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INVULLING SESSIE

• Kwaliteitskader – eisen waarborg 3.

• Rollen, taken & verantwoordelijkheden

• Organisatie- en communicatiestructuur

• Beroepsbeeld - Leven Lang Leren
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KWALITEITSKADER 
SAMEN OPLEIDEN & INDUCTIE

Samen Opleiden betekent dat een partnerschap de verantwoordelijkheid neemt voor het opleiden van (aanstaande) leraren.       
Ook de inductie van startende leraren kan op het niveau van partnerschappen, besturen of scholen worden opgepakt.

BASISKWALITEIT
Basiskwaliteit wordt aangetoond aan de hand van 
de volgende vier waarborgen voor de kwaliteit van 
het opleiden en professionaliseren van leraren: 

• De lerende leraar 

• De leeromgeving 
• De organisatie van partnerschappen
• Kwaliteitscultuur 

EIGEN AMBITIES
Met de eigen ambities formuleert het partnerschap, 
als uitbreiding op de basiskwaliteit, ontwikkelingen 
kwaliteitsdoelen (eigen kwaliteitskenmerken). 
Het partnerschap beschrijft de processen waarmee 
ze de ambities wil verwezenlijken en de manier 
waarop ze de uitkomsten van deze processen in 
beeld krijgt en inzet. 
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WAARBORG 3. 
DE ORGANISATIE

Het partnerschap heeft verantwoordelijkheden, rollen en taken vastgelegd, afgestemd en ingebed in de 
organisatiestructuur/HRM, zodat deze een adequate basis zijn voor het realiseren van de gezamenlijke visie en de daarmee 

samenhangende leeromgeving. 

Wat moet minimaal zichtbaar zijn ten 
aanzien van Samen Opleiden?

Het partnerschap heeft een overleg- en 
afsprakenstructuur op alle niveaus (strategisch, 
tactisch en operationeel) waarin de gezamenlijkheid 
tot uitdrukking komt. 
De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren binnen het partnerschap zijn 
vastgesteld en hun expertise is geborgd. 

Wat moet minimaal zichtbaar zijn ten 
aanzien van inductie7

Inductiebeleid en de inductieprogramma’s zijn 
ingebed in het strategisch HRM-beleid van een 
school of schoolbestuur. 
Het partnerschap, de school of het schoolbestuur 
organiseert dat de verschillende actoren kennis 
delen over de begeleiding van startende leraren. 
De kwaliteit van de begeleiding van startende 
leraren is geborgd.
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HET PARTNERSCHAP STAAT ALS EEN HUIS …

ROLLEN & TAKEN
Heldere afspraken over de rollen & taken van alle  
betrokkenen binnen het partnerschap. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Helderheid over de verantwoordelijkheden (en
bevoegdheden) van alle betrokkenen binnen het 
partnerschap. 

OVERLEG - & AFSPRAKENSTRUCTUUR
Een duidelijke overleg- en afsprakenstructuur tussen de 
betrokkenen binnen het partnerschap. 

BORGING 
Geplande en systematische acties gericht op de 
gestelde kwaliteitseisen. 
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Scholen Instituten Bestuur

• ……………….
• ……………….
• ……………….
• ……………….

BETROKKENEN
binnen het partnerschap Opleidingsschool Zaanstreek

• ………………
• ………………
• ………………
• ………………

• ……………..
• ……………..
• ……………..
• ……………..
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Scholen Instituten Bestuur

Werkplekbegeleiders
Docentbegeleiders/coaches

Schoolopleiders
Teamleiders

Schoolleiders

BETROKKENEN
binnen het partnerschap Opleidingsschool Zaanstreek

Opleidingsmanagers
Coördinerend io-ér
Instituutsopleiders

Vakdidactici

CvB
Portefeuillehouders

P&O
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ORGANISATIE- &

OVERLEGSTRUCTUUR

Opleidingsschool Zaanstreek 31/3/2022



ORGANISATIE STRATEGISCH & TACTISCH NIVEAU
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• De werkgroepen komen

regelmatig bijeen – agenda.

• Vier maal per jaar komen alle 

werkgroepen samen (thema-

bijeenkomsten). 

• Voorzitter en programmaleider zijn linking pin.  

• Afstemming met opleiders.

• Afstemming met partners buiten het 

samenwerkingsverband (VO-raad, Platform SO & P, 

OCW, ADEF/ICL etc. )

• Alle schoolleiders en

opleidingsmanagers instit. 

maken deel uit van een

werkgroep. 

• Helderheid over: rol, taak, 

verantwoordelijkheid. 

31/3/2022

Werkgroep Visie
& Beleid

(waarborg 1.)

Werkgroep
Leeromgeving
(waarborg 2.)

Werkgroep
Organisatie

(waarborg 3.)

Werkgroep
Kwaliteitscultuur

Waarborg 4.



ORGANISATIE OPERATIONEEL NIVEAU

Liam Cheung
Schoolopleider

Mirjam Wolbers
Instituutsopleider

Flora van Velsen
Coach/docentbegeleider

Rajesh Santos
Werkplekbegeleider
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OPLEIDERSBIJEENKOMSTEN

Opleidersbijeenkomsten

Opleiders van scholen 
& instituten 

Coach-bijeenkomsten
Jaaragenda - invulling

Ontwikkeltaak

Schoolthema’s
Modules trainingen
Programma’s voor 

studenten & wpb érs en 
coaches

Uitvoering & organisatie

Gezamenlijk optrekken
Uitwisseling

Leren van en met elkaar
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ORGANISATIE & 
LEEROMGEVING
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• In opleiding – starter – ervaren – expert

• Blijven ontwikkelen /leerlijn

• Leerarrangement

• Focus eerst op ‘ondersteunen’



ONTWIKKELING
‘ROSA TREE’

Opleidingsschool Zaanstreek

• Gemeenschappelijke
basis  kennismakings-
module ROSA

• Losse modules

• Meerdaagse trainingen

• Basisaanbod

• Verdieping

• Online & op locatie

• Bewijs van deelname & 
certificering

• In samenwerking met 
aanbod binnen RAP
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‘HOE ZIET JOUW IDEALE ‘ZAAN TREE’ 
ERUIT?
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De basis leggen, 
doorgroeien, 

nieuwe
uitdagingen ….



VOORBEELDEN ROSA-AANBOD
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werkplekbegeleiders coaches hrm & teamleiders

- Basismodule begeleiden
- Basismodule beoordelen
- Module Werken met 

beroeps-opdrachten
- Module Werken met 

kernpraktijken
- Module Ontwerponderzoek
- Module Begeleiden & 

beoordelen AHK-studenten

- Basiscursus coaching
- Basiscursus intervisie
- ICALT 1, 2, 3 …
- Module begeleiden ZIB
- Module Portfoliobegeleiding

- Voorlichtingsmodule
opleidingsroutes & second 
career teachers

- Netwerkbijeenkomsten HRM
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LEVEN LANG ONTWIKKELEN…



SUMMARY
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Het partnerschap is gebaat bij een solide

organisatie – en overlegstructuur om ervoor te

zorgen dat alle betrokkenen (vanuit hun

rol/taak/verantwoordelijkheid) kwalitatief, goed

werk kunnen verrichten en waarin zij de kans

krijgen om zich verder te ontwikkelen.



THANK YOU
Alessandra Corda & Marcelle Hobma
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