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ONTWIKKELINGEN IN VOGELVLUCHT
2019-2021 ASPIRANT
In 2019 bracht de accreditatiecommissie een negatief oordeel uit over de erkenning als Opleidingsschool.
De belangrijkste redenen daarvoor: geen samenhangend programma, onvoldoende partnerschap en te
weinig sturing op samenhang en samenwerking. Het ontwikkelplan werd wel goedgekeurd en daarmee
werd de status van aspirant-opleidingsschool met vier jaar verlengd. Door meerdere factoren hebben de
ontwikkelingen op een laag pitje gestaan tot zomer 2021.
2021-2022 BELEIDSONTWIKKELING
Sept-april - Ontwikkeling Beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek 2022-2026: Gezamenlijk
formuleren van de visie, missie, ambities, uitgangspunten en het uitwerken doelen.
Mei - De begeleidingscommissie OCW is positief over de voortgang van het traject en de kwaliteit van de
beleidsstukken. De commissie herkent de uitdagingen voor de volgende fase én adviseert: zorg dat alle
actoren weten voor welke doelen zij verantwoordelijk zijn en zich daarvoor eigenaar tonen.
April-juli - Voorbereiding implementatie nieuw beleid. Onder andere het berekenen van uren-begrotenformatie, jaarplanningen, uitwerken curriculum werkplekleren/raamprogramma, nieuwsflitsen,
gesprekken op locatie met opleidingsteams en waarborggroepen, maken professionaliseringsaanbod.
Juni 2022 - Stuurgroep stelt het Beleidsdocument 2022-2026 en de begroting 2022-2023 vast.
2022-2023 DE VOLGENDE RONDE
Na de zomervakantie komt het erop aan, gaat het echt gebeuren? Duidelijk is dat het alleen gaat lukken
als onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden.
1. Tonen alle actoren eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen?
2. Pakken alle actoren hun (nieuwe) rol op? Komt iedereen de gemaakte afspraken na?
3. Gaat het gesprek over: wat willen we bereiken, doen we het goede, doen we het goed en hoe kan het
beter?
4. Hebben de actoren voldoende expertise om hun rol te vervullen, zo niet: is ondersteuning en
professionalisering geregeld?
Hoewel wij goed op weg zijn, kunnen wij op dit moment deze vragen nog niet volmondig met ‘ja‘
beantwoorden. Dit is dus een belangrijk speerpunt voor het schooljaar 2022-2023.
VIER WAARBORGEN
Om vraag 1 met ‘ja’ te kunnen beantwoorden is het van groot belang dat alle actoren op de hoogte zijn
van de essenties en de doelen per waarborg die omschreven zijn in het Beleidsdocument
Opleidingsschool Zaanstreek 2022-2026. Voor elke waarborg geldt dat we aan de criteria voor de
basiskwaliteit moeten voldoen. Dat geldt zowel voor de visie op de lerende leraar, voor de inrichting van
de lerende organisatie als voor de totstandkoming van een kwaliteitscultuur. De basiskwaliteit op die
aspecten is een voorwaarde voor het inrichten van een ‘leeromgeving’ die ertoe leidt dat we onze missie
kunnen realiseren:

"Aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk
toekomstperspectief bieden met ontwikkelmogelijkheden in de
domeinen van het Beroepsbeeld van de Leraar."
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VOORAF

HET BELANG VAN EEN SUCCESVOLLE ACCREDITATIE
De erkenning als officiële Opleidingsschool betekent dat we aan de basiskwaliteit voldoen
die geformuleerd is in het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie (dec. 2021) én de
daarop gebaseerde kwaliteitscriteria voor de vier waarborgen; de lerende leraar, de
leeromgeving, de lerende organisatie en de kwaliteitscultuur.
De erkenning is nodig om het opleiden van aankomende leraren te
kunnen continueren én om zo een bijdrage te blijven leveren aan
voldoende vakbekwame onderwijsprofessionals. Erkenning is ook
nodig om daarvoor subsidie te blijven ontvangen. Begin juni 2023
horen we of de beoordelingscommissie onze inspanningen als
voldoende beoordeelt.

DE VOLGENDE RONDE
In de periode 2021-2022 is het gelukt om met elkaar een visie op de Opleidingsschool te
formuleren, doelen te bepalen en een organisatie in te richten die samen werken en leren mogelijk
maakt. Of de accreditatie in 2023 een succes wordt hangt niet meer af van het beleid (dat biedt
voldoende garanties voor het behalen van de basiskwaliteit) of de voorbereidingen op de
implementatie (het meeste is berekend, gepland, toegelicht en voorzien).
In de volgende ronde is het van belang dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het -samenrealiseren van de geformuleerde doelen, het nakomen van afspraken, voor het ontwikkelen van de
benodigde expertise, het starten van een open dialoog en voor het bieden van benodigde
ondersteuning en sturing. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol.
Met deze uitgave willen we alle actoren binnen de Opleidingsschool Zaanstreek inzicht geven in de
geformuleerde visie, ambities en uitgangspunten (essenties per waarborg), de doelen voor het
komend jaar én in de actoren/gremia die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelen.
Meer weten? Ga naar www.opleidingsschool.nl/beleid
Lieke Kwantes en Jorien Vollaard, projectleiding
Juli 2022
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WAARBORG 1

DE LERENDE LERAAR

'Het beroepsbeeld voor de leraar' M. Snoek ea 2017

EENDUIDIG TAALGEBRUIK
Aankomende leraar (AL) Nog niet bevoegd, in opleiding (studenten, stagiaires) – traject richting
diploma, kan een (kleine) aanstelling hebben (AL+).
Startende leraren (SL)
Wel bevoegd, minder dan 4 jaar ervaring – traject richting streefniveau
Inductie
Nieuwe leraren
Wel bevoegd, meer dan 3 jaar ervaring, nieuw op school
Lerarenopleider (L.O)
Iedereen die bij het opleiden en begeleiden van AL (diplomering) en SL
(streefniveau inductie) betrokken is.
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WAARBORG 1

DE LERENDE LERAAR
ESSENTIE
Het beroep van Leraar is complex en het duurt na diplomering nog jaren voordat iemand
het niveau van ervaren leraar heeft bereikt. We onderschrijven het Beroepsbeeld van de
Leraar met vier domeinen en vier niveaus (in opleiding-starter-ervaren-expert). Het bieden
van ontwikkelmogelijkheden zien we als een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief
goed onderwijs én voor het behoud van passie voor het beroep.

MISSIE

DOEL 2023

Aankomende, startende en ervaren leraren een
kansrijk toekomstperspectief bieden met
ontwikkelmogelijkheden in de vier domeinen van
het Beroepsbeeld.

Alle subdoelen voor 2023 per waarborg zijn
gerealiseerd.
Op de beleidsdag in maart 2023 zijn per
waarborg verbetervoorstellen geformuleerd
met evt. consequenties voor waarborg 1.
Er is een aanzet gemaakt voor het formuleren
van een doorlopende leerlijn en bijbehorend
professionaliseringsaanbod voor de
lerarenopleiders op het vlak van
pedagogisch-didactische vaardigheden
(bovenste domein beroepsbeeld) én voor de
begeleidingsvaardigheden (onderste domein
beroepsbeeld).

DOEL 2026

VERANTWOORDELIJK

In 2026 zijn doorlopende leerlijnen met
bijbehoorde professionalisering ontwikkeld
in verschillende domeinen van het
Beroepsbeeld.

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het sturen op en bewaken van de realisatie van alle
(sub)doelen per waarborg die gezamenlijk leiden tot het realiseren van de missie (in 2026) én voor het
realiseren van de daarvoor benodigde randvoorwaarden.

PLANNING ACCREDITATIETRAJECT
Half april/half mei 2023 moeten we aantonen dat we aan de indicatoren voor
Basiskwaliteit voldoen op de vier waarborgen via documenten, evaluaties,
verbeterplannen en gesprekken met commissie.
Najaar 2022
Januari 2023
Februari 2023
Maart 2023
17 apr-19 mei
2 juni

Uitvoeren en evalueren beleid, werken aan alle doelen van de waarborgen.
Eerste concept-accreditatiedossier (kritische reflectie, ID partnerschap en de
samenwerkingsovereenkomst) naar de begeleidingscommissie
Laatste begeleidingsgesprek
Definitieve accreditatiedossier naar DUS-I/OCW
Beoordelingsgerichte peerreview (gesprekken beoordelingscommissie, 1 dag).
Advies van de beoordelingscommissie naar OCW
05

WAARBORG 2

DE LEEROMGEVING

Kijk op www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid
voor het complete raamprogramma.
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WAARBORG 2

DE LEEROMGEVING
ESSENTIE
We richten een leeromgeving in die ons in staat stelt de missie – kansrijk
toekomstperspectief bieden- te verwezenlijken. De leeromgeving voldoet aan de
ontwerpeisen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie en aan de aanvullende
eisen voor Opleidingsschool Zaanstreek.
We bedienen ruim tien verschillende doelgroepen die in negen verschillende trajecten
opgeleid worden tot een eerste of tweedegraads bevoegdheid of tot het streefniveau voor
de Inductiefase van Opleidingsschool Zaanstreek.

UITGANGSPUNTEN
Het programma voor het ‘individueel en samen’
leren sluit aan bij de ontwerpeisen. Het is door
de lerarenopleiders van scholen en instituten
gezamenlijk ontworpen en het wordt in
gezamenlijkheid uitgevoerd, geëvalueerd en
doorontwikkeld.
Voor het ‘samen leren’ is een raamprogramma
ontwikkeld met vaste thema’s, verschillende
soorten bijeenkomsten en activiteiten en
concrete doelen. Het programma is gericht op
het beoogde kwalificatieniveau voor
diplomering of inductiefase.
Het programma wordt op alle scholen
uitgevoerd en biedt ruimte voor
schoolspecifieke zaken.
De inductiefase (jaar 1 tot en met 3) zien we als
een continuering van de opleidingsfase
(doorlopende leerlijn) die gericht is op de
streefdoelen voor het functioneren in klas,
team, school en samenleving.

DOELEN 2023
In het voorjaar van 2023 worden het
curriculum werkplekleren - het individueel en
samenwerkend leren - voor AL en SL (jaar 1)
uitgevoerd conform de afspraken.
In het voorjaar van 2023 presenteren we de
eerste verbetervoorstellen (op basis van
evaluatie, analyse en open dialoog) voor de
inrichting van de leeromgeving en het
curriculum werkplekleren.
In december 2022 presenteert de
kenniskring Lerarenopleiders een voorstel
voor een beknopte en hanteerbare
pedagogische didactische visie voor onze
Opleidingsschool.

VERANTWOORDELIJK
De volgende actoren spelen een rol bij het realiseren van bovenstaande doelen: de AL en SL, de
verschillende opleiders, de portefeuillehouders, de afdelingsleiders en de directeuren.
Naast de individuele verantwoordelijkheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren
van bovenstaande doelen belegd bij verschillende gremia: de schoolgroepen, de opleidingsteams, de
kenniskringen LO en PFH en de waarborggroep 2.
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WAARBORG 3

DE LERENDE ORGANISATIE
ORGANOGRAM

Het AMO-model van Appelbaum en Berg (2000)
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De leerturbine van Van Wessum en Troost (2021)

WAARBORG 3

DE LERENDE ORGANISATIE
ESSENTIE
We richten een organisatie in die het individueel en samen leren van alle actoren -op
schoolniveau en schooloverstijgend niveau- mogelijk maakt en die gericht is op continue
kwaliteitsontwikkeling van de leeromgeving voor de lerende leraren. Sluitende begrotingen
en effectieve communicatie zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden.

UITGANGSPUNTEN
Per gremium (3.2) hebben we de
verantwoordelijkheid, de samenstelling en de
frequentie van het overleg beschreven. Per actor
(3.3) is een beschrijving opgenomen van profiel,
kerntaak en deskundigheid en in aparte bijlagen
een berekening van de uren voor de formatie.
Ons personeelsbeleid (3.5) heeft als motto ‘kwaliteit
van onderwijs en opleiden is kwaliteit van
personeel’. We organiseren gerichte
professionaliseringsactiviteiten en baseren ons
daarbij op het AMO-model voor het S.HRM-beleid.
Met andere woorden: om mensen in staat te
stellen tot het vertonen van het gewenste
professionele gedrag moeten ze de benodigde
vaardigheden (A) ontwikkelen, daarvoor
gemotiveerd (M) zijn of worden én daartoe de
mogelijkheden krijgen (O is ruimte om te leren).
In de lerende organisatie is blijvende ontwikkeling
van alle actoren noodzakelijk; iedereen is/raakt
gekwalificeerd voor de kerntaak en wordt daarvoor
gefaciliteerd. Voor alle actoren geldt dat zij -op hun
eigen niveau- als rolmodel fungeren, anderen
motiveren tot leren en dat faciliteren. De
interventies leiden tot leeropbrengsten en tot een
lerende cultuur. Leraren, leidinggevenden,
ondersteuners en bestuurders zetten zo de
leerturbine in werking die leidt tot een krachtige
leeromgeving voor zichzelf en anderen.

DOELEN 2023
Organisatie: a. in voorjaar 2023 hebben alle
geplande bijeenkomsten plaatsgevonden
conform de beschreven opzet. b. In najaar
2022 is de samenwerkingsovereenkomst
vastgesteld.
Personeelsbeleid: a. voor zomer 2022 is een
kadernotitie S.HRM vastgesteld en een
bijpassend professionaliseringsaanbod voor
alle lerarenopleiders. b. In voorjaar 2023 is
duidelijk dat de activiteiten een bijdrage
geleverd hebben aan de ambities m.b.t.
beoogde deskundigheid.
Communicatie: a. voor zomer 2022 is alle
relevante informatie beschikbaar voor alle
actoren. b. Voor zomer 2023 is er sprake van
een gedeeld beeld over onze
Opleidingsschool en eenduidigheid in het
taalgebruik.
Informatiemanagement: voor kerst 2022
leveren de systemen actuele en kloppende
data t.b.v. overzicht, verantwoording en
sturing.
Financieel beleid: a. in het najaar 2022 is de
realisatie van '21-'22 vastgesteld, de
verantwoording naar DUS-I gedaan. b. voor
de zomer 2023 is een begroting vastgesteld
voor '23-'24.

VERANTWOORDELIJK
De volgende actoren spelen een rol bij het realiseren van bovenstaande doelen, ze zijn individueel
(mede)verantwoordelijk: de aankomende en startende leraren, de opleiders, de portefeuillehouders,
teamleiders van OVO-service en de directeuren.
Naast de individuele verantwoordelijkheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren
van bovenstaande doelen belegd bij verschillende gremia: de schoolgroepen, het opleidingsteam, het
programmateam en waarborggroep 3.
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WAARBORG 4

KWALITEIT EN KWALITEITSCULTUUR

PDCA én IMWR
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WAARBORG 4

KWALITEIT EN KWALITEITSCULTUUR
ESSENTIE
Kwaliteit definiëren we als ‘de goede dingen doen om onze ambities te verwezenlijken, dat
we die dingen goed doen, dat we regelmatig evalueren (zijn we op de goede weg?) en
aantoonbaar gebruik maken van die uitkomsten tijdens gesprekken met sleutelfiguren om
te komen tot een ontwikkelplan waarmee we onze activiteiten, processen en ons handelen
te optimaliseren’.

UITGANGSPUNTEN
Kwaliteitscultuur definiëren we – in navolging van
de Onderwijsraad - als ‘een cultuur die stimuleert
dat alle betrokkenen, zowel intern als extern:
zich reflectief en constructief kritisch opstellen
zich continu richten op het definiëren en
behalen van de gewenste kwaliteit,
van de daarvoor vereiste
kwaliteitsverbeteringen
en van de professionele groei die daarvoor
nodig is’.
Het gaat met andere woorden om een cultuur die
voorwaardelijk is voor het ontstaan van een
lerende organisatie met een focus op continue
ontwikkeling van het onderwijs en van ‘samen
opleiden & professionaliseren’.
Met onze aanpak combineren we de PDCA-cyclus
(plan, do, check, act) en de IMWR - cyclus
(inspireren, motiveren, waarderen en reflecteren) cyclus.
De organisatie van de Opleidingsschool is ingericht
op het mogelijk maken van die combinatie én het
daadwerkelijk samen plannen, ontwikkelen,
uitvoeren, evalueren, leren en verbeteren.

DOELEN 2023
Op de beleidsdag in maart 2023 is een
gezamenlijk beeld van de kwaliteitscultuur
gepresenteerd en is helder welke acties nodig
zijn om tot de gewenste kwaliteitscultuur te
komen.
In het schooljaar 2022-2023 zijn alle geplande
evaluaties uitgevoerd en zijn alle gesprekken
gevoerd om van analyse tot besluitvorming
over de voorgestelde verbetervoorstellen (en
zo tot continue kwaliteitsontwikkeling te
komen).

DOELEN 2024
Vanaf zomer 2024 wordt er structureel
vanuit een gedeelde visie – en op basis van
onderzoeksdata- in een open dialoog met
alle actoren gewerkt aan het oog hebben
voor kwaliteit én de verbetering daarvan
binnen het partnerschap; de vragen ‘doen
we het goede, doen we het goed en hoe kan
het beter?’ staan daarbij centraal.
Voor zomer 2024 zijn de benodigde
kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld,
uitgeprobeerd en bijgesteld.

VERANTWOORDELIJK
De volgende actoren spelen een rol bij het realiseren van bovenstaande doelen, ze zijn individueel
(mede)verantwoordelijk: de aankomende en startende leraren, de opleiders, de portefeuillehouders en
betrokkenen vanuit OVO-Service – Onderwijs en Kwaliteit.
Naast de individuele verantwoordelijkheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren
van bovenstaande doelen belegd bij verschillende gremia: de opleidingsteams, de kenniskringen en
waarborggroep 4.
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