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Bijlage 3.A 

Definiëring light-variant partnerschap 

Breitneracademie 
Bij de samenwerking met de Breitneracademie ligt de focus op het opleidingstraject voor de aankomende 
leraren en de samenwerking tussen de opleiders vanuit het instituut en de lerarenopleiders vanuit de 
scholen. Vanuit de Breitneracademie is er een coördinerend instituutsopleider die fungeert als 
contactpersoon voor de programmaleider Opleidingsschool Zaanstreek. Zij/hij is verantwoordelijk voor het 
tijdig informeren over benodigde plekken voor aankomende leraren, voor de adequate begeleiding vanuit 
het instituut en voor de samenwerking tussen de instituutsopleider en de lerarenopleider op de school.  
De coördinerend instituutsopleider neemt minimaal één keer per jaar deel aan de Kenniskring 
Lerarenopleiders van de Opleidingsschool Zaanstreek en informeert de overige IO’ers over actuele 
ontwikkelingen en afspraken. 
 
De bestuurder (of de gemandateerde collega) neemt deel aan de jaarlijkse beleidsdag en aan het 
daaropvolgende overleg van de stuurgroep. In dat overleg worden besluiten genomen over de 
aanpassingen in het beleid ten aanzien van de vier waarborgen.  
De bestuurder krijgt structureel de agenda’s en verslagen toegestuurd van de stuurgroep, kan desgewenst 
aansluiten bij de stuurgroep en/of opnemen met de voorzitter van de stuurgroep om inbreng te hebben in 
de overleggen van de stuurgroep. Voor de Breitneracademie geldt dus een ‘light variant’ van het 
partnerschap. 

 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
Ook voor de samenwerking met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) die deel uitmaakt van de 
HvA, geldt een ‘light variant’ van het partnerschap. Ook hier ligt de focus ligt op het opleidingstraject voor 
de aankomende leraren en de samenwerking tussen de opleiders vanuit het instituut en de 
lerarenopleiders vanuit de scholen. 
De ALO stelt een coördinerend instituutsopleider aan die fungeert als contactpersoon voor de 
programmaleider Opleidingsschool Zaanstreek. Zij/hij is verantwoordelijk voor het tijdig informeren over 
benodigde plekken voor aankomende leraren, voor de adequate begeleiding vanuit de ALO en voor de 
samenwerking tussen de instituutsopleider en de lerarenopleider op de school.  
De coördinerend instituutsopleider neemt minimaal één keer per jaar deel aan de Kenniskring 
Lerarenopleiders van de Opleidingsschool Zaanstreek en informeert de overige IO’ers over actuele 
ontwikkelingen en afspraken. 
 
De ALO neemt zelf niet deel aan het overleg van de stuurgroep. De bestuurder (of de gemandateerde 
collega) van de HvA is verantwoordelijk voor het informeren én behartigen van de belangen van de 
leidinggevende van de ALO over actuele beleidsontwikkelingen en afspraken. 
 
 

 

 


