je echt iets

schoolontwikkeling.”

wilt veranderen in het onderwijs, dan draait het
meestal om het gedrag van de leraar.”
Naast de onderzoeksvraag, draagt natuurlijk ook

Urgente onderzoeksvraag

de kwaliteit van het onderzoek bij aan een goede
Maar praktijkonderzoek draagt niet per definitie

implementatie van de onderzoeksresultaten,

bij aan schoolontwikkeling. Er zijn voorwaarden.

iets dat de opleiding moet bewaken. Zo is het

Zo moet de onderzoeksvraag aansluiten bij de

bevorderlijk voor de schoolontwikkeling als

ontwikkelbehoeften van de school. Ros: “Het

de aanbevelingen concreet en uitvoerbaar zijn,

moet een urgente vraag zijn die betrekking heeft

en duidelijk richting geven aan de wenselijke

Samen opleiden in breder perspectief

•

3 Samen opleiden en onderzoek

38

interventies. Daarnaast is het effectief als de

de innovatie die uit het onderzoek voortkomt. Zo is

onderzoeker niet alleen aangeeft ‘waar het naartoe

het bijvoorbeeld effectief om een of meer leraren

moet’, maar de school ook concrete handvatten

met een masteropleiding in de werkgroep op te

aanreikt om daar te komen, bijvoorbeeld in de

nemen. Zij hebben zelf onderzoeksvaardigheden,

vorm van checklists of videofilmpjes die het

en kunnen heel goed als kartrekker fungeren van

gewenste lerarengedrag laten zien. Ook een

de werkgroep of van de schoolontwikkeling. Ook

implementatieplannetje helpt: wie doet wat en

bevordert de inzet van masteropgeleide leraren een

wanneer evalueren we?

onderzoekende cultuur in de school.”
Zeker op scholen waar sprake is van gespreid

Niet geïsoleerd

leiderschap, waar leraren gewend zijn om in
werkgroepen beleid te ontwikkelen, ziet Ros

Verder benadrukt Ros dat het onderzoek niet

dat de werkgroep een belangrijke rol speelt bij

geïsoleerd mag plaatsvinden. Ze pleit voor een

de implementatie van de onderzoekresultaten.

werkgroep van leraren die het onderzoek volgt, en

“Het is krachtiger en effectiever als de werkgroep

die meepraat en meedenkt met de student of leraar

de implementatie aanstuurt dan wanneer dat

die het onderzoek uitvoert. De werkgroep bewaakt

allemaal op het bordje van de schoolleider komt te

dat de koppeling met schoolontwikkeling wordt

liggen”, zegt Ros. “Gespreid leiderschap bevordert

gemaakt en dat daartoe de juiste stappen worden

dat het praktijkonderzoek werkelijk leidt tot

gezet. Ook betrekt de werkgroep het team bij het

schoolontwikkeling.”

onderzoek, bijvoorbeeld door regelmatig posters
in de lerarenkamer op te hangen, een app-groep
op te zetten of er aandacht aan te besteden in het

Onderzoekende cultuur

teamoverleg.
Want natuurlijk vereist dit alles een onderzoekende
“In deze werkgroep zitten leraren die affiniteit

houding van leraren en een onderzoekende cultuur

hebben met het thema en die straks iets met de

in de school, volgens Ros een hele belangrijke

opbrengsten van het onderzoek moeten gaan doen”,

voorwaarde voor schoolontwikkeling op basis van

vertelt Ros. “Het is prettig als deze mensen, formeel

praktijkonderzoek. Overigens blijkt uit onderzoek

of informeel, ook wat gezag hebben, zodat ze later

van Ros dat leraren zelf het idee hebben dat ze best

kartrekker kunnen zijn van de implementatie van

een onderzoekende houding hebben. “Opvallend

39

is dat leraren denken dat ze vrij hoog scoren op

elkaar de diepte in gaan, en ervoor zorgen dat er in

een onderzoekende houding, terwijl collega’s

de teamvergadering wat minder organisatorische en

elkaar wat dat betreft een stuk lager inschatten.

wat meer inhoudelijke dingen op de agenda staan.”

En schoolleiders zijn nog wat negatiever over de
onderzoekende houding van hun leraren. Leraren
overschatten zichzelf dus wat dit betreft. Dit heeft

Professionele werkplaats

mogelijk te maken met het feit dat leraren niet altijd
weten wat een onderzoekende houding precies

Om een onderzoekende cultuur in de partner-

inhoudt.”

scholen te versterken, werkt het POS aan de opzet
van zogenoemde ‘professionele werkplaatsen’,

Dat de schoolleider een hele belangrijke rol speelt

vertelt Ros. “We willen innovatieve scholen

in het creëren van een onderzoekende cultuur blijkt

bij elkaar brengen en hun ontwikkelvragen

ook uit het onderzoek van Ros. Ze onderzocht wat

inventariseren. Innovatieve scholen hebben

die rol precies behelst. “Als de schoolleider goed

namelijk vaak veel ontwikkelvragen waar we

is betrokken, dan gaat de onderwijsontwikkeling

allemaal van kunnen leren. Het idee is om

veel sneller. Die betrokkenheid houdt onder meer

vervolgens een projectgroep samen te stellen

in dat de schoolleider een visie heeft op onderzoek

met studenten, leraren en pabodocenten die naar

in de school, dat hij beleidsthema’s koppelt aan

aanleiding van die ontwikkelvragen onderzoek

onderzoek, dat hij faciliteert, en dat hij zelf een

gaat doen en nieuwe kennis gaat ontwikkelen,

voorbeeldrol vervult: de schoolleider leeft een

die voor het hele partnerschap interessant is. Ik

onderzoekende houding voor.”

heb hoge verwachtingen van zulke professionele
werkplaatsen.”

Om een onderzoekende cultuur in de school te
bewerkstelligen, hoeven schoolleiders niet zozeer
nieuwe dingen te organiseren, maar gaat het er
vooral om dat ze de dingen die al gebeuren, ánders
doen. Ros: “Het gaat om kleine dingen, bijvoorbeeld
meer doorvragen over het waarom, meer kritische
vragen te stellen, leraren stimuleren om in de
werkgroepen literatuur te gebruiken, leraren
prikkelende stellingen voorleggen, zodat ze met
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“Het ontwerpatelier is een
vliegwiel voor het creëren
van een onderzoekende
cultuur in de school”

3.2
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Professionalisering
en onderzoek
onlosmakelijk
verbonden
In de partnerschappen Twente West en Twente Oost is professionalisering onlosmakelijk
verbonden met ontwerp- en onderzoeksactiviteiten van studenten, leraren, lerarenopleiders
en onderzoekers. Als onderzoeker (en lerarenopleider) bij het lectoraat Rich Media & Teacher
Learning van Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs is Christine Kemmeren betrokken
bij de nieuwste ontwikkelingen in het samen opleiden op de Pabo van Saxion in Enschede.
Welke plaats heeft onderzoek binnen dit partnerschap? En wat is haar rol als onderzoeker bij
ontwikkelingen?

In verschillende contexten geeft dit partnerschap

Kennisclips en praktijkvoorbeelden

onderzoek een plaats in het samen opleiden.
Allereerst is onderzoek natuurlijk een

Het project Versterking Samenwerking

onderdeel van het curriculum: studenten doen

Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) heeft in

ontwerp- en onderzoeksactiviteiten gedurende

dit partnerschap veel in gang gezet, ook op het

hun gehele opleiding en doen in hun laatste

gebied van onderzoek. Voor de verschillende

jaar ontwerponderzoek, dat aansluit bij de

VSLS-thema’s zijn er themagroepen gevormd

onderzoeksagenda van de school. Dat laatste

van leraren en lerarenopleiders. Doel van deze

– aansluiten bij de onderzoeksagenda – is heel

themagroepen was om producten te ontwikkelen

belangrijk, benadrukt Kemmeren. “Dan is het

waarmee theoretische kennis en praktijkkennis

onderzoek relevant voor de school en draagt het

over het betreffende thema toegankelijk wordt

bij aan de ontwikkeling van de betreffende school.

gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld kennisclips,

Maar we vinden het belangrijk dat ook andere

video-praktijkvoorbeelden, didactische materialen,

scholen kunnen profiteren van de uitkomsten van

procedures en spellen ontwikkeld. Al deze

het onderzoek van studenten. Daarom is er elk jaar

producten zijn op een website van het partnerschap

een presentatiemarkt, waar alle ontwerpen van

geplaatst.

studenten worden gepresenteerd.”
“Door kennis op deze manier te materialiseren,
hebben we die kennis toegankelijker gemaakt”,
zegt Kemmeren. “Dat is bijvoorbeeld heel prettig
voor schoolopleiders. Die weten immers niet
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altijd precies welke theorie studenten op de

Samen met schoolopleiders heeft Kemmeren

opleiding gebruiken. Maar door de kennis op deze

zogenoemde ‘ontwerpateliers’ ingericht over

laagdrempelige manier beschikbaar te maken,

ouderbetrokkenheid. Dit zijn bijeenkomsten op

ondersteunen we de onderzoekende houding van

de basisschool waarin studenten, schoolopleider,

alle betrokkenen bij het samen opleiden.”

mentoren en leerkrachten aan een bepaald
thema werken. “In zo’n ontwerpatelier staat de

Kemmeren werkte als mede-ontwikkelaar en als

verbinding tussen theorie en praktijk centraal”,

onderzoeker mee in de groep die zich bezighield

vertelt Kemmeren. “Het uitgangspunt is steeds de

met het thema ‘Ouderbetrokkenheid’. “Ik heb

eigen praktijkervaring. De deelnemers verkennen

onderzoek gedaan naar de vraag hoe je optimaal

het thema, bespreken praktijkervaringen,

kunt leren van videobeelden. Waar moeten die

ontwerpen nieuwe leeractiviteiten, proberen

beelden aan voldoen? Dat heeft geleid tot een

deze leeractiviteiten uit in de onderwijspraktijk

infographic met ontwerprichtlijnen voor het maken

en reflecteren hierop. Deze professionele

van bruikbare praktijkvoorbeelden.”

ontwikkeling wordt doorspekt met relevante
theorie, de praktijk wordt dus theory-informed
benaderd. Als hulpmiddel worden hiervoor

Verbinding praktijk en theorie

de kennisclips en (video)praktijkvoorbeelden
gebruikt.”

Belangrijke doelen van alle professionaliserings- en
onderzoeksactiviteiten zijn het leren verbinden

Kemmeren benadrukt dat het voor studenten heel

van theorie en praktijk én het ontwikkelen

belangrijk is dat school- en instituutsopleiders

van een onderzoekende houding. “Dit vereist

dezelfde taal spreken, zodat theorie ‘in de

niet alleen de beschikbaarheid van bepaalde

praktijkervaring’ wordt herkend en toegepast.

leermiddelen, maar ook een didactiek waarmee

“De schoolopleider is degene die dit proces

deze leermiddelen effectief worden ingezet”,

modelt. En het leuke is: iedereen leert tijdens deze

vertelt Kemmeren. “Daarom is samen met een

bijeenkomsten. Je merkt dat leerkrachten bepaalde

ontwikkelgroep van schoolopleiders een didactisch

theoretische begrippen nu meer gebruiken.

scenario ontwikkeld, waarin kennisclips en

En ook dat leerkrachten in het ontwerpatelier

praktijkvoorbeelden door schoolopleiders worden

praktijkkennis delen had mooie effecten: de

ingezet in de (stage)begeleiding van studenten op

leerkrachten voelen zich erkend in hun ervaring,

de basisschool.”

de studenten leren er graag van, en samen met de
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schoolopleider wordt de praktijkkennis ook weer

houding stimuleert. Wat zijn daarvoor nu precies de

gekoppeld aan theoretische kennis.”

succesfactoren? Wat vereist het van de rol van de
schoolopleider? Van de rol van de student? En van
andere deelnemers? Hoe kunnen bronnen worden
ingezet en gebruikt? Op dat soort vragen hopen wij

Kennisnetwerk Twente

antwoorden te vinden.”
Omdat de ervaringen met het ontwerpatelier
zeer positief waren, wordt de werkwijze
binnen het partnerschap verder ontwikkeld

Lerende cultuur

en geïmplementeerd. Dat gebeurt in het
kader van het ‘Kennisnetwerk Twente’,

Met de ontwerpateliers wil het partnerschap

een professionaliseringsplatform dat is

een onderzoekende en samenwerkende cultuur

voortgekomen uit het VSLS-project. “Een aantal

stimuleren. Kemmeren: “Het ontwerpatelier is een

schoolbesturen vond dat we de succesvolle

soort linking pin waarbij de theorie relevant wordt

VSLS-professionaliseringsactiviteiten moeten

gemaakt voor het professioneel handelen in een

voortzetten”, vertelt Kemmeren. “Zij hebben budget

specifieke situatie op een specifieke school. Je kunt

beschikbaar gesteld, waarmee het Kennisnetwerk

er heel goed diverse doelgroepen van de school

Twente is opgezet.”

bij betrekken, bijvoorbeeld de schooldirecteur,
beginnende leerkrachten of een teamlid dat veel

Een van de activiteiten die in het Kennisnetwerk

weet over het betreffende onderwerp en die in het

wordt uitgevoerd, is de ontwikkeling van nieuwe

atelier een bepaalde inbreng heeft. Op die manier

ontwerpateliers over ‘drama’ en ‘digitale didactiek’.

kan het ontwerpatelier ook als een vliegwiel

Bovenschoolse ontwikkelteams van instituuts-

werken om een onderzoekende cultuur in de school

en schoolopleiders zijn hiermee enthousiast

te creëren.”

aan de slag gegaan. Kemmeren is vanuit het
lectoraat Rich Media & Teacher Learning als
onderzoeker aan deze ontwikkelteams verbonden.
“We willen het ontwerpatelier als didactisch
scenario verder ontwikkelen. We zoeken naar een
didactiek waarmee je de theorie heel dicht bij de
praktijkervaring brengt en een onderzoekende
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Lessen ontwerpen
in een onderzoekswerkplaats
Dat de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) de subsidie voor
de opzet van een onderzoekswerkplaats misliep, weerhield dit partnerschap er niet van om
er toch mee aan de slag te gaan. Dit schooljaar draaien er twee onderwijswerkplaatsen, en
volgend schooljaar komen er nog twee bij. Hans van der Linden, coördinator van de ROWF,
vertelt erover.

Natuurlijk voeren studenten onderzoek uit in het

‘ontwikkelteams’, waarin leraren van verschillende

kader van hun opleiding, maar het is ook zinvol

vakken samen aan de slag gingen met de VSLS-

dat startende en ervaren leraren onderzoek

thema’s. Dat was heel zinvol en nuttig, maar de

inzetten om hun lespraktijk en de kwaliteit van

deelnemende leraren gaven aan dat ze de directe

het onderwijs te verbeteren, zo was de gedachte.

link met hun vak misten. Dat punt pakken we nu op

Daarom meldde de ROWF zich aan voor de pilot

in de onderzoekswerkplaatsen, waar leraren aan

‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek’ van het

deelnemen die hetzelfde vak geven.”

NRO. Helaas werden er andere opleidingsscholen
voor de pilot geselecteerd. Voor Van der Linden

In de onderzoekswerkplaats komen vakdocenten

en zijn collega’s was dat echter geen reden om

(en studenten) van verschillende scholen bij

de onderzoeksambities dan maar in de ijskast te

elkaar om, met begeleiding van een ervaren

zetten.

onderzoeker van de lerarenopleiding,
praktijkgericht en ontwerpgericht onderzoek te
doen en op basis daarvan hun eigen lespraktijk te
verbeteren. Dat is de belangrijkste doelstelling

Praktijkgericht en ontwerpgericht

van de onderwijswerkplaatsen, vertelt Van der
Dat de plannen toch zijn doorgezet, heeft onder

Linden. “Maar daarnaast willen we hiermee de

meer te maken met het feit dat er binnen deze

onderzoekende houding van leraren bevorderen,

Opleidingsschool al eerder positieve ervaring

omdat dat een hele krachtige component is in

is opgedaan met onderzoeksteams, vertelt

de individuele professionalisering van docenten.

Van der Linden. “In het kader van het project

Dan gaat het bijvoorbeeld over onderzoekend

Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen

handelen en kennis uit onderzoek toepassen

en Scholen hebben we gewerkt met zogenoemde

in je eigen praktijk. Maar ook: hoe kun je door
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een onderzoekende structuur in de school op

activiteiten en werkvormen naar voren komen als

te zetten, mensen op een andere manier naar

effectieve werkvormen om de zelfregulatie van

hun eigen praktijk laten kijken? We willen graag

leerlingen te bevorderen. Op basis van die kennis

weten in hoeverre de onderzoekswerkplaats

ontwerpen de deelnemers van de teams een les

bijdraagt aan een onderzoekende houding en een

volgens de ontwerpcyclus.”

onderzoekende schoolcultuur, en daar willen we
aan het eind van het traject een uitspraak over
doen. Ook gaan we kijken op welke manier we
zulke onderzoekstrajecten kunnen inbedden in de
professionalisering van leraren.”

Zelfregulatie
Dit jaar lopen er twee onderzoekswerkplaatsen,
één met leraren lichamelijke opvoeding en één
met leraren die bètavakken geven. Volgend jaar

“Onderzoek is een
hele krachtige
component in
de individuele
professionalisering
van docenten”

komen er twee teams bij met leraren van andere
vakken(clusters). In elk team zitten zes leraren,
die worden begeleid door een onderzoeker
vanuit één van de lerarenopleidingen. In beide
onderzoekswerkplaatsen staat dezelfde

Verbreden

vraag centraal, namelijk: hoe maak je je lessen
toekomstgericht? “Dat is een belangrijke, maar

Om de activiteit te verbreden en te bewerkstelligen

brede vraag”, zegt Van der Linden. “Daarom hebben

dat de opbrengsten van het ontwerponderzoek

we één vaardigheid gekozen waarvan we op basis

breder worden gedeeld, moeten de deelnemers

van onderzoek weten dat leerlingen die nodig

hun eigen vaksectie nadrukkelijk bij het traject

hebben om de inhoud van de lessen te kunnen

betrekken, vertelt Van der Linden. “De vaksecties

vertalen naar hun eigen toekomst: zelfregulatie.

hebben ook een inbreng in het ontwerpproces. Als

De onderzoeksteams onderzoeken wat er in de

de les in de werkplaats is ontworpen, leggen de

wetenschap bekend is over zelfregulatie en welke

deelnemers deze voor aan de vaksecties op hun
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eigen school. De vaksectie geeft feedback, op basis

gekozen op basis van onderwijsbeleid en actuele

waarvan de deelnemer zijn lesontwerp aanpast.

ontwikkelingen in het onderwijs, bijvoorbeeld

Vervolgens gaat hij de les geven en komen collega’s

2032 en het Sectorakkoord. Elke school heeft

van de vaksectie kijken. Zij beoordelen de les aan de

daarmee te maken en is bezig met bijvoorbeeld

hand van een kijkkader. Op basis daarvan wordt de

21 ste-eeuwse vaardigheden en gepersonaliseerd

les nog een keer aangepast en wordt hij vervolgens

onderwijs. Daarnaast kijken de deelnemers wat

gedeeld en geëvalueerd binnen de vaksectie. In

er in vaksecties speelt: waar zijn we als vaksectie

de onderzoekswerkplaats wordt de les ten slotte

op school mee bezig? Wat zijn onze doelen? En

vastgelegd in een kader. Tot slot organiseren

wat betekent dat voor het onderzoek dat we

we een bijeenkomst, waarvoor ook de andere

willen doen? Op die manier is het onderzoek dat

partnerscholen worden uitgenodigd. Zo proberen

in de onderzoekswerkplaatsen wordt uitgevoerd

we de opbrengsten zo breed mogelijk te delen.”

gekoppeld aan schoolontwikkeling. Maar
schoolontwikkeling is niet het primaire doel van

Dit traject neemt ongeveer drie maanden in beslag.

de werkplaatsen. Het doel van dit eerste traject

Met de afsluitende bijeenkomsten meegerekend,

is lessen te ontwerpen die de zelfregulatie van

kan deze cyclus per schooljaar twee keer worden

leerlingen vergroten.”

uitgevoerd. In totaal komen de onderzoeksteams
tien keer per jaar, gedurende drie uur, bij elkaar.

De onderzoekswerkplaatsen worden door het

“Binnenkort beginnen de deelnemers van de twee

partnerschap Samen Opleiden gefaciliteerd. De tien

onderzoekswerkplaatsen aan het eerste lesontwerp

bijeenkomsten van de onderzoeksteams worden

waarin de vaardigheid zelfregulatie aan bod komt”,

gefinancierd vanuit de reguliere subsidie van de

vertelt Van der Linden. “In het tweede ontwerp

Opleidingsschool, en de activiteiten op school –

zullen ze de vaardigheid ‘samenwerken’ centraal

van en met de secties – worden door de scholen

stellen.”

gefaciliteerd.

Schoolontwikkeling
Van der Linden vertelt dat er verschillende aspecten
zijn die een rol spelen bij de keuze van de thema’s.
“Het brede thema ‘toekomstgericht onderwijs’ is
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4

	Samen opleiden,
doorgaande lijn
en HRM
_
Op welke manier kan HRM bijdragen aan
een gezamenlijk beroepsbeeld en aan een
doorgaande ontwikkelingslijn van leraren?
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Benut samen opleiden
om HRM-beleid
impulsen te geven
Samen opleiden brengt specifieke HRM-vraagstukken met zich mee, maar biedt
het personeelsbeleid vooral kansen. Dat stelt Marjan Vermeulen, hoogleraar
Docentprofessionalisering bij de Open Universiteit. “Samen opleiden biedt mogelijkheden om
het leren centraal te stellen en doorlopende leerlijnen te ontwikkelen.”

Het is wel eens lastig; de begeleider van de

die helemaal geen heil ziet in onderzoek en daar

opleiding en de mentor op school begeleiden

niets aan doet, dan is dat voor die student, maar

dezelfde student en werken veel samen, maar

ook voor de opleiding, zeer conflicterend”, zegt

hebben een verschillende werkgever en vallen

Vermeulen. “Dat is ontzettend jammer, temeer

onder een andere cao. Deze medewerkers

daar de samenwerking organisaties juist zoveel kan

voeren functioneringsgesprekken met de

brengen. Want door de samenwerking komen er

leidinggevenden in hun ‘eigen organisaties’, ook

ook nieuwe perspectieven en werkwijzen de school

over hun functioneren in het partnerschap Samen

of opleiding binnen, waardoor er vernieuwing

Opleiden. “Dat betekent dat hun functioneren

en ontwikkeling op gang komt, en er een klimaat

vanuit verschillende referentiekaders en met

ontstaat waarin mensen zich verder kunnen

andere criteria wordt bekeken en beoordeeld”,

ontwikkelen.”

zegt Vermeulen. “Dat zijn nu eenmaal barrières
waarmee partnerschappen Samen Opleiden te

Maar dat gaat niet vanzelf. Zo is daarvoor allereerst

maken hebben.”

nodig dat de partnerorganisaties een gezamenlijke
visie ontwikkelen op leren en opleiden. Alleen
dan kunnen ze studenten en (beginnende) leraren
vanuit hetzelfde referentiekader faciliteren,

Gezamenlijke visie

ondersteunen en beoordelen. “Die visie blijft
Of neem de doorgaande lijn. Vermeulen geeft het

als het goed is steeds in ontwikkeling,” zegt

voorbeeld van de student die in zijn opleiding leert

Vermeulen, “en leidt tot concrete afspraken en

om praktijkonderzoek te doen, omdat dat van

activiteiten. Op partnerschapsniveau worden

groot belang is voor zijn eigen ontwikkeling en voor

bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken gemaakt over

de ontwikkeling van de school. “Als die student

het praktijkonderzoek van studenten, op welke

na zijn afstuderen op een school komt te werken

manier dat onderdeel is van de opleiding, hoe het
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onderzoek de school ten goede komt, maar ook
welke kwaliteitseisen je als partnerschap aan het
onderzoek van studenten stelt.”

Informeel leren
Naast een gezamenlijk visie, zijn er nog andere
zaken die de kwaliteit van het HRM-beleid positief
beïnvloeden. Zo is het belangrijk, stelt Vermeulen,

“De
partnerorganisaties
moeten een
gezamenlijke visie
ontwikkelen op leren
en opleiden”

dat studenten en leraren gelegenheid krijgen om,
naast het formele leren, ook informeel te leren.
“Goed HRM-beleid is in het onderwijs altijd gericht
op leren, op het leren van leerlingen, het leren
van studenten en het leren van personeel. Dat

Collectief leren

leren gebeurt meestal doelgericht en gepland,
bijvoorbeeld volgens het curriculum of het

En dan is er nog een element dat we volgens

professionaliseringsplan. Maar het is belangrijk

Vermeulen moeten terugzien in het HRD-

dat studenten en leraren, naast dit formele

beleid: het collectieve leren, ofwel het samen

leren, ook spontaan leren van dingen die zomaar,

leren en het leren met elkaar. “Het individuele

ongepland gebeuren. Je leert bijvoorbeeld van

leren heeft individuele opbrengsten”, zegt

een gesprek in de wandelgangen of doordat

Vermeulen. “Je volgt een opleiding en aan het

iemand een vraag aan je stelt waardoor je ineens

eind van de opleiding bewijs je individueel dat

anders naar jezelf gaat kijken. Dat spontane leren

je de vereiste competenties beheerst. Collectief

is belangrijk, omdat het leidt tot innovatie en

leren betekent dat mensen samen, met elkaar

creativiteit. De maatschappij wordt bovendien

leren. Ze maken een gezamenlijk leerproces

steeds minder voorspelbaar, dus we moeten

door, en de opbrengsten van het leerproces

kunnen reageren op dingen die zich zomaar

zijn collectief. Een team doet bijvoorbeeld

ineens voordoen. Goed HRD-beleid maakt ook dat

gezamenlijk praktijkonderzoek naar de effecten

ongeplande, informele leren mogelijk.”

en de implementatie van een doorlopende leerlijn
groep 1 tot en met 8. Op basis daarvan wordt
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het curriculum aangepast, en de teamleden zijn

Het partnerschap zou in de visie van Vermeulen

gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering

veel meer moeten functioneren als een

van het nieuwe curriculum.”

netwerkorganisatie, waarin partners, in
verschillende vormen en samenstellingen,

Collectief leren is belangrijk in een lerende

samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

organisatie. Om een lerende organisatie te

“Die samenwerkingen hoeven niet allemaal via

zijn, moet collectief leren integraal worden

de opleiding te lopen, zoals nu het geval is”, vindt

georganiseerd, zodat alle onderdelen van de

Vermeulen. “Samenwerking kan ook in andere

organisatie samen leren. Vermeulen: “Collectief

vormen, bijvoorbeeld scholen die samen een

leren is gericht op de schoolontwikkeling, op het

project ontwikkelen of afspraken maken over welke

gezamenlijk bereiken van de schooldoelen. Zo zijn

onderdelen van het samen opleiden ze voor hun

de professionalisering van individuen en van de

rekening nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het

hele organisatie onlosmakelijk verbonden.”

partnerschap daar sterker van wordt.”

Netwerkorganisatie

Kansen

Om dit alles te bewerkstelligen is het volgens

Die kans zouden partnerschappen Samen Opleiden

Vermeulen nodig dat de partners in het

moeten grijpen, vindt Vermeulen. “Samen

samen opleiden nauwe en gelijkwaardige

opleiden biedt een uitgelezen kans om samen

relaties met elkaar onderhouden. Met name

doorlopende leerlijnen te ontwikkelen, het leren

die gelijkwaardigheid ziet zij in de praktijk

centraal te stellen en daaromheen je HRD-beleid

nog niet. “De opleidingen hebben binnen de

te ontwikkelen. Juist omdat je verder kan gaan dan

partnerschappen nog een sterk sturende rol.

met je eigen organisatie, je eigen cao en je eigen

Maar als je echt gezamenlijk opleidingsbeleid

werkgever, kun je samen over grenzen heen kijken

wilt ontwikkelen, dan moet je ook echt samen

en nieuwe dingen ontwikkelen. Zo geeft samen

optrekken, vanuit een gezamenlijke visie de

opleiden heel veel kansen om impulsen te geven

doorgaande professionaliseringslijn vormgeven en

aan HRM, om het leren van alle mensen in alle lagen

mensen gelegenheid geven om ook informeel en

van de organisatie vorm te geven, ook binnen de

collectief te leren.”

afzonderlijke partnerorganisaties, omdat die op een
vrijwel natuurlijke wijze van elkaar kunnen leren.”
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Een leven lang leren
in doorgaande
professionaliseringslijn
De basis voor een leven lang leren wordt gelegd met een goede doorlopende
professionaliseringslijn samen opleiden, beginnende op de pabo. De partners Samen
Opleiden zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. Dat betoogt Arien Hartog, directeur
professionalisering bij de Stichting Primair Onderwijs Utrecht en voorzitter van de projectgroep
Versterking Samenwerking van Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort (HU pabo).

De projectgroep Versterking Samenwerking

professionaliseringslijn, stelt Hartog: “Dat is de

van dit partnerschap Samen Opleiden heeft

grote kunst, om daar samen voor te zorgen.”

allereerst gewerkt aan een goede afstemming
tussen het curriculum van de pabo en het

Want complicerende factor daarbij is dat de

werkplekcurriculum. Heel belangrijk volgens

rollen en verantwoordelijkheden van de pabo

Hartog, maar dat is niet genoeg. Want omdat

en de school gedurende het ‘leven lang leren’

dit partnerschap kiest voor de meest brede

veranderen. Tijdens de opleiding is de pabo de

benadering van samen opleiden, moet er meer

eerstverantwoordelijke voor de professionele

gebeuren. “Die brede benadering houdt in dat het

ontwikkeling, en tijdens de inductiefase en

samen opleiden is gericht op studenten, startende

daarna is dat het schoolbestuur. “Idealiter blijft

leraren en ervaren leraren”, zegt Hartog. “Het gaat

de pabo ook na het afstuderen betrokken bij de

in feite dus over een leven lang leren. Dat is ook

professionalisering van startende en ervaren

de kern van het HRM-beleid: het heeft betrekking

leraren”, zegt Hartog. “Maar scholen kunnen er

op studenten, startende leraren en ervaren

in principe ook voor kiezen om daarvoor andere

leraren en het beleid moet een doorgaande

instituten in te schakelen.”

professionaliseringslijn bewerkstelligen.”
Volgens Hartog is het met het oog op de
doorgaande professionaliseringslijn belangrijk dat
er een goede afstemming is tussen de pabo en de

Grote kunst

scholen, zeker waar het gaat om afgestudeerde
Vanuit het perspectief van het samen opleiden

studenten die als leerkracht aan de slag gaan op

zijn scholen en opleidingen gezamenlijk verant-

een school. “Het lukt pabo’s bijvoorbeeld niet altijd

woordelijk voor die doorgaande

om in het curriculum alles te behandelen wat ze
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belangrijk vinden. Het is dan zaak dat de pabo aan

proces van het volgen en begeleiden van de

de scholen duidelijk maakt aan welke thema’s of

ontwikkeling”, zegt Hartog. “Dat begint in de

vaardigheden minimale aandacht is besteed. Dan

opleiding, en dat loopt door in de eerste jaren van

kunnen de scholen daaraan aandacht besteden in de

het leraarschap, en ook daarna. Ook hier moet er

inductiefase. Op die manier bevorder je echt samen

sprake zijn van een doorgaande lijn. Zowel in de

de doorgaande lijn.”

opleiding als op school heten we de mensen eerst
welkom, we geven hen een gevoel van veiligheid,
rust om zichzelf te kunnen ontwikkelen, en we
bieden hen daarbij begeleiding. Het is belangrijk

“Idealiter blijft
de pabo ook na
het afstuderen
betrokken bij de
professionalisering
van leraren”

om die ontwikkeling goed te volgen, duidelijk te
zijn over wat goed gaat en ook over wat beter kan.
En als het nodig is, moet je ook afscheid van elkaar
durven nemen. Gelukkig zijn dat uitzonderingen.
Meestal zien we dat de begeleiding en ondersteuning startende leerkracht helpen om te
groeien tot vakbekwame, ervaren leerkrachten.”

Bekwaamheidseisen
Hartog wijst erop dat het essentieel is dat er aan dit
alles een gemeenschappelijke visie ten grondslag

Ontwikkeling volgen

ligt: wat verstaat het partnerschap Samen Opleiden
onder ‘een goede leraar’? Naar aanleiding van de

Naast professionalisering, is de monitoring

recente wijziging van de landelijk vastgestelde

van het functioneren van leerkrachten, ofwel

bekwaamheidseisen van de leraar in het primair

hun kwaliteit, belangrijk als het gaat om HRM-

onderwijs, is daarover binnen het partnerschap

beleid. Ook dat ziet Hartog als een gezamenlijke

momenteel een discussie gaande, vertelt Hartog.

verantwoordelijkheid van opleiding en scholen,
zeker waar het gaat om de ontwikkeling

“Er worden landelijk nu drie bekwaamheden

van studenten en starters. “Het gaat om het

onderscheiden: de vakinhoudelijke bekwaamheid,
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de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische

zetten. Dat is arbeidsintensief en dat kost tijd. Die

bekwaamheid. Wij kijken nu met elkaar grondig

tijd nemen we omdat het onze vaste overtuiging is

wat we daarvan vinden, of we daar nog wat aan

dat eigenaarschap cruciaal is voor de ontwikkeling

toe willen voegen en hoe we dat vertalen naar de

en de effecten van samen opleiden. Het is wel

verschillende elementen van onze samenwerking.

belangrijk om een structuur te ontwikkelen om

We hebben in ieder geval vastgesteld dat deze

eigenaarschap te bewerkstelligen en om al die

definiëring van bekwaamheden in onze visie te

partners in beweging te krijgen, want in een

beperkt is, omdat het uitsluitend betrekking heeft

complex geheel van 17 schoolbesturen en een pabo

op de rol van de leraar in de klas. Als het gaat

gebeurt dat niet vanzelf. Dat vereist een zorgvuldig

om de competenties van de leraar speelt er veel

opgebouwde structuur waarbij er op alle niveaus

meer, bijvoorbeeld communicatie met ouders,

overleg is.”

samenwerken met teamleden, reflecteren op je
eigen handelen, en je blijven ontwikkelen. We
willen het competentieprofiel dus uitbreiden en
die discussie wordt nu gevoerd. De uitkomst van
die discussie zal onder meer richting geven aan de
instrumenten en hulpmiddelen die we gebruiken in
de opleiding en in het HRM-beleid van de scholen.
Zo ver is het zeker nog niet, maar daar gaan we de
komende tijd verder aan werken.”

Eigenaarschap
En dat kost tijd, weet Hartog op basis van ervaring.
“Wij werken samen met 17 schoolbesturen en wij
hechten in de samenwerking heel veel waarde aan
eigenaarschap. En eigenaarschap bereik je alleen
maar als alle partners inbreng en zeggenschap
hebben. Dat maakt dat er veel en goed overleg
moet zijn voordat je een stap voorwaarts kunt
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Samen
professionaliseren
vereist strategisch
HRM van alle partners
Een doorgaande professionaliseringslijn van student tot ervaren docent. Dat is de inzet van
de professionaliseringspijler van RPO Rijnmond (Regionaal Professionaliseren en Opleiden
van leraren). Die pijler is volop in ontwikkeling. Er is een leernetwerk gevormd dat de kar
van deze ontwikkeling trekt. Coördinator van RPO Rijnmond Liesbeth Bloeme vertelt
erover. “Het is nog pril, maar er gebeurt heel veel op dit gebied.”

Was aspirant opleidingsschool RPO Rijnmond

hebben; daar in ieder geval naar streven. Dat vraagt

(Regionaal Professionaliseren en Opleiden)

dus ook wat van onze scholen.”

het eerste jaar van haar bestaan (2015-2016)
vooral bezig met de ontwikkeling van het samen
opleiden van studenten, dit schooljaar richt het

Eigen stoel

partnerschap zich sterk op de ontwikkeling van
de doorgaande professionaliseringslijn. RPO

Want dat is een belangrijk uitgangspunt: het

Rijnmond vat samen opleiden op in de breedste

partnerschap wil een lerende, op ontwikkeling

zin: het is gericht op de doorlopende leerlijn

gerichte organisatie zijn. Op basis daarvan wordt

van de initiële opleiding van de student, naar

bekeken wat er nodig is om de doorlopende

het inductieprogramma van de startende leraar

professionaliseringslijn vorm te geven. Bloeme:

tot en met de professionalisering van ervaren

“De scholen en besturen kijken welke

leraren.

professionalisering in eigen huis nodig is, op welke
doelen die is gericht en wat de professionals

“Het is belangrijk dat de doorlopende scholings-

zelf willen ontwikkelen. En op het niveau van

en professionaliseringslijn aansluit bij de visie

het partnerschap kijken we hoe we daar een

van het partnerschap, maar ook bij de visie van

doorlopende lijn van kunnen maken, waar alle

de partnerscholen”, zegt Bloeme. “Daarom is

partners in kunnen participeren en van kunnen

er een verbinding nodig tussen de doorgaande

profiteren. Het spannende zit in de succesvolle

professionalisering en het HRM-beleid van

verbinding tussen die twee niveaus.” Want hoe de

de scholen. Om als partnerschap een lerende

partnerscholen hun HRM-beleid invullen, is aan de

organisatie te kunnen zijn, is het een voorwaarde

scholen zelf. De inhoud van de professionalisering

dat de partnerscholen hun HRM-beleid op orde

wordt immers in de eerste plaats bepaald door
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de visie en doelen van de individuele school.

In het leernetwerk zal de gezamenlijke visie

Op een school die gepersonaliseerd leren als

worden uitgewerkt: wat verstaat RPO Rijnmond

speerpunt heeft, zal de professionalisering een

onder professionalisering op het niveau van het

andere inhoud hebben dan op een school die

partnerschap? En hoe verhoudt die visie zich tot het

onderzoekend leren de komende jaren centraal

professionaliseringsbeleid van de partners?

stelt. “We gaan zeker niet op de stoel van de school
zitten”, benadrukt Bloeme. “Elke school voert
haar eigen professionaliseringsbeleid en is daar
zelf verantwoordelijk voor. We ontwikkelen als
partnerschap dan ook geen nieuw, gezamenlijk
beleid. Wel willen we de partnerscholen
ondersteunen en faciliteren om HRM-beleid te
ontwikkelen dat in lijn is met de visie van de eigen
school en met de visie van het partnerschap in RPO
Rijnmond.”

“Het leernetwerk
ontwikkelt
doorlopende lijnen van
professionalisering”

Leernetwerk RPO Prof
“Het netwerk inventariseert de professionaliseringsOm de partnerscholen die ondersteuning te

activiteiten van scholen en opleidingen, en zorgt

bieden, heeft het partnerschap aansluiting

ervoor dat deze activiteiten worden gedeeld”,

gezocht bij het project Stap 2 van de VO-raad,

vertelt Bloeme. “Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens

waar onder meer aandacht is voor de vraag hoe je

de jaarbijeenkomst Samen Professionaliseren.

onderwijsdoelen kunt verbinden met HRM-beleid.

Daar verzorgen de partners workshops voor alle

Met ondersteuning van Stap 2 is het leernetwerk

schoolleiders van RPO Rijnmond, waarin ze aan

RPO-Prof opgezet, waarin schoolleiders,

elkaar laten zien waar ze mee bezig zijn, hoe het

docenten en HR-functionarissen van verschillende

werkt en waar ze tegenaan lopen.”

partnerscholen zitting hebben. Het leernetwerk
ontwikkelt de doorlopende leerlijn verder, waarbij

Een andere belangrijke taak van het leernetwerk

het gaat om de professionalisering van studenten

is de inventarisatie van vragen en behoeften op

en alle medewerkers van de partnerscholen.

het gebied van professionalisering. Bloeme: “Het
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leernetwerk onderzoekt ook wat er nog niet is en

En vervolgens worden er weer nieuwe behoeften

wat er nog niet gebeurt binnen het partnerschap.

geïnventariseerd.”

Als wordt vastgesteld dat scholen behoeften
hebben waar we in onze scholen en opleidingen nog

Inhoudelijk wordt het HRM-beleid van scholen

geen aanbod op hebben, dan kunnen we besluiten

niet op partnerniveau ingevuld, maar als het

om dat te gaan ontwikkelen of organiseren. Dan

gaat om het proces, biedt RPO Rijnmond de

komen ook de opleidingen nadrukkelijk in beeld,

partnerscholen zoveel mogelijk ondersteuning

want het is heel zinvol om te kijken wat de

en faciliteiten. “Wij stimuleren en faciliteren

opleidingen die in het partnerschap participeren

bijvoorbeeld collegiaal leren”, vertelt Bloeme.

kunnen bieden. Zij kunnen heel veel toevoegen,

“Docenten kunnen immers op allerlei terreinen

want ze zijn ook allemaal met HRM bezig, zowel op

en op allerlei manieren van elkaar leren. Daartoe

de scholen als in hun eigen organisatie.”

worden bijvoorbeeld werkplaatsen en professionele
leergemeenschappen ingericht, waar docenten van
verschillende scholen aan kunnen deelnemen. Dat
is een mooie manier om de expertise die scholen

Collegiaal leren

in huis hebben zo breed mogelijk te delen en te
Voor alles wat nieuw wordt ontwikkeld geldt dat

benutten binnen het partnerschap.”

het moet passen bij de visie van het partnerschap
en bij de behoeften van de school, benadrukt
Bloeme. “Dat moet altijd een aandachtspunt
zijn in het leernetwerk. Het netwerk heeft de
opdracht om bovenschools te inventariseren
wat er gebeurt, dat goed te ontsluiten en dingen
te ontwikkelen, die echt aansluiten bij waar
scholen behoefte aan hebben. Eigenlijk volgt
het leernetwerk een cyclisch proces: wat zijn de
behoeften? Hebben we daar een antwoord op? En
zo nee: kunnen we het ergens vandaan halen of
gaan we het zelf ontwikkelen? Er zullen, zo denken
we nu, werkwijzen, methoden en instrumenten
worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en verspreid.
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Kwaliteitsdilemma’s
van samen opleiden

“Partnerschappen Samen Opleiden hebben een heleboel dingen op orde en leveren ook
kwaliteit, maar een goed kwaliteitssysteem en een goede manier om systematisch aan
kwaliteit te werken ontbreken vaak nog.” Aldus Miranda Timmermans, lector Leerkracht bij
Pabo Avans Hogeschool in Breda. Hoe komt het dat de kwaliteitszorg van partnerschappen
Samen Opleiden zo moeizaam vorm krijgt? En waar liggen de uitdagingen voor de
partnerschappen?

Dat kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg

goed opleiden, zijn de vragen hierbij: wat willen

veelbesproken onderwerpen zijn als het gaat om

we bereiken? Hoe doen we dat? En doen we dan de

samen opleiden is niet verwonderlijk, blijkt uit

goede dingen op de goede manier?”

het gesprek met Timmermans, die promoveerde
op een onderzoek naar de kwaliteit van de

Het gaat bij kwaliteit ook over de kwaliteit van het

opleidingsschool. Er zijn nogal wat uitdagingen op

samenwerken, bijvoorbeeld over de wijze waarop

dit gebied.

je als partners in opleiden met elkaar omgaat. Om
de kwaliteit daarvan te meten, wordt vaak gekeken
naar tevredenheid en percepties, bijvoorbeeld van
de studenten.

Kwaliteit?
Allereerst is het belangrijk dat we weten waar

Timmermans benadrukt dat kwaliteit iets

we het eigenlijk over hebben als we spreken

veranderlijks is. Wat we onder kwaliteit verstaan is

van ‘kwaliteit’. Er zijn volgens Timmermans

afhankelijk van de context en van het tijdsgewricht.

namelijk verschillende invalshoeken. Zo stond

“Het fenomeen samen opleiden is in ontwikkeling,

‘kwaliteit’ lange tijd voor de aanwezigheid van

en we zoeken steeds naar verbeteringen. Dat

randvoorwaarden: er is een convenant, er is

betekent dat wat nu ‘goed’ is, straks mogelijk

begeleiding, er zijn afspraken over het aantal

niet meer aan onze kwaliteitseisen voldoet. We

studenten, er zijn uren voor de opleiders. “Maar nu

moeten kwaliteit dus bezien in het licht van

is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het

de context, de doelen en de ontwikkelingsfase

begeleiden, opleiden en professionaliseren”, zegt

van het partnerschap Samen Opleiden.”

Timmermans. “Gebaseerd op wat we weten over
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Voor alle partnerschappen geldt in ieder geval dat

– waar de kwaliteitstoetsing van de NVAO op is

ze startbekwame leraren moeten afleveren. “Dat

gebaseerd – en de doelen van samen opleiden niet

is duidelijk en daar kunnen we samen uitspraken

hetzelfde zijn. De doelen van samen opleiden zijn

over doen”, zegt Timmermans. “Maar de kwaliteit

breder. Naast het opleiden van studenten, gaat

van opleiden, opleiders of van het curriculum zijn

het ook om de doorgaande lijn: de begeleiding van

minder hard meetbaar. Daarbij baseren we ons dus

starters en de verdere professionalisering van

op de doelen van het partnerschap en op wat we

leraren. En dat valt buiten de scope van de NVAO,

weten uit de theorie over wat wel en niet werkt.”

doordat de standaarden alleen betrekking hebben
op de ontwikkeling van de startbekwaamheid van
studenten.”

Integraliteit
Kijkend naar de vele aspecten die een rol spelen
bij de kwaliteit van samen opleiden, is er een
integraal systeem van kwaliteitszorg nodig.
Daarbij speelt volgens Timmermans een aantal
uitdagingen een rol. Zo is het lastig dat het om
partnerschappen gaat, waarbij de partners
(opleidingen en scholen), naast de gezamenlijke
doelen, ieder hun eigen doelen hebben, en dus ook
een eigen kwaliteitszorgsysteem om te monitoren
of ze hun doelen behalen.

“Idealiter blijft
de pabo ook na
het afstuderen
betrokken bij de
professionalisering
van leraren”

Daarnaast is er het punt dat de NVAO de kwaliteit
van opleidingsscholen beoordeelt op basis van de
criteria die worden gebruikt bij de beoordeling
van opleidingen. Vanuit het perspectief

Niet afwachten

van integraliteit kun je je afvragen of deze
kwaliteitscriteria toepasbaar zijn op het samen

Het is door dit alles niet eenvoudig om te komen

opleiden? “Nee”, vindt Timmermans. “Dat is niet

tot een integraal kwaliteitssysteem. Behalve de

het geval, omdat de doelen van de initiële opleiding

hiervoor beschreven oorzaken, speelt daarbij
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ook een zekere handelingsverlegenheid van

kwaliteitssysteem dat voor alle partners geldt,

de partnerschappen een rol. Partnerschappen

en dat is gebaseerd op de doelen van samen

weten niet goed welke opbrengsten ze op welke

opleiden. Timmermans: “Dat betekent dat het

manier moeten meten. Timmermans: “Je ziet dat

systeem betrekking heeft op de kwaliteit van

er veel kwaliteitsuitspraken worden gedaan over

het opleiden van studenten, op de kwaliteit

de tevredenheid en over de randvoorwaarden,

van het onderzoek, en op de kwaliteit van de

maar uitspraken over de kwaliteit van de

doorgaande professionalisering. Je legt vast wat

beoogde opbrengsten, zoals de professionaliteit

je wanneer meet, welke instrumenten je daarvoor

van de afgestudeerden of de effecten van

gebruikt, wie daar verantwoordelijk voor is en

inductieprogramma’s, zie je nog weinig terug in de

wie verantwoordelijk is voor de vervolgacties.

kwaliteitszorg van partnerschappen.”

En dat op alle niveaus in de organisatie van het
partnerschap. Natuurlijk kun je als partnerschap

Dat dit beter kan en moet, wordt in het veld

ook gebruikmaken van informatie en gegevens die

breed gedeeld, maar Timmermans ziet ook dat

de afzonderlijke partners toch al verzamelen.”

veel partnerschappen een afwachtende houding
hebben. “Ze wachten totdat helder is hoe de

Het is belangrijk, vindt Timmermans, dat

toetsing van samen opleiden door de NVAO eruit

partnerschappen een goed kwaliteitszorgsysteem

gaat zien, maar ik vind dat partnerschappen hierin

ontwikkelen, maar het allerbelangrijkste is dat

zelf het voortouw moeten nemen. Ze kiezen ervoor

kwaliteit tussen de oren van de mensen zit, dat alle

om samen op te leiden, daar hoort ook bij dat je

medewerkers in het partnerschap erop zijn gericht

samen werkt aan integrale kwaliteit, dus dat je

om kwaliteit te leveren. “Het is heel essentieel dat

samen aan de slag gaat met kwaliteitsontwikkeling

kwaliteitszorg niet alleen instrumenteel wordt

en kwaliteitszorg.”

ingezet, maar dat het in de genen zit van alle
partners, en dat in alle lagen van de organisatie,
en op alle niveaus van handelen en opleiden, de
vraag centraal staat: bereiken we wat we willen

Genen

bereiken?”
Partnerschappen moeten er in de visie van
Timmermans van uitgaan dat ze een institutionele
eenheid vormen met een eigen kwaliteitssysteem.
Het partnerschap moet investeren in een integraal
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“Het mooie is dat we
op deze manier ook een
gemeenschappelijke taal
ontwikkelen”
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De kwaliteit van
samen opleiden in
Amsterdam
Zeker in een grote stad als Amsterdam, zijn de verschillen tussen scholen groot. De
Pabo HvA en zeven Amsterdamse schoolbesturen van de academische opleidingsscholen
STAIJ en ASKO grepen het project ‘Versterking samenwerking opleiding-werkveld’ aan
om die diversiteit binnen het partnerschap Samen Opleiden onder te brengen in een
samenhangend model, dat de naam ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ heeft meegekregen.
Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van het model. Anneke van der Linde vertelt erover.
Zij is hoofddocent Pabo HvA en is als coördinator curriculum intensief betrokken bij
samen opleiden.

Welke kwaliteitseisen stellen wij aan samen

Gemeenschappelijke taal

opleiden in deze grootstedelijke context? Dat
was een van de vragen waar het model antwoord

Het model is gebaseerd op drie pijlers: Samen

op moest geven. En dan heb je meteen te maken

opleiden, Samen onderzoeken en onderwijs

met een spanningsveld, vertelt Van der Linde.

ontwikkelen, en Samen professionaliseren. “We

Want in hoeverre maak je gezamenlijke afspraken

hebben allereerst voor elke pijler gedefinieerd wat

en in hoeverre laat je ruimte aan de eigenheid

we verstaan onder de basiskwaliteit”, vertelt Van

van de Opleidingsscholen? “Er zit een enorme

der Linde. “Dat betekent dat we voor elke pijler

rijkdom onder de diversiteit van scholen, die

hebben omschreven waar scholen ten minste aan

we zeker willen behouden. Maar we willen wel

moeten voldoen.”

duidelijkheid over de basiskwaliteit, omdat we
elke student willen garanderen dat hij wordt

Met het oog op de diversiteit zijn er bij elke pijler

opgeleid tot een goede, startbekwame leerkracht.

drie zogenoemde ‘opties’ toegevoegd: A, B en C.

Dit model formuleert gemeenschappelijke

Er zijn immers scholen die meer (willen) doen

kwaliteitsnormen, maar biedt naar ons idee ook

dan basiskwaliteit leveren. De opties verwijzen

ruimte voor de eigenheid van de school.”

dan ook naar extra inhoudelijke verdieping of
intensievere samenwerking op het gebied van
deze pijler. “Hoe verder je komt van A naar C, hoe
meer inhoudelijke verdieping of hoe intensiever de
samenwerking”, aldus Van der Linde.
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Om de basiskwaliteit (en de opties) nader in te

De basiskwaliteit van de pijler ‘Samen

vullen, wordt gebruikgemaakt van eerder onderzoek

onderzoeken en onderwijs ontwikkelen’ houdt in

en beschikbare kennis over de betreffende pijler.

dat de school studenten ruimte en gelegenheid

“We hebben bij elke pijler gekozen voor een

geeft om onderzoek uit te voeren dat aansluit

gemeenschappelijk referentiekader”, vertelt Van

bij de schoolontwikkeling. Van der Linde:

der Linde. “Het mooie is dat we daardoor ook een

“Hierbij gebruiken we als gemeenschappelijk

gemeenschappelijke taal ontwikkelen. Dat is heel

referentiekader het werk van Anje Ros, die

belangrijk, omdat het daardoor makkelijker wordt

verschillende handreikingen heeft gepubliceerd over

om ervaringen te duiden en delen, en met elkaar

praktijkonderzoek in het kader van samen opleiden1.

over kwaliteit te praten. Je gebruikt immers allemaal

Dat is heel toegankelijk materiaal waarmee we goed

dezelfde terminologie.”

uit de voeten kunnen.”
Bij de derde en laatste pijler ‘Samen

Referentiekaders

professionaliseren’ gaat het om een hoogwaardige
begeleiding van de student tijdens zijn

Om welk referentiekader het gaat, verschilt per

ontwikkeling tot startbekwame leerkracht en

pijler. Zo draait het bij de basiskwaliteit van de

tot basisbekwaamheid tijdens de inductiefase.

pijler ‘Samen opleiden’ om de leeromgeving:

Hierbij is de Landelijke beroepsstandaard

Studenten moeten werkervaring opdoen in een rijke

voor lerarenopleiders (VELON, 2012) het

leeromgeving. Om de basiskwaliteit en de opties van

gemeenschappelijke referentiekader. In de scholing

een rijke leeromgeving in kaart te brengen, wordt

van begeleiders en beoordelaars, aangeboden door

gebruikgemaakt van het promotieonderzoek dat

het opleidingsinstituut, wordt toegewerkt naar het

Miranda Timmermans deed naar de kwaliteit van de

voldoen aan de VELON-standaarden.

opleidingsschool. Van der Linde: “Haar werk, met
name de begrippen ‘affordance’ en ‘agency’, geeft
handvatten voor het in kaart brengen van een rijke
leeromgeving, en de kansen en mogelijkheden die
een opleidingsschool biedt. We nemen haar werk
dus als uitgangspunt en kijken vervolgens welke
aspecten van toepassing zijn op onze situatie. Willen
we iets veranderen, weglaten of toevoegen?”

1.	Zie www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitsreeks
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van samenstelling, waarbij betrokkenen de ene

Peerreview

keer de rol van bezoekende en de andere keer de
Om de kwaliteit van de drie pijlers te volgen en te

rol van ontvangende opleidingsschool hebben.

borgen, is er een kwaliteitssysteem in ontwikkeling.

Met die aanpak worden de gelijkwaardigheid

Uitgangspunt is dat het borgen en onderhouden

en de gezamenlijke verantwoordelijkheid goed

van de basiskwaliteit van de partnerscholen een

zichtbaar. In ieder geval is het de bedoeling dat

gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Naast

men daadwerkelijk bij elkaar in de keuken kijkt en

hogeschoolbrede evaluaties en evaluaties per school,

dat dat input geeft voor verdere ontwikkeling. De

die allebei twee keer per jaar worden uitgevoerd,

peerreviews hebben eigenlijk een dubbele functie:

zullen peerreviews een belangrijke rol spelen in het

ze zijn in de eerste plaats bedoeld om kwaliteit te

kwaliteitssysteem, vertelt Van der Linde.

borgen, maar ze hebben ook de functie van collegiale
uitwisseling en inspiratie.”

“We zijn momenteel bezig met de voorbereiding
hiervan. Want voordat we starten met peerreviews,
willen we een aantal dingen goed doordenken. Zo

Gelijkwaardigheid

houden we alle rollen weer eens tegen het licht:
Wat verwachten we precies van een mentor, een

En die tweeledigheid brengt volgens Van der Linde

schoolopleider en van een instituutsopleider? Dat

ook een dilemma met zich mee. “Het idee is dat het

staat allemaal wel op papier, maar dat stamt voor

op basis van gelijkwaardigheid gebeurt: ik laat jou

een deel nog uit de eerste fase van opleiden in de

in mijn keuken kijken en jij laat mij in jouw keuken

school. We zijn dit momenteel aan het actualiseren,

kijken. En als er sprake is van gelijkwaardigheid,

en dat proces levert op zich al heel interessante

gaan we elkaar niet de les lezen. Maar tegelijkertijd

gesprekken op.”

mag het niet vrijblijvend zijn. Het gaat om de
kwaliteitsborging, dus het moet wel ergens over

In een peerreview wordt de kwaliteit van de

gaan. Dat is waar we nu naar zoeken: hoe zorgen

opleidingsschool kritisch bekeken door ‘peers’,

we ervoor dat er bij de peerreviews sprake is van

professionals uit de opleiding en uit andere

gelijkwaardigheid en dat er ook een professioneel

scholen die betrokken zijn bij samen opleiden in

gesprek wordt gevoerd over de basiskwaliteit van de

Amsterdam. “Hoe we dat precies gaan vormgeven

bezochte school?”

is nog onderwerp van gesprek” vertelt Van der
Linde. “Maar we denken aan een groep die wisselt
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“De sturingsdomeinen
geven nóg scherper
aan waar het om
draait in onze
dagelijkse praktijk”

5.3
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Allemaal voldoen aan
de kritieke minimale
specificaties
Met het nieuwe sturings- en organisatiemodel van de Academische Opleidingsschool
Noord-Holland West (AONHW), dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld, is ook het
kwaliteitskader van het partnerschap Samen Opleiden aangescherpt. Vanaf de start van
deze opleidingsschool (2005) is er aandacht voor de kwaliteit van het samen opleiden.
Arjan Dijkstra, regievoerder van de opleidingsschool, en Dick Bruinzeel, voorzitter
van de bestuursgroep, hebben het allemaal meegemaakt. Zij zijn vanaf het begin bij de
opleidingsschool betrokken.

Een federatief samenwerkingsverband; zo

ging om domeinen zoals: de rol van de student,

kenschetsen Dijksta en Bruinzeel het partnerschap

de leeromgeving en het programma. Voor elk

Samen Opleiden in Noord-Holland West. Vanaf

domein, het waren er in totaal acht, hebben we dus

2005, toen de ontwikkeling van het samen opleiden

vastgesteld waar de partners, op hun eigen manier

hier begon, is gekozen voor het uitgangspunt dat alle

en in hun eigen tempo, naartoe moesten werken.

partners autonoom zijn en maximale vrijheid hebben

Die ontwikkeling hebben we opgesplitst in vier

in het ontwikkelen van het opleiden in de school.

fasen. Elke fase hebben we zo concreet mogelijk

Daarnaast is afgesproken dat de scholen leidend zijn

omschreven in zichtbaar gedrag of objectieve

in de ontwikkeling.

criteria.”
Dit raamwerk, én de toetsingscriteria van de NVAO,
vormden de basis van het kwaliteitskader waarmee

Ontwikkelingsfasen

de opleidingsschool tot 2014 heeft gewerkt. De
Dat betekent echter niet dat elke partner helemaal

kwaliteitsontwikkeling werd gevolgd en geborgd

zijn eigen gang kon gaan, vertelt Dijkstra.

door een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder

“Uitgangspunt was dat iedereen zich hierin in

studenten en een driejaarlijks kwalitatief en

zijn eigen context en in zijn eigen tempo mag

kwantitatief evaluatieonderzoek, uitgevoerd door

ontwikkelen, maar dat we de richting van die

de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast had

ontwikkeling gezamenlijk vaststellen. Dus hebben

(en heeft) Dijkstra elke 6 à 8 weken overleg met

we voor verschillende domeinen vastgesteld wat

de coördinerende schoolopleiders. Dijkstra: “Deze

we in het betreffende domein wilden bereiken. Het

bijeenkomsten worden deels besteed aan intervisie
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en deels aan afstemming over interne en externe

nog steeds de afgesproken doelen voor ogen? Is wat

ontwikkelingen. Het is een leernetwerk én het

we doen daarmee nog in overeenstemming? Waar

draagt bij aan de onderlinge verbinding tussen de

schuurt het?

partners. Vanaf 2012, toen de academische kop
erbij kwam, hebben de onderzoekscoördinatoren

“Het was een zeer vruchtbare ronde,” vertelt

ook regelmatig onderling overleg. En verder voeren

Bruinzeel. “De bevindingen zijn besproken in de

we voortdurend op alle niveaus het goede gesprek:

stuurgroep en in het overleg met de schoolopleiders

zitten we nog op de koers die we hebben uitgezet?”

en coördinatoren. Daar is nagedacht over wat
een en ander kan betekenen voor een toekomstig
sturings- en organisatiemodel. Omdat tijdens het

Rondje langs de velden

rondje bleek dat vooral bijeenkomsten met het ‘hele
systeem’ als vruchtbaar worden ervaren, is er ook

De werkwijze voldeed goed. De AONHW kreeg

een startconferentie georganiseerd. Uiteindelijk

tot nu toe dan ook twee keer een uitstekende

heeft al deze input geleid tot de ontwikkeling van

beoordeling. Toch besloot het partnerschap in

een sturings- en organisatiemodel, waarin het

2014 om de sturings- en organisatiestructuur

federatieve karakter van ons partnerschap optimaal

kritisch onder de loep te nemen. Aanleidingen

wordt benut. En daarmee samenhangend heeft het

daarvoor waren onder meer de beëindiging van

rondje langs de velden geleid tot een aanscherping

de academische kop, vragen van de NVAO over de

van ons kwaliteitskader.”

sturingskracht van het partnerschap, maar ook de
behoefte aan herbezinning op de aansturing van
het partnerschap als netwerkorganisatie.

Over de lat

Als start van dit verandertraject maakte Dijkstra

Zo zijn de doelen van het samen opleiden

samen met een delegatie van de stuurgroep,

heroverwogen en zo nodig aangepast. Er is

waaronder Bruinzeel, een zogenoemd ‘rondje langs

bijvoorbeeld gezamenlijk vastgesteld dat samen

de velden’. Alle partnerscholen en instituten werden

opleiden niet alleen betrekking heeft op het opleiden

bezocht, en alle betrokkenen bij het samen opleiden

van studenten, maar op de gehele loopbaan van

op de betreffende school werden uitgenodigd voor

docenten. Op basis van de doelen zijn ook de

een gesprek over een aantal basale vragen: willen we

sturingsdomeinen van het kwaliteitskader opnieuw

nog steeds een federatief verband zijn? Hebben we

onder de loep genomen. Bruinzeel: “Dat heeft geleid
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tot de keuze van vier nieuwe sturingsdomeinen,

Loslaten

die nog scherper aangeven waar het om draait
in onze dagelijkse praktijk. Het gaat om de

Het nieuwe sturings- en organisatiemodel van

domeinen ‘Opleidingsproces’, ‘Rendement’, ‘HR-

de AONHW is gebaseerd op de principes van

beleid’ en ‘Organisatie’. Voor elk domein hebben

responsable autonomy, vertelt Dijkstra: “Kort gezegd

we gezamenlijk minimale kritieke specificaties

houdt dat in dat scholen veel vrijheid en een grote

vastgesteld. Of met andere woorden: we hebben

verantwoordelijkheid hebben, en dat ze achteraf

bij elk domein een lat gelegd waar alle partners

verantwoorden hoe hun praktijk voldoet aan de

overheen moeten komen. En daarop gaan we elkaar

criteria die we gezamenlijk hebben vastgesteld.

bevragen in een tweejaarlijkse kwaliteitscyclus.

Nog sterker dan voorheen zijn de scholen, ofwel de

We hebben ‘kwaliteit’ bewust niet als apart

dagelijkse praktijk, in de lead. Dat past goed bij een

sturingsdomein benoemd, omdat kwaliteit op deze

netwerkorganisatie als de onze.”

manier is geborgd in de vier domeinen.”
“Dat laatste is voor bestuurders soms even
Omdat het rondje langs de velden veel heeft

wennen”, voegt Bruinzeel toe. “Want zij staan in dit

opgeleverd en in het veld zeer positief is

model veel meer op afstand. Ze moeten loslaten en

gewaardeerd, is dit voortaan het startpunt van de

vertrouwen hebben in de mensen op de werkvloer.

tweejaarlijkse kwaliteitscyclus. “Dat rondje wordt

Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Het

niet meer uitgevoerd door de stuurgroep, maar

is een kwestie van zoeken naar de juiste balans

door een expertgroep met mensen uit verschillende

tussen loslaten en sturen, want uiteindelijk zijn de

geledingen in de praktijk van het samen opleiden”,

bestuurders wel eindverantwoordelijk. Ook dat

vertelt Bruinzeel. “Zij voeren zogenoemde

leren loslaten is op zich een boeiend proces.”

‘verklarende gesprekken’ met alle partners. Hoe
geven jullie invulling aan de minimale specificaties?
Waar lopen jullie tegenaan? De bevindingen
worden gepresenteerd op een conferentie, zodat
een grotere groep betrokkenen kan meedenken en
meepraten over het functioneren en de toekomst
van het partnerschap, iets dat belangrijk is in een
netwerkorganisatie.”
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Samen opleiden in
de regio heeft de
toekomst
Een brede regionale samenwerking van scholen en opleidingen, waarin de ervaren
opleidingsscholen een centrale rol spelen. Dat is, als het aan Jeroen Onstenk ligt, zeer kort
samengevat de toekomst van het samen opleiden. Onstenk, lector Pedagogisch Didactisch
Handelen in het Onderwijs bij Hogeschool Inholland, licht dit toekomstbeeld toe. “De
meerwaarde van samen opleiden kan breder worden benut.”

Bij de start van het Opleiden in de School in 2009

een bredere opbrengst van het samen opleiden,

kregen de gesubsidieerde opleidingsscholen van

maar dat gaat maar om een klein percentage van alle

de overheid een bredere opdracht dan alleen het

studenten. Ook de katernen van het Platform Samen

opleiden van de ‘eigen studenten’. Ook buiten de

Opleiden & Professionaliseren kun je zien als een

opleidingsscholen – vooral het onderwijs in de regio

verbreding van de ervaringen en opbrengsten van

– moest de meerwaarde van het samen opleiden

samen opleiden. Die zijn immers ook te gebruiken

worden benut, zo was de gedachte. Daarom moeten

door scholen die niet zijn aangesloten bij een

opleidingsscholen meer studenten opleiden dan

partnerschap Samen Opleiden. Er is dus wel enige

zij zelf nodig hebben, en moeten academische

verbreding, maar in het algemeen profiteren scholen

opleidingsscholen kennis opleveren die van nut is

die geen deel uitmaken van een partnerschap

voor de regio en daarbuiten. Er moet kortom sprake

nog onvoldoende van de opbrengsten van het

zijn van een bredere opbrengst.

gesubsidieerde samen opleiden.”
En dat is een gemiste kans, omdat er veel studenten
zijn die stage lopen op die ‘niet gesubsidieerde

Bredere opbrengst

scholen’. Onstenk ziet dan ook dat opleidingen in
Dat blijkt niet vanzelf zo te gaan. Harde cijfers zijn

toenemende mate gaan samenwerken met scholen

er niet, maar het is inmiddels duidelijk dat niet-

die niet deelnemen aan een partnerschap Opleiden

opleidingsscholen (nog) onvoldoende profiteren

in de School en waar ze nog niet eerder mee

van het ‘gesubsidieerde samen opleiden’ in de regio.

samenwerkten. “Dat is begrijpelijk en belangrijk,

“Ongetwijfeld komt een flink deel van de leraren

want als je je opleiding voor 40 procent in de

die in een opleidingsschool zijn opgeleid terecht op

praktijk vormgeeft, dan is het natuurlijk van belang

scholen in de regio”, zegt Onstenk. “Dat is op zich

dat je ook goed met die praktijk samenwerkt.
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Subsidie of geen subsidie. Het zou natuurlijk mooi

Ook de onderzoeksresultaten van studenten in

zijn als de studenten die in niet-gesubsidieerde

academische opleidingsscholen blijven meestal

scholen worden opgeleid optimaal profiteren van

intern. Het onderzoek leidt uitsluitend tot een

de expertise die de afgelopen jaren is ontwikkeld

ontwikkeling in de betreffende school. “De

in de partnerschappen Samen Opleiden. Maar

opgedane kennis wordt zelden naar buiten

daarvoor moet de meerwaarde van Opleiden in

gebracht”, zegt Onstenk. “Vaak worden de

de School breder worden benut. Daarom vind ik

opbrengsten van het onderzoek zelfs niet gedeeld

dat samen opleiden de komende jaren sterk moet

met scholen van hetzelfde bestuur of met de

inzetten op de versterking van een brede regionale

andere scholen binnen het partnerschap. Dat is

samenwerking.”

echt zonde. Het onderzoek krijgt een enorme
meerwaarde als de kennis die het oplevert breder
toegankelijk wordt gemaakt.”

Interne aangelegenheid
Daarvoor is het volgens Onstenk allereerst nodig dat

Relatie opleiding-schoolontwikkeling

de ervaren opleidingsscholen zich veel meer naar
buiten gaan richten. Hij ziet in de opleidingsscholen

Naast de naar buiten gerichte blik, gaat het er

vaak een naar binnen gerichte houding. Dat heeft

volgens Onstenk in de toekomst van samen

volgens hem vooral te maken met het feit dat er

opleiden vooral om dat ‘samen opleiden van

veel energie gaat zitten in het organiseren van de

aankomende leraren’ zich ontwikkelt tot ‘samen

samenwerking en het samen opleiden. “Afstemming

vormgeven aan de opleiding’. Dat houdt in dat

rond de individuele student lukt meestal wel,

opleidingen en scholen in de regio samenwerken

maar de volgende stappen van samen opleiden

aan vernieuwing van het onderwijs. Onstenk: “Zij

zijn moeilijker, bijvoorbeeld een gezamenlijk visie

werken samen aan de innovatie van de opleiding

ontwikkelen en de relatie leggen tussen de inhoud

in relatie tot schoolontwikkeling. Je zou in de regio

van de opleiding en wat er op de werkplek gebeurt.

een soort professionele leergemeenschappen of

Doordat opleidingsscholen zo hard bezig zijn

onderzoeksgemeenschappen kunnen vormen rond

om alles intern vorm te geven en te organiseren,

bepaalde thema’s, bijvoorbeeld onderzoekend

blijft ook het samen opleiden te veel een interne

leren, diversiteit, passend onderwijs of activerende

aangelegenheid.”

leervormen. Scholen in de regio die interesse
hebben in zo’n thema sluiten zich aan.”
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Onderzoek

“Ontwikkeling
van doorgaande
professionaliseringstrajecten is een
interessante ingang
voor regionale
samenwerking”

Ook als het gaat om onderzoek is regionale
verbreding een must, vindt Onstenk. Daarbij
zouden de ervaren academische opleidingsscholen
een speciale rol kunnen spelen. Allereerst is
het nodig dat academische opleidingsscholen
een onderzoeksagenda ontwikkelen, en daarbij
de opleiding betrekken. “Als ze dat samen
met de opleiding doen, is er meteen een mooi
aanknopingspunt om de relatie te leggen
tussen schoolontwikkeling en opleiding. Ik
vind dat de verbinding tussen onderzoek en
schoolontwikkeling een centrale plek moet
krijgen in de regionale samenwerking. Niet alleen
in de gesubsidieerde opleidingsscholen, maar

Daarnaast is er in het regionale netwerk aandacht

zeker ook in andere scholen. Het onderzoek

voor het opleiden, voor inductietrajecten en de

in de opleiding is voor studenten vaak het

relevantie van het onderzoek. Op basis van hun

eerste, maar ook het laatste onderzoek dat ze

ervaring en expertise kunnen de gesubsidieerde

gedurende hun loopbaan uitvoeren. Dat komt

opleidingsscholen in dat netwerk een specifieke rol

doordat veel scholen niet onderzoeksmatig

vervullen en een speciale bijdrage leveren. En ook

werken aan nieuwe ontwikkelingen of nieuwe

de rol van de opleidingen is heel belangrijk, vindt

onderwijsconcepten. En dat heeft weer te maken

Onstenk. “Zo kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk

met het feit dat veel scholen niet weten hoe

doorlopende ontwikkeltrajecten voor leraren

ze dat moeten doen. Ook daarin kan regionale

worden gerealiseerd, die beginnen in de opleiding

samenwerking veel opleveren, zeker als de

en doorlopen in een inductietraject en in verdere

expertise van de opleiding en de academische

professionalisering. Dat is een hele interessante

opleidingsscholen optimaal wordt benut.”

ingang voor regionale samenwerking, zeker als je
daarbij de deeltijdopleiding betrekt. Daar gaat het
immers om mensen die al in de scholen werken.”
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Samen opleiden:
olievlek in de regio

Begonnen met twee besturen en de Pabo in Arnhem, is dit partnerschap Samen Opleiden de
afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een samenwerkingsverband waar HAN Pabo en twintig
po-schoolbesturen aan deelnemen. Martine Derks, programmaleider Samen Opleiden bij de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), vertelt wat er zoal komt kijken bij zo’n regionale
verbreding van het samen opleiden.

Om alle pabostudenten op te leiden tot bekwame

scholen er nog bij moeten komen, maar Derks

leerkrachten – en dat is iets anders, zo benadrukt

denkt dat er zo’n 150 tot 200 opleidingsscholen

Derks, dan bevoegde leerkrachten – is het

nodig zijn om deze ambitie waar te maken. Dit raakt

wenselijk dat ze allemaal worden opgeleid in

meteen aan een dilemma: niet alle scholen kunnen

een opleidingsschool. Dit inzicht leidde bij dit

meedoen. Scholen kunnen de kwaliteit van opleiden

partnerschap Samen Opleiden de afgelopen jaren

alleen goed doorontwikkelen als er jaarlijks een

tot een flinke uitbreiding. Inmiddels omvat het

substantieel aantal studenten in de school wordt

samenwerkingsverband Samen Opleiden twintig

opgeleid. Derks: “Dat kan niet als er maar af en toe

po-schoolbesturen met in totaal zo’n zestig

een student in de school komt. We willen het aantal

opleidingsscholen.

studenten per opleidingsschool dan ook niet te
veel verdunnen. Daar zijn we heel duidelijk over in
gesprekken met belangstellenden. Scholen die geen
opleidingsschool worden, kunnen wel gebruikmaken

Niet verdunnen

van gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten en
“Maar dat is nog steeds te weinig,” zegt Derks. “Op

onderzoek waar het partnerschap Samen Opleiden

dit moment kunnen we zo’n 30 procent van onze

zich voor inzet.”

studenten met deze besturen opleiden. Omdat
we willen dat ál onze studenten die kans krijgen,

Belangstelling is er genoeg. Een aantal po-besturen

heeft het partnerschap de ambitie om het aantal

wil op termijn aansluiten en wil starten met

opleidingsscholen in de regio verder uit te breiden.”

‘aspirant-opleidingsscholen’. Daarnaast zijn er
besturen in het speciaal onderwijs die met enkele

Omdat de bekostiging van het samen opleiden gaat

scholen willen bijdragen aan de ontwikkeling

veranderen, is het nog niet precies te zeggen hoeveel

van bekwame leraren voor passend onderwijs.
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Naast de scholen en de HAN, zijn er meer partijen

risico’s, monitoren de voortgang van de

bij de samenwerking betrokken, zoals de Radboud

samenwerking, leggen kwesties voor en denken

Universiteit met het WKRU, het conservatorium

mee. De programmaleiders spelen een belangrijke

van ARTEZ, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en

rol bij de vertaling van samen opleiden naar het

enkele ROC’s. Derks: “Er is een groot netwerk aan

tactisch en operationeel niveau binnen de opleiding

het ontstaan en dat vereist veel communicatie en

en de opleidingsschool.”

afstemming.”

Verbeteren en intensiveren
Vijf regio’s
Want daar gaat het om, de samenwerking op
Ten behoeve van die communicatie en afstemming

operationeel niveau tussen schoolleiders,

is er een goed doordachte organisatiestructuur

schoolopleiders en instituutsopleiders. “Die

ingericht, en zijn er afspraken gemaakt over

samenwerking is heel belangrijk”, zegt Derks “en

de samenwerking op strategisch, tactisch en

vraagt zowel iets van scholen als van de opleiding.

operationeel niveau.

Zo moeten de schoolopleiders bijvoorbeeld ruimte
en tijd krijgen om hun werk goed te doen. We

Allereerst zijn de twintig aangesloten besturen

zien dat dat nog wel eens moeilijk is in scholen,

met opleidingsscholen verdeeld over vijf regio’s.

bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten. Dat is

In elke regio zijn er regionale werkgroepen, waarin

een aandachtspunt.”

directeuren en lerarenopleiders zitting hebben.
Een schoolbestuur uit elke regio vertegenwoordigt

Maar ook HAN Pabo moet in de organisatie en in de

zijn collega-bestuurders in de stuurgroep

opleiding zaken aanpassen zodat instituutsopleiders

Samen Opleiden. In deze stuurgroep zijn ook de

en schoolopleiders optimaal kunnen afstemmen

directie van HAN Pabo en het Kenniscentrum

op de ontwikkeling van studenten en van scholen.

‘Kwaliteit van Leren’ van de Faculteit Educatie

Derks: “Zo ontwikkelen we nieuwe vormen van

van de HAN vertegenwoordigd. Daarnaast

hbo-didactiek waardoor er een betere wisselwerking

zijn er programmaleiders Samen Opleiden

tussen theorie en praktijk ontstaat. We moeten als

aanwezig in de stuurgroep. “Zij hebben geen

opleiding beter aansluiten bij wat er in de scholen

beslissingsbevoegdheid, maar een adviserende

speelt en verandert. Daarnaast moet worden ingezet

functie”, vertelt Derks. “Ze signaleren mogelijke

op de beeldvorming bij de niet-opleidingsscholen.
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Ook zij kunnen gebruikmaken van de regionale

opbouwen, waarvan ze als startende leraar gebruik

samenwerking rondom de professionalisering van

kunnen maken.”

(startende) leraren en praktijkgericht onderzoek. Het
partnerschap Samen Opleiden zet immers in op een
leven lang leren en op onderwijsontwikkeling. Dat is

Vertrouwen en collectieve autonomie

in het veld nog niet overal goed doorgedrongen.”
Alle inspanningen zijn van belang en nodig, maar
volgens Derks kun je pas optimaal profiteren van
een brede regionale samenwerking als er sprake is
van onderling vertrouwen en collectieve autonomie.

“Zo’n groot netwerk
vereist veel
communicatie en
afstemming”

“Daar ervaart men nog vaak de complexiteit,”,
zegt Derks. “En er komen soms reacties vanuit
ieders individuele behoefte aan autonomie. De
penvoerende besturen ontvangen de bekostiging
voor Opleiden in de School en moeten daarover
verantwoording afleggen. Bij samen opleiden
hebben ook de aangesloten besturen te maken
met deze vorm van regionale regie en wettelijke
verplichtingen. Dat doet een groot beroep op het

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan

vertrouwen en op de bereidheid om jezelf aan

de verbetering en intensivering van de brede

anderen te willen verantwoorden. Dat kan soms

samenwerking op het vlak van onderwijs, opleiden

lastig worden, bijvoorbeeld als men te maken krijgt

en onderwijs. Zo wordt er een gezamenlijk

met krimp of bezuinigen. De gunfactor tussen

systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld en is

organisaties is daarom van doorslaggevend belang.

er een ‘spelregelkaart’ in ontwikkeling voor de

Blijven luisteren, de bereidheid om eigen middelen

deelnemende organisaties. “Ook is er een digitaal

anders in te zetten en subsidies met elkaar beter te

platform ingericht,” vertelt Derks, “zodat mentoren

benutten, zijn voorwaardelijk voor het realiseren

en studenten gemakkelijk in contact kunnen

van regionale ambities.”

komen met specialisten binnen het brede netwerk.
Dit versterkt formeel en informeel leren, maar
bevordert ook dat studenten al een eigen netwerk
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“Nieuwe scholen kunnen onder
bepaalde voorwaarden tot het
partnerschap toetreden”

6.3

87

Steeds meer scholen
hebben het keurmerk
samen opleiden
In de regio Utrecht breidt het samen opleiden in het voortgezet onderwijs zich als een
olievlek uit. Hierdoor profiteren steeds meer studenten van de opgebouwde expertise
op dit gebied. Scholen die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen zich aansluiten bij het
partnerschap Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS HUM). Michel van
Schaik, projectleider van dit partnerschap vertelt hoe de regionale verbreding van het samen
opleiden in z’n werk gaat.

In de regio Utrecht zijn er zes geaccrediteerde

van de verworvenheden van de afgelopen jaren.

partnerschappen Samen Opleiden. Het partnerschap

Daarom kunnen individuele scholen toetreden tot

Academische Opleidingsschool Het Utrechts

ons partnerschap.”

Model (AOS HUM) onderscheidt zich van de andere
partnerschappen, doordat er aan dit partnerschap

Deze scholen moeten dan wel het ‘Keurmerk

uitsluitend individuele scholen deelnemen, die

Opleidingsscholen’ verwerven. Dit keurmerk, dat

vrijwel allemaal onder een eigen bestuur vallen

geldt voor de hele regio, is ontwikkeld en wordt

(éénpitters). Het partnerschap bestaat uit 12 scholen,

verstrekt door het Platform Onderwijsarbeidsmarkt

de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit van

vo + mbo regio Utrecht1, een regionaal

Utrecht (UU), en bedient ongeveer 400 studenten.

samenwerkingsverband van schoolbesturen vo
en mbo, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van
de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht,
dat gezamenlijk investeert in de opleiding en de

Accreditatie ‘light’

professionalisering van (aankomende) leraren in
Sinds een paar jaar werkt het partnerschap als

de regio Utrecht. De meeste opleidingsscholen

een open netwerk. Nieuwe scholen kunnen onder

beschikken over het keurmerk.

bepaalde voorwaarden toetreden. “We streven
naar uitbreiding” vertelt Van Schaik. “Doordat dit
netwerk uit éénpitters bestaat, is er sprake van
een grote regionale spreiding, en we willen graag

1.	Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo + mbo regio Utrecht

zoveel mogelijk scholen meenemen in het samen

verandert op korte termijn (in 2018) in het ‘Onderwijspact

opleiden, zodat meer studenten kunnen profiteren

Utrecht’.

Samen opleiden in breder perspectief

•

6 Samen opleiden en regionale samenwerking

88

Maar niet-partnerscholen in de regio die ook

ontwikkelingsgericht, vertelt Van Schaik. “Het is

intensief willen samenwerken met de opleidingen

geen afvinklijst met beoordelingscriteria, maar

om studenten op te leiden in de school, kunnen het

de beoordeling is gericht op de ontwikkeling als

keurmerk ook verwerven. Daarvoor moeten zij een

opleidingsschool. Hoe zet je dat planmatig neer?

registratietraject doorlopen, vertelt Van Schaik.

Wat voor professionalisering hebben begeleiders

“Om voor het keurmerk in aanmerking te komen,

en schoolopleider nodig? Hoe zet je een goed

gelden bij voorbaat enkele voorwaarden. Zo moet

opleidingsprogramma op? Scholen die het keurmerk

vooraf duidelijk zijn dat de school een gefaciliteerde

krijgen, gaan aan de slag om een steeds betere

schoolopleider heeft aangesteld, dat er elk jaar

opleidingsschool te worden, en worden hierbij

een substantieel aantal studenten in de school

ondersteund door de instituten. Die hebben daar

wordt opgeleid, en dat die worden begeleid door

natuurlijk belang bij, want met scholen die het

gecertificeerde coaches. Ook moeten de visie en de

keurmerk hebben, beschikken de instituten over

werkwijze van het opleiden in de school op papier

‘erkende leerwerkbedrijven’ waar studenten in een

staan. Scholen die aan deze basisvoorwaarden

goed begeleidingsklimaat veel kunnen leren.”

voldoen, doorlopen vervolgens een toetsingstraject,
een soort ‘light-versie’ van de NVAO-toetsing.”

Preferred partners
Ontwikkelingsgericht

Er zijn in de regio dus drie verschillende soorten
scholen waar studenten in hun opleiding

In dit traject voert de school een zelfonderzoek

werkervaring kunnen opdoen: de NVAO-

uit, stelt de schoolopleider een portfolio samen, en

geaccrediteerde opleidingsscholen, de scholen die

wordt de school gedurende een halve dag gevisiteerd

alleen het keurmerk hebben, en de stagescholen

door de keurmerkcommissie. Om optimaal van

die (nog) niet deelnemen aan het samen opleiden.

elkaar te kunnen leren, is deze commissie ‘collegiaal

Van Schaik: “De keurmerkscholen zijn een soort

samengesteld’: de commissie bestaat uit opleiders

‘preferred partners’ van de opleidingen. Ze

van de lerarenopleidingen en schoolopleiders van

plaatsen studenten in eerste instantie op de

scholen die het keurmerk al hebben.

geaccrediteerde partnerschapsscholen, daarna op
de keurmerkscholen, en als laatste op stagescholen

De beoordeling is gebaseerd op het toetsings-

die incidenteel studenten opleiden. Er zijn in de

kader van de NVAO, maar is nadrukkelijk

regio ongeveer zestig NVAO-geaccrediteerde
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schoollocaties. Die beschikken overigens ook over

ontwikkelingen ook voor scholen die niet bij een

het keurmerk. Daarnaast zijn er ongeveer dertig

partnerschap zijn aangesloten. Keurmerkscholen

scholen die alleen het keurmerk hebben.”

kunnen zich, los van de partnerschappen,
aanmelden voor verschillende activiteiten.”

De gesubsidieerde partnerschappen hebben
allemaal een eigen infrastructuur voor de interne
communicatie en informatie-uitwisseling. Maar hoe

Regionale inkleuring

worden de keurmerkscholen bij de ontwikkelingen
betrokken? “Allereerst zorgen de instituten

Om in de regio optimaal van elkaar te kunnen

daarvoor”, zegt Van Schaik. “Die betrekken de

leren, is er een regionaal netwerk in oprichting

keurmerkscholen bij de ontwikkelingen, onder

van zes partnerschappen Samen Opleiden,

meer door uitwisselingsbijeenkomsten en

waaronder de AOS HUM: het Regionaal Netwerk

professionaliseringsactiviteiten te organiseren.

Opleidingsscholen Midden-Nederland. “In januari

Alle instituten zijn nu bijvoorbeeld bezig met de

2018 was de kick-off van dit nieuwe, brede

ontwikkeling van flexibel en gepersonaliseerd

netwerk”, vertelt Van Schaik. “We willen hiermee

onderwijs. Omdat dat allerlei aanpassingen vereist

bewerkstelligen dat we optimaal van elkaar leren.

in het begeleiden en beoordelen van studenten,

Alle partnerschappen zijn immers bezig met

is het belangrijk dat ook de keurmerkscholen

dezelfde thema’s en activiteiten, bijvoorbeeld

daarin worden meegenomen. Daarnaast worden de

met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk

keurmerkscholen over ontwikkelingen geïnformeerd

opleidingsprogramma en de ontwikkeling van

door de werkgroep ‘Keurmerk Opleidingsscholen’

kwaliteitszorgbeleid voor samen opleiden. We gaan

van het Platform onderwijsarbeidsmarkt vo + mbo

ervaringen uitwisselen, gebruikmaken van elkaars

regio Utrecht.”

deskundigheid, modellen en producten uitwisselen,
enzovoort. Alle deelnemende partnerschappen

En dan is er ook nog een website – de ‘startpagina

hebben hun eigen karakteristieken, maar ze werken

onderwijsarbeidsmarkt’ – waar alle activiteiten

allemaal met dezelfde twee opleidingsinstituten:

en projecten op het gebeid van opleiden,

de HU en de UU. Omdat de opleidingsinstituten een

professionaliseren, schoolontwikkeling en

belangrijk aandeel hebben in de vormgeving van

onderzoek zijn te vinden. “Dit is dé indexpagina voor

het curriculum, zal het samen opleiden door deze

opleiden en professionaliseren in de regio”, vertelt

brede samenwerking meer een regionale inkleuring

Van Schaik. “Hiermee ontsluiten we activiteiten en

krijgen.”

Samen opleiden in breder perspectief
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Welke gevolgen heeft krimp voor het samen opleiden in een regio?
Hoe kunnen samenwerkende opleidingen en scholen bijdragen
aan school-ontwikkeling? En hoe werken partnerschappen aan
regionale verbreding van het samen opleiden? Onder meer deze
vragen komen aan de orde in deze publicatie, die acht thema’s
behandelt waarmee samen opleiden in een bredere context wordt
geplaatst. Over elk thema komen een expert, een betrokkene
uit het vo en een betrokkene uit het po aan het woord. Zij leggen
de vinger op de zere plek van het samen opleiden en komen met
verrassende en creatieve oplossingen.

_

Voor vragen en meer informatie over samen opleiden en
professionaliseren kunt u terecht bij:

PO-Raad

Projectleider: Gea Spaans
platformsamenopleiden@po-raad.nl • 030 – 31 00 933

VO-raad

Projectleider: Nienke Wirtz
platformsamenopleiden@vo-raad.nl • 030 – 232 48 00

_

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de
lerarenopleidingen

