
Rapportcijfer dan BMHoger Gelijk Lager
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De Opleidingsschool is een samenwerking tussen de onderwijsinstituten en de scholen, waarbij ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding van aankomende
leraren. Jaarlijks worden alle aankomende leraren en hun werkplekbegeleiders gevraagd naar hun tevredenheid over de Opleidingsschool. Met deze poster willen we een
samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek tonen, aangeven waar verbetering wenselijk is en eerste suggesties voor verbeteracties delen. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
JUNI 2022

O-Z BM
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Afstemming theorie en praktijk, helderheid over taken en verantwoordelijkheden, leerdoelen centraal
Aandacht voor (vak)didactiek, (vak)didactische vaardigheden en leerlijnen per vak 

1.
2.

Constatering: met het nieuwe curriculum werkplekleren, de intensivering van de samenwerking tussen/met de lerarenopleiders én de professionalisering van 
de lerarenopleiders worden deze verbeterpunten opgepakt.

BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN

Er zijn zeven domeinen uitgevraagd.
Op twee van de zeven domeinen
scoort O-Z hoger dan de BM. Op vijf
van de zeven domeinen scoort O-Z
lager dan de BM. De verschillen met
de BM zijn minimaal (de scores komen
overeen met het landelijk gemiddelde)
behalve bij het domein ‘vakdidactiek’
waar we meer dan 0.4 punt lager
scoren.
De Opleidingsschool krijgt
rapportcijfer 7.7 (BM is 7.86) en
47.22% van de aankomende leraren
heeft betaalde uren. 

CONCLUSIEO-Z vs BM

AANKOMENDE LERAREN 
DE SAMENVATTING

Aantal stellingen

om mij vakdidactisch te
ontwikkelen (0.48 lager dan BM)
tot meer inzicht in doorlopende
leerlijnen in mijn vak (0.25 lager
dan BM)
om mijn didactische vaardigheden
te vergroten  (0.57 lager dan BM)

Drie stellingen, alle drie lager dan
benchmark: De opleidingsschool
heeft mij gestimuleerd 

1.

2.

3.

VAKDIDACTIEK

De Opleidingsschool heeft me gestimuleerd de
koppeling te maken tussen theorie en praktijk
(6.9)
Het is duidelijk wat mijn taken en
verantwoordelijkheden zijn als student (6.7)
De opleidingsactiviteiten op mijn stageschool
sluiten aan op activiteiten van de opleiding (6.8)
Mijn leerdoelen staan centraal in de begeleiding
(6.8)
De Opleidingsschool heeft de samenwerking
met leraren van de school gestimuleerd (6.8)
De Opleidingsschool heeft mij gestimuleerd tot
meer inzicht in doorlopende leerlijnen in mijn
vak (6.8)

We streven naar een 8 en een min. score van 7 op
elke stelling, O-Z scoort zes keer lager dan een 7:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MINIMAAL EEN 7

Beoogde respons: 75%
Benchmark (BM): 1543 aankomende leraren

REPRESENTATIVITEIT
Gerealiseerde respons: 64%
Opleidingsschool Zaanstreek (O-Z): 108 aankomende leraren

Beoordeling
Kwaliteit
Leeromgeving
Pedagogiek

1.
2.
3.
4.

ZEVEN DOMEINEN

5. Professionele ontwikkeling
6. Vakdidactiek
7. Werken in de schoolorganisatie

HET ONDERZOEK BEVATTE 26 STELLINGEN, 2 OPEN VRAGEN EN 2 GESLOTEN VRAGEN.

1.Wat vind je goed aan deze stageschool?
Sfeer, jezelf kunnen zijn, omgang met begeleiders, betrokkenheid,
benadering als collega, uitdaging, ontwikkelkansen

2.Wat zou de stageschool beter maken?
Betere communicatie met schoolleiding en studenten en tussen
school en instituut, betere introductie, betere planning, meer
lesbezoeken, meer bijeenkomsten, meer duidelijkheid over wat er
verwacht wordt/de beoordeling, voorkomen overlap, meer
aandacht voor andere taken dan taken in de klas, meer afwisseling
per jaar, meer aandacht voor trainen van vaardigheden
(administratie, organisatie), aandacht voor starters midden in het
jaar, meer contact met instituutsopleider - HvA, werken in duo’s,
beloften nakomen, gelijke behandeling studenten-gelijk
begeleiding, toegang tot systemen. 

TWEE OPEN VRAGEN

Wil je het rapport inzien en/of meer lezen over Opleidingsschool Zaanstreek, ga dan naar

www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid
Heb je suggesties - naar aanleiding van dit rapport - voor de Opleidingsschool, deel deze binnen jouw school of 
mail naar l.kwantes@ovo-zaanstad.nl
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Er zijn vier domeinen
uitgevraagd. Op twee van de
vier domeinen scoort O-Z
hoger dan de BM. Op twee van
de vier domeinen scoort O-Z
lager dan de BM. De verschillen
met de BM zijn minimaal (de
scores komen overeen met het
landelijk gemiddelde). Het
onderwerp 'Samen Opleiden'
scoort O-Z het laagst. 

CONCLUSIE

De Opleidingsschool is een samenwerking tussen de onderwijsinstituten en de scholen, waarbij ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding van aankomende
leraren. Jaarlijks worden alle aankomende leraren en hun werkplekbegeleiders gevraagd naar hun tevredenheid over de Opleidingsschool. Met deze poster willen we een
samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek tonen, aangeven waar verbetering wenselijk is en eerste suggesties voor verbeteracties delen. 
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Rapportcijfer dan BMO-Z BM
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O-Z vs BM

BEGELEIDERS VAN  DE AANKOMENDE LERAREN 
DE SAMENVATTING

Beoogde respons: 75%
Benchmark (BM): 835 begeleiders

REPRESENTATIVITEIT
Gerealiseerde respons: 66%
Opleidingsschool Zaanstreek (O-Z): 75 begeleiders

Conclusie
Organisatie en positie
Persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
Samen Opleiden

1.
2.
3.
4.

VIER DOMEINENHET ONDERZOEK BEVATTE 30 STELLINGEN EN 5 OPEN VRAGEN.

De schoolleiding heeft inzicht in mijn kwaliteiten als
werkplekbegeleider (5.8) 
In het functioneringsgesprek is mijn functioneren als wpb’er
besproken (4.12)
Ik zoek actief contact met andere wpb’ers, collegiale visitatie (5.68)
Ik ben tevreden over de informatie vanuit de lerarenopleiding
(5.98) 
Indien ik FB geef aan de lerarenopleiding wordt dit opgepakt (5.92)

We streven naar een 8 en een min.score van 7. Er zijn 30 stellingen, O-Z
scoort vijftien keer lager dan een 7, waarvan vijf keer lager dan een 6: 

1.

2.

3.
4.

5.

MINIMAAL EEN 7
1.Welke scholing heeft u gevolgd?
WPB-basis, Icalt (1,2), effectief communiceren, intervisie, begeleiding onderzoek.
2.Welke scholing wilt u volgen?
Vervolgcursus, gesprekstechnieken (slecht nieuws, feedback geven), beoordelen,
theorieën, ICALT.
3.Complimenten voor de schoolopleider
Goed bereikbaar, workshops/intervisie, behulpzaam/ondersteunend, betrokken. 
4.Welke tips voor de schoolopleider
Vooraf overleg over de stage, zorg voor een andere I.O’er, meer info over curriculum
instituten, meer contact/ overleg met wpb’ers, stimuleer bv. intervisie 
5. Overige feedback
Eervol werk, combineer bijeenkomsten van WPB met aankomende leraren en
instituutsopleiders, verloop van toedelen taakuren kan beter. 

VIJF OPEN VRAGEN

Positionering van de werkplekbegeleider, contact met leidinggevenden over het functioneren
Samenwerking en collegiale consultatie
Informatie en samenwerking met de lerarenopleidingen

1.
2.
3.

Constatering: de herinrichting van de organisatie (op schoolniveau en schooloverstijgend) heeft tot doel om de samenwerking op alle niveaus te versterken. Extra
aandacht is nodig voor het eerste verbeterpunt. De portefeuillehouders Samen Opleiden & Inductie bespreken met afdelings- en schoolleiders de acties op korte
termijn.

BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN

Wil je het rapport inzien en/of meer lezen over Opleidingsschool Zaanstreek, ga dan naar

www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid
Heb je suggesties - naar aanleiding van dit rapport - voor de Opleidingsschool, deel deze binnen jouw school of 
mail naar l.kwantes@ovo-zaanstad.nl

Aantal stellingen


