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Nieuwsflits #5, december 2022 
Onderwerpen: Professionaliseringsaanbod opleiders en begeleiders, 8 maart eerste conferentie, 
bijeenkomst voor nieuwe collega’s en update accreditatie Opleidingsschool.  
 
Vooraf 
Opleidingsschool Zaanstreek heeft als missie aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk 
toekomstperspectief bieden. Dit gebeurt onder meer door creëren van doorlopende leerlijnen in 
verschillende domeinen van het beroepsbeeld van de leraar. Scholen van OVO Zaanstad werken 
hiervoor intensief samen met de lerarenopleidingen (UvA, HvA, ALO en Breitner Academie). Prioriteit 
heeft het opleiden van aankomende leraren (studenten). Sinds 2018 heeft ook het begeleiden van de 
professionele groei van startende leraren veel aandacht.  
 
Professionaliseringsaanbod lerarenopleiders en werkplekbegeleiders (en anderen) 
Er zijn veel collega’s betrokken bij het opleiden en begeleiden van 
aankomende leraren (studenten) en startende leraren. Die collega’s 
ontwikkelen zichzelf in het ‘ondersteunen van het leren van 
collega’s. Vanuit de Opleidingsschool zijn er diverse 
professionaliseringsactiviteiten georganiseerd. Ben je nieuwsgierig 
naar het aanbod en/of wil je jezelf aanmelden voor een workshop, 
training of scholing, kijk dan op: 
www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/professionalisering  
 

Uitreiking ICALT-certificaat door Marga Honingh (Teamleider Het Saenredam)  
aan collega Janneke Houtenbos 

 
In de agenda: 8 maart 2023 de eerste conferentie Opleidingsschool Zaanstreek  
Op woensdagmiddag 8 maart zal de eerste conferentie van Opleidingsschool Zaanstreek plaatsvinden. 
Een middag voor aankomende en startende leraren én hun begeleiders. We kunnen alvast verklappen 
dat ontwikkelingspsycholoog Steven Pont een lezing zal geven en dat er uit diverse workshops te 
kiezen zal zijn. Zet je 8 maart van 13 uur tot 17 uur alvast in de agenda?  
 
Bijeenkomst nieuwe collega’s 
Op donderdag 10 november jl. hebben het College van Bestuur en de 
afdeling Personeel & Organisatie een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle nieuwe OVO-collega’s. De bijeenkomst had als doel om de 
nieuwe collega’s hartelijk welkom te heten bij OVO Zaanstad, kort 
iets te vertellen over de organisatie (onze gezamenlijke missie en 
koers), uitleg te geven over ‘mijn OVO’ en de gelegenheid te bieden 
allerhande praktische vragen te stellen en nader kennis te maken. Er 
waren 35 nieuwe collega’s aanwezig, de bijeenkomst kreeg als 
rapportcijfer een 7.5 en de tips&tops gaan we zeker benutten voor de volgende editie.   
 
Laatste nieuws accreditatietraject 
Op 2 december jl. vernamen we (eindelijk) van de beoordelingscommissie wanneer ‘het bezoekend 
panel’ naar de Zaanstreek komt; maandag 15 mei staat nu met dikke letters in de agenda’s geschreven.  
Uiterlijk 31 maart 2023 leveren wij een dossier in met allerlei informatie over de Opleidingsschool en 
met bewijzen dat we aan de kwaliteitscriteria voldoen. Op die maandag 15 mei gaat het bezoekend 
panel met verschillende actoren in gesprek en verzamelen zo aanvullende informatie op het dossier. Ze 
stellen vast of we aan de basiskwaliteit voldoen.  
Wil je meer weten over het beleid, het kwaliteitskader of bijvoorbeeld het accreditatietraject, kijk dan op 
www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid  

http://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/professionalisering
https://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beoordelingscriteria_basiskwaliteit-herzien-kwaliteitskader-8-maart-2022-zonder-waarmerk.pdf
http://www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid
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Tot slot 
Opleidingsschool Zaanstreek ontwikkelt zich tot een lerende organisatie met levende kwaliteitscultuur 
(doen we het goede, doen we het goed, hoe kan het beter?). We willen iedereen die tips, tops, wensen, 
vragen of opmerkingen heeft uitnodigen om contact met ons op te nemen: mail naar l.kwantes@ovo-
zaanstad.nl of neem contact met de lerarenopleider(s) op je school. 
 
 
 
 
Wij wensen u een heel fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe jaar!  
 
Rik Jansen, Mia de Graaf en Lieke Kwantes, programmateam Opleidingsschool Zaanstreek 
 
Bekijk www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid voor meer (achtergrond) informatie en de 
vorige edities van de nieuwsflits.  
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