
 

 
Nieuwsflits #1 
Opleidingsschool Zaanstreek 
Op weg naar een succesvolle accreditatie in 2023 én continue kwaliteitsontwikkeling. 
 
Opleidingsschool Zaanstreek wil aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk 
toekomstperspectief bieden. Scholen van OVO Zaanstad werken hiervoor al jaren intensief samen met de 
lerarenopleidingen van UvA, HvA en Breitner Academie. Prioriteit heeft het opleiden van aankomende 
leraren (studenten) en sinds 2018 heeft ook het begeleiden van de professionele groei van startende 
leraren veel aandacht. Het is bewezen dat we - met een 3-jarig inductieprogramma - onnodige uitval van 
starters kunnen voorkomen én het is evident dat we door het ‘samen opleiden’ vele nieuwe collega’s 
kunnen verwelkomen. 
 
In 2019 is het helaas niet gelukt om officieel erkend te worden als Opleidingsschool. In het voorjaar van 
2023 hebben we een nieuwe kans om onze kwaliteit aan te tonen en daardoor de subsidie voor het samen 
opleiden te behouden. Sinds de zomer van 2021 zijn schoolopleiders, docentbegeleiders, 
instituutsopleiders, opleidingsmanagers, directeuren, CvB, portefeuillehouders en projectleiders met 
elkaar aan het werk om een visie te formuleren en uit te werken op: 
1. de lerende leraar, 2. de leeromgeving, 3. de lerende organisatie en 4. de kwaliteitscultuur.  
Dat zijn de vier waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie (2021) waar alle 
Opleidingsscholen aan moeten voldoen. 
 
Het resultaat van die samenwerking heeft geleid tot het Beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek 
2022-2026 en tot een actieplan 2022-2023 om de geformuleerde doelen voor de korte termijn te realiseren. 
Het wordt hoog tijd om alle andere actoren bij de Opleidingsschool te informeren en te betrekken. Dat 
gaan we in nauwe samenwerking met de directeuren en portefeuillehouders vanaf nu doen. 
De komende periode richten we ons op het ontwikkelen van ‘een raamprogramma voor samen leren’ van 
aankomende en startende leraren én op het inrichten van ‘de nieuwe organisatiestructuur’. Klik op de links 
voor meer informatie en op www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid om naar een webpagina te gaan 
met alle actuele documenten. 
 
Volgende maand in deze nieuwsflits meer informatie over professionalisering in 2022-2023 en over het 
thema kwaliteitscultuur. 
 
Programmaleiding Opleidingsschool Zaanstreek, Lieke Kwantes en Jorien Vollaard 
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