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Inleiding: 
Een nadere omschrijving van de rol en de taken van de instituutsopleider vraagt om een 
goed beeld van de ontwikkelingen in de context (1). Het gaat hierbij om landelijke, regionale 
en onderwijskundige ontwikkelingen. Op basis daarvan kunnen de kerntaken (2) beschreven 
worden en vervolgens de benodigde bekwaamheden (3) in beeld gebracht worden.  
Een dergelijke ontwerpbenadering 1zorgt enerzijds voor een samenhang tussen doelen, 
processen, uitkomsten en transfer (interne consistentie) en anderzijds zorgt het voor een 
gedeeld beeld tussen betrokkenen over doel, standaarden en uitkomsten (externe 
consistentie).  
Werken aan interne en externe consistentie is een belangrijke voorwaarde om het proces 
van werving, selectie, professionalisering en evaluatie effectief en efficiënt op te starten en 
uit te voeren.   
Om een bepaalde doelgroep te kunnen informeren over de veranderende rol van de 
instituutsopleider kunnen specifieke hoofdstukken uit dit document geselecteerd worden en 
tot een nieuw document worden samengesteld. 
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1. Contextbeschrijving  
 
Vragen om de context van de beroepspraktijk te verhelderen: 

 Welke belangrijke regionale en landelijke én onderwijskundige ontwikkelingen doen 
zich voor in de omgeving van Instituut Archimedes? 

 Welke ontwikkelingen zijn te verwachten die van invloed zijn op de rol en 
taakuitoefening van de instituutsopleider?  

 Hoe ziet de beroepspraktijk eruit waarin instituutsopleider moet functioneren en 
samenwerken?  

 

1.1. Lerarentekort 
Het kabinet investeert fors om het lerarentekort zowel landelijk als regionaal het hoofd te 
bieden. Daarbij wordt ingezet op:  

 de instroom van meer leraren  

 het behoud van leraren 

 het onderwijs voor leraren in opleiding passend te organiseren 
 

1.2.Transfer problematiek 
De laatste decennia is steeds meer aandacht besteed aan het leren op de werkplek. Enerzijds 
heeft dit te maken met een snel veranderende wereld waardoor kennis eerder ‘veroudert’ 
en anderzijds met de transfer problematiek van het geleerde. Veel van wat de studenten op 
het instituut leren komt onvoldoende tot uiting in de praktijk en dit geldt ook andersom. Het 
transfer probleem ontstaat vooral wanneer leren op de werkplek en leren op het instituut 
sterk gescheiden werelden zijn. Er is dus meer aandacht nodig voor de integratie van leren 
en werken, voor contextualiseren en decontextualiseren.  
Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in de samenleving die de sociale cohesie onder druk 
zetten en een grote impact hebben op de scholen en de instituten, zoals kansenongelijkheid, 
vroegtijdige uitval van (kwetsbare) leerlingen, polarisatie en radicalisering en de invloed van 
social media. Er ligt een belangrijke taak voor lerarenopleiders en partnerscholen om in 
samenwerking vorm te geven aan o.a. inclusie, digitale geletterdheid en de grootstedelijke 
problematiek.  
 

1.3. Werken in een partnerschap 
Instituut Archimedes heeft de opdracht om in nauwe samenwerking (partnerschap) met 
scholen, schoolbesturen en andere lerarenopleidingen toekomstige leraren op te leiden, de 
instroom te bevorderen, uitval van starters te voorkomen (inductie) en zorg te dragen voor 
een blijvende professionalisering (leven lang leren).  
Het is dus een brede, gedeelde verantwoordelijkheid om het opleiden van (meer) studenten, 
het behoud van leraren én het onderwijs anders organiseren waardoor leren en werken 
meer geïntegreerd wordt. Naast het ontwikkelen van een goede samenwerkingsstructuur en 
het realiseren van randvoorwaarden moet de aandacht ook gericht zijn op de 
organisatorische -inhoudelijke aspecten van Samen Opleiden, zoals flexibilisering en 
passende zij-instroomtrajecten.  
Het gaat dus enerzijds om het vormgeven van een samenwerking en anderzijds om een 
curriculum ontwerp dat recht doet aan de eigenheid van beide contexten én aan de 
leervragen van de student c.q. de  zij-instromer.  
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Het ministerie van OCW en de sectorraden hebben de ambitie uitgesproken om op lange 
termijn alle leraren op te leiden in een partnerschap van lerarenopleidingen en 
partnerscholen (opleidingsscholen). Leraren-in opleiding profiteren op deze manier van een 
samen-opleiden traject dat een betere afstemming en meer kwaliteit in de opleiding 
waarborgt. 
 
Niet alle scholen in het VO en MBO zijn aangesloten bij een opleidingsschool. Dit betekent 
dat een deel van de studenten ’stage’ lopen op scholen, die geen deel uitmaken van een 
samenwerkingsverband of partnerschap. In de huidige situatie kent IA de rol van 
instituutsopleider voor een groep “stagescholen”. Zowel vanuit het perspectief van de 
school en de student als vanuit het perspectief expansiestrategie 2 is het van belang deze 
scholen vanuit het Instituut Archimedes te ondersteunen. 

 

1.3.1.Samenwerking 
Dit alles vraagt om een hechte samenwerking tussen de scholen en de opleidingsinstituten. 
In een georganiseerd partnerschap is de instituutsopleider het gezicht vanuit het 
opleidingsinstituut, zoals de coördinerend schoolopleider dat is vanuit het schoolbestuur. De 
samenwerking tussen instituutsopleider en coördinerend schoolopleider is cruciaal. Samen 
vormen zij een belangrijke schakel tussen werkveld en opleidingsinstituut, zowel inhoudelijk 
als organisatorisch. Beiden maken deel uit van een opleidingsteam onder leiding van een 
project- of programmaleider. In een omvangrijker partnerschap kunnen hier meerdere 
opleidingsinstituten vertegenwoordigd zijn. 
De instituutsopleider is gericht op het opbouwen en uitbouwen van een adequate 
structurele samenwerking binnen de opleidingsschool. In deze samenwerking hebben de 
instituutsopleider en de schoolopleider als substantiële en structurele kerntaken 

- het ontwikkelen van een opleidings- en begeleidingsstructuur,  
- het monitoren en bewaken van het opleiden en begeleiden van aanstaande leraren 

op de werkplek.  
De specifieke invulling van de samenwerking is afhankelijk van de context van de 
partnerschool, de samenwerking en afstemming met de andere lerarenopleidingen en de 
ontwikkelingsfase tot opleidingsschool.  
 
Samenvatting van de geschetste ontwikkelingen in de context  

 De landelijke en regionale aanpak van het lerarentekort en het verhogen van de kwaliteit 
van opleiden in gezamenlijkheid:  

o Bouwen aan een hechte samenwerking in partnerschappen om studenten op te 
leiden (grotere instroom), startende leraren te begeleiden (minder uitval) en 
blijvend te professionaliseren (leven lang leren) 

o Ondersteunen van zelfstandige scholen en 1 pitters bij  het opleiden van 
studenten 

o Bevorderen van de integratie van theorie en praktijk c.q. integratie van leren 
(instituut) en werken (werkplek)  

o Werken aan vraagstukken rondom inclusie, digitale geletterdheid en 
grootstedelijke problematiek  

                                                      
2 Nota expansiestrategie  
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o Flexibiliseren van opleiden uitbouwen (instituut en leerwerkplek) 
o Passende zij-instroom trajecten ontwikkelen (instituut en leerwerkplek) 

 

 Streven naar opleiden binnen het partnerschap  
o het uitbreiden van het aantal partnerschappen waarbinnen studenten worden 

opgeleid  
o het uitbreiden van het aantal leerwerkplaatsen bij bestaande partnerschappen en 

nieuwe partnerschappen 
o infrastructuur ontwikkelen voor samenwerking  
o infrastructuur ontwikkelen voor opleiden en begeleiden van studenten en startende 

leraren/zij-instromers 
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2. Kerntaken van de IA instituutsopleider 
 

Bovengenoemde  ontwikkelingen leiden tot de volgende  vragen om  de kerntaken van de 
instituutsopleider verder te specificeren: 

 

 Met welke kenmerkende situaties krijgt de instituutsopleider te maken gezien de 
(toekomstige) landelijke en regionale ontwikkelingen? 

 Welke activiteiten worden van hem/haar verwacht in deze situaties? 

 Welke vraagstukken opgaven moet hij/zij tot een oplossing brengen? 

 Welke beslissingen moet hij/zij in deze situaties nemen? 

 Wat is het beoogde resultaat van deze activiteiten en beslissingen? 
 
Schoolbesturen en opleidingsinstituten hebben als gezamenlijk doel om studenten op te 
leiden tot deskundige, onderzoekende en betrokken onderwijsprofessionals. Om daaraan 
samen te kunnen werken, hebben schoolbesturen en opleidingsinstituten in een 
partnerschap diverse rollen3, taken en bijbehorende verantwoordelijkheden te beschrijven.  
De invulling van de rol van de instituutsopleider vraagt per type partnerschap en 
schoolcontext om een specifieke samenstelling van taken en verantwoordelijkheden. Op 
termijn zal elke instituutsopleider passend bij het type partnerschap volgende taken en 
verantwoordelijkheden hebben: 
 
De kerntaken van een instituutsopleider hebben betrekking op twee aandachtsgebieden: 
1. In de relatie met studenten zorgt de instituutsopleider voor de verbinding tussen het 

curriculum van de lerarenopleiding en de schoolcontext (C, D, E). 
2. In het partnerschap draagt de instituutsopleider bij aan de ontwikkeling van een 

begeleidings- en opleidingsinfrastructuur (A, B, F, G). 
 

Kerntaken: 
A. relatiebeheer op organisatorisch en uitvoerend niveau 
B. ontwikkelen van opleidings- en begeleidingsstructuur (incl. kwaliteitszorg) 
C. begeleiding en beoordeling van studenten 
D. begeleiden en beoordelen van onderzoek (beroepsproducten) 
E. aandacht voor speerpunten: inclusie, digitale geletterdheid, grootstedelijke context 
F. Informeren en professionalisering (b.v. stagemarkt, DOT, werkplekbegeleiders) 
G. (afhankelijk van de ontwikkelfase) begeleiden en samenwerken naar aspirant 

opleidingsschool 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Het landelijk vastgestelde rollenportfolio (ADEF) dient als uitgangspunt: rollen, taken en bijbehorende 

verantwoordelijkheden zijn daarin beschreven. 
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2.1 Beschrijving van de kerntaken en verantwoordelijkheden van de instituutsopleider  
 
Kerntaak A:  
Relatiebeheer: onderhouden van contacten met leden van andere opleidingsinstituten, 

schooldirectie, schoolopleiders en werkplekbegeleiders:  

de instituutsopleider  

a. vertegenwoordigt het opleidingsinstituut in de onderwijspraktijk en is gericht op een 

opbouwen en uitbouwen van een adequate structurele samenwerking binnen de 

opleidingsschool (eventueel in het partnerschap met andere opleidingsinstituten) 

b. is samen met de schoolopleider een belangrijke schakel tussen werkveld en 

opleidingsinstituut, zowel inhoudelijk als organisatorisch 

c. is zowel op beleidsmatig (in afstemming met alle partners) als operationeel niveau 
(opleidingsteam) betrokken bij de opleidingsschool 

d. is aanspreekpunt voor vragen en calamiteiten voor schoolopleiders, 
werkplekbegeleiders, vakdocenten en studenten 
 

Kerntaak B:  
Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek van de student:  

de instituutsopleider 

a. ontwikkelt samen met de schoolopleider een opleidingsplan (passend bij het 

opleidingsplan dat binnen het partnerschap is opgesteld). 

b. is betrokken bij de activiteiten met betrekking tot samen opleiden en 

professionaliseren. 

c. is beschikbaar voor advies over beschikbare en geschikte leerwerkplaatsen 

en draagt bij aan de praktische organisatie rondom de leerwerkplekken  

d. stimuleert en bespreekt samen met de schoolopleiders de kwaliteit van de 

leerwerkplek  

e. informeert de schoolopleider of het opleidingsteam op hoofdlijnen over de inhoud 
van het studieprogramma op het opleidingsinstituut 

f. draagt bij aan kwaliteitszorg (evaluatie, PDCA) van de leerwerkplek 
g. stemt af met het praktijkbureau van de lerarenopleiding 

Kerntaken C en D: 
Algemeen begeleider van de student in de school: 

de instituutsopleider 

a. begeleidt de student in zijn ontwikkelingsproces 

b. bespreekt leervragen en het leerwerkplan en voert reflectie- en 

voortgangsgesprekken 

c. (is als lid van een onderwijsteam) verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren 

en evalueren van onderwijsactiviteiten (zoals thema- en intervisiebijeenkomsten) 

waarin de verbinding tussen theorie en praktijk centraal staat 

d. geeft ontwikkelingsgericht advies op lesvoorbereiding, - lesactiviteiten (lesbezoeken) 

en –evaluaties 
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e. stemt de begeleidings- en opleidingsactiviteiten af op de behoefte van de student in 

de context van de leerwerkplek 

f. begeleidt studenten met hun onderzoeksactiviteiten (onderzoekend vermogen en 

beroepsproducten) 

g. bespreekt periodiek de voortgang van studenten in de lespraktijk met de 

schoolopleider 

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling van studenten:  

de instituutsopleider  

a. is middels ‘een machtiging’ van de examencommissie van het opleidingsinstituut als 

examinator bevoegd ontwikkeling van de studenten t.a.v. de leeruitkomsten te 

beoordelen. 4 

b. zoekt contact met de werkplekbegeleider van een student en stemt de begeleiding 

van de student af 

c. geeft samen met de werkplekbegeleider ontwikkelingsgericht advies na een 

lesbezoek of op een presentatie van een student 

Kerntaak E: 
Aandacht voor speerpunten: inclusie, digitale geletterdheid, grootstedelijke context 
 

de instituutsopleider  

a. signaleert de thema’s die relevant zijn voor de context van de partnerschool, afgeleid 

van het gemeenschappelijk opleidingsplan dat is vastgesteld voor het gehele 

partnerschap. 

b. bespreekt en inventariseert (in het opleidingsteam) de expertise, die op school 

aanwezig is t.a.v. de relevante thema’s   

c. bespreekt informatie- en scholingsbehoefte van het opleidingsteam, het schoolteam 

d. legt een verbinding tussen experts van IA en het opleidingsteam t.a.v. relevante 

thema’s   

e. draagt bij aan aandacht voor relevante thema’s in de opleidings- en 

begeleidingsstructuur 

Kerntaak F: 
Signaleren professionaliseringsbehoeften en doen van voorstellen voor 

professionalisering:  

de instituutsopleider 

a. signaleert de professionaliseringsbehoefte van schoolopleiders en 

werkplekbegeleiders 5 

b. verzorgt de basistraining voor werkplekbegeleiders zelf (contract activiteit) of geeft 

de scholingsbehoefte door aan IA. 

                                                      
4 In partnerschappen is er in toenemende mate sprake van wederzijdse begeleiding van studenten van 
meerdere lerarenopleidingen: IO van instituut 1 begeleidt ook studenten van instituut 2, en vice versa. 
Afstemming met examencommissies van partners is hier noodzakelijk. 
5 Voor reguliere opleidingstrajecten en ook professionalisering in het kader van ‘leven lang leren’ en 
inductietrajecten: zoals training coaches van startende docenten. 
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c. informeert en schoolt werkplekbegeleiders en schoolopleiders over ontwikkelingen 

m.b.t. het IA curriculum (zoals ontwikkelingsgericht advies, 

begeleidingsinstrumenten, lesobservatie instrument) 

d. bespreekt de professionaliseringsbehoefte met de schoolleider, HRM medewerker, 

schoolopleider, coördinator inductie. 

Kerntaak G (afhankelijk van de ontwikkelingsfase tot opleidingsschool): 
Begeleiden en samenwerken naar aspirant opleidingsschool 
 

de instituutsopleider 

a. is op de hoogte van relevante subsidieregelingen en aanvragen voor 

opleidingsscholen 

b. draagt bij aan een gezamenlijke visie van de partnerschool en het opleidingsinstituut 

op ‘samen opleiden’  

c. is vanuit het perspectief van de lerarenopleiding gesprekspartner in het traject 

richting de subsidie aanvraag 

d. bij NVAO erkende partnerschappen:  de instituutsopleider draagt bij aan de 

kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsschool, conform afspraken in kwaliteitsplan 

(streefdoelen, kwaliteitskalender, instrumenten, etc.). 

(Schrijftaken en uitwerkingen van documenten vallen buiten het takenpakket van de 

instituutsopleider. De aspirant opleidingsschool kan deze taken als contract activiteit 

aanvragen.) 

2.2 Activiteiten van de IA instituutsopleider 
De instituutsopleider stemt zijn activiteiten af op de context van de school, de inrichting van 
het partnerschap en de diversiteit en samenstelling van de groep studenten / leraren in 
opleiding. In het partnerschap kunnen meerdere opleidingsinstituten en schoolbesturen 
participeren. De partners maken afspraken over de begeleiding en beoordeling van ‘elkaars’ 
studenten, de daarbij te gebruiken begeleidings- en beoordelingsinstrumenten en criteria. In 
de praktijk kan de instituutsopleider alle studenten van alle participerende 
opleidingsinstituten begeleiden die op de werkplek leren en werken.  
Studenten van IA werken en leren als voltijdstudenten of als deeltijdstudenten en zijn 
volgens onderstaand schema op de leerwerkplek aanwezig: 
 

 Voltijd Deeltijd 

 werkdagen les(momenten)/lessen werkdagen les(momenten)/lessen 

Jaar 1 1 dag per week (nov-juli) 
totaal 30 dagen 

5 lesmomenten 10 dagen 5 lesmomenten 

Jaar 2 1 dag per week (sep-juli) 
totaal 40 dagen 

20 lessen/begeleidingsuren 20 dagen 20 lessen/begeleidingsuren 

Jaar 3 2 dagen per week (sep -
juli) 
totaal 80 dagen 

80 lessen/begeleidingsuren 40 dagen 40 lessen/begeleidingsuren 

Jaar 4 Lint: 2-3 dagen per week 
(sep -juli) 
Blok: 4 dagen per week 
(sep-febr of febr-juli) 

Lint: 6-8 lessen/ 
begeleidingsuren per week 
Blok: 10-12 lessen/ 
begeleidingsuren per week 

40 dagen 80 lessen/begeleidingsuren 
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Activiteiten in samenwerking met de schoolopleider/het opleidingsteam: 
1. Voert regelmatig overleg met schoolopleider (in het opleidingsteam): afstemmen van 

activiteiten m.b.t. ‘samen opleiden’, taakverdeling, bespreken van voortgang van 
studenten etc.  

2. Ontwikkelt opleidingsplan of stelt opleidingsplan bij 
3. Informeert werkplekbegeleiders en studenten over opleidingsplan (startmoment 

organiseren) 
4. Ontwikkelt en voert uit: 14 intervisie- en themabijeenkomsten, waar mogelijk op de 

woensdagochtenden (studenten worden niet ingepland voor lessen op IA of de 
opleidingsschool).  

5. Levert bijdrage aan informatiebijeenkomst voor werkplekbegeleiders (b.v. 
afstemmen van feedback op presentatie en lesbezoek met DOT) 

6. Neemt deel aan twee uitwisselbijeenkomsten per jaar (partnerscholen en 
opleidingsinstituten) en de twee stagemarkten. 

 
Activiteiten begeleiden en beoordelen van studenten: 

1. Begeleidt leervragen en geeft feedback op leerwerkplan 
2. Begeleidt studenten met hun onderzoeksactiviteiten, ontwikkelen van onderzoekend 

vermogen en beroepsproducten, beoordeelt beroepsproducten 

(onderwijsaanbod op IA: onderzoeksvaardigheden en kennis)   
3. Voert reflectiegesprekken tijdens bijeenkomsten 
4. Geeft ontwikkelingsgericht advies op lesvoorbereiding, lesactiviteiten (lesbezoeken), 

producten en prestaties (in Onstage) 

5. Voert individuele voortgangsgesprekken (2x per jaar) 
6. Beoordeelt de afsluitende presentatie of het leerwerkverslag van de student (via 

Onstage) 
7. Zoekt contact met de studie en werk begeleider/leerteambegeleider van IA om zo 

nodig de begeleiding van de student af te stemmen 
8. Voert beoordelingsresultaten in Osiris in.  

 
Overzicht van activiteiten en facilitering in uren van IA instituutsopleider: 
Een instituutsopleider begeleidt +/- 20 studenten per studiejaar. Zijn er +/- 30 studenten op 
de opleidingsschool aanwezig, dan kan in overleg met ‘IA-samen opleiden6’ een 2e 
instituutsopleider worden aangesteld. Beide instituutsopleiders stemmen de taken en 
verantwoordelijkheden met elkaar af. Begeleidt een instituutsopleider tussen de 20 en 30 
studenten, dan overlegt hij/zij met de opleidingsmanager over de extra facilitering. 
 
Elke instituutsopleider wordt met een vast aantal uren – 225 uur per studiejaar – 
gefaciliteerd. Dit aantal is gebaseerd op de gemiddelde samenstelling van het aantal 
studenten per studiejaar en per opleiding (VT en DT). Het aantal uren is inclusief 
relatiebeheer en exclusief het begeleiden en beoordelen van onderzoeksactiviteiten. 
 
 
 
 

                                                      
6 De samenstelling en taakverdeling van deze groep is op dit moment nog niet vastgesteld. 
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Bij het berekenen van het gemiddeld aantal begeleidingsuren is uitgegaan van: 

 per student per studiejaar 

VT 1e jaar   6 uur 

DT 1e jaar   4 uur 

VT/DT 2e /3e/4e jaar 15 uur 

Relatiebeheer 25 uur 

 
 

Activiteiten die per studentengroep of per activiteit worden gefaciliteerd: 

activiteit uren per studiejaar 

Begeleiden en beoordelen van 
onderzoeksactiviteiten 
(geen beroepsproduct 3) 

3 uur per student beroepsproduct 1 of 2 
(26 uur per gemiddeld io-schap) 

 
 
Andere financiering (uit project / contract/ etc) 

Relatiebeheer in een partnerschap: de 
(coördinerende) io neemt deel aan boven 
schoolse afstemming 

In afstemming (project) 

Bijdrage aan subsidieaanvraag 
opleidingsschool of peer-review 

In afstemming (project) 

Deelname aan ULOA projecten In afstemming (project) 

Basis training werkplekbegeleiders 45 uur (contractactiviteit) 
 

Hoe komt de matching tot stand tussen instituutsopleider en partnerschool? 
Nieuwe instituutsopleider: 

- Stemt met de opleidingsmanager het takenpakket af voor het komende studiejaar 
(225 uur + professionalisering startende io) 

- Voert het gesprek met ‘IA-samen opleiden’ om mogelijkheden te verkennen (denk 
aan woonplaats, voorkeur, verwachtingen, ambitie, ervaring, scholing, bo/vo). 

- ‘IA-samen opleiden’ zoekt contact met de partnerschool (schoolopleider/directeur) 
en stelt een kennismakingsgesprek voor. 

- Instituutsopleider en partnerschool geven de uitkomst door aan ‘IA-samen opleiden’. 
- Startende instituutsopleider wordt aan een ‘io-maatje’ gekoppeld en volgt 

professionalisering. 
 

Instituutsopleider werkzaam op een partnerschool: 
Het uitgangspunt is om instituutsopleiders duurzaam aan een partnerschool te 
verbinden. 

- Instituutsopleider evalueren werkplekleren met studenten en schoolopleiders 
(kwaliteitszorg). 

- Studenten evalueren het werkplekleren via Evalytics. 
- In mei ontvangen de instituutsopleider en de schoolopleider een vragenlijst per mail 

(tevredenheid, samenwerking, voortzetting). 
- Afhankelijk van de verzamelde informatie zoekt ‘IA-samen opleiden’ contact met de 

instituutsopleider, schoolopleider en de opleidingsmanager. 
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- De taken (ook professionalisering) en het functioneren van instituutsopleiders maken 
deel uit van de RGW cyclus.  

Tussentijdse veranderingen (zoals langdurige ziekte, verlof, verandering van baan etc.) geven 

instituutsopleider en opleidingsmanager door aan ‘IA-samen opleiden’. Er wordt dan in 

afspraak met alle betrokkenen naar een passende oplossing gezocht.  

Starten met kwaliteitszorg: 
Scholen en instituten die deelnemen in gesubsidieerde partnerschappen worden 
periodiek door OCW getoetst op het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. 
Kwaliteitsborging (zowel de kwaliteitscultuur als de kwaliteitsontwikkeling) is een 
integraal onderdeel van dit kader.  
Op partnerscholen met een instituutsopleider die geen deel uitmaken van een 
gesubsidieerd partnerschap zal de kwaliteitszorg op een andere manier opgezet worden.  
In dat kader past een jaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen schoolopleider en 

instituutsopleider. Om vanaf studiejaar 2021-2022 aan passende kwaliteitszorg te kunnen 

werken, brengen we middels twee enquêtes de huidige situatie in kaart, één gericht aan 

de instituutsopleider, de ander aan de schoolopleider. Beide enquêtes worden eind mei 

2021 uitgezet. 

Inzet van expert- instituutsopleiders (project / document in ontwikkeling): 
 

(Project) in samenwerking met 
partnerscholen 

Inschatting inzet 

Student teacher journey in 
combinatie met hybride 
samenwerking: gezamenlijk HR 
beleid concretiseren 

3 of 4 instituutsopleiders die ingezet 
worden (0,8 of 1 fte) 

Digitale geletterdheid 
In samenwerking met 
partnerscholen die dit thema op 
de agenda zetten 

4 instituutsopleiders voor 0,1 fte per 
instituutsopleiders 

Burgerschap  Nog in ontwikkeling 
 

Opleiden en begeleiden van zij-
instromers 

Per 1 februari 2022:  
5 instituutsopleiders op 5 
partnerscholen 

Instituutsopleider voor meerdere 
scholen die een samenwerking 
met IA opstarten (0-10 studenten 
per school)  

Eén instituutsopleider heeft 
afhankelijk van het aantal studenten 
4 à 5 scholen onder zijn/haar hoede 
(per 20 studenten: 225 uur) 

 
Begeleiding van studenten vanuit het onderwijsteam: 
Voor (meestal) deeltijd studenten die al een aanstelling in het onderwijs hebben op een 
school die buiten de regio Utrecht valt en/of geen partnerschool of opleidingsschool is, 
wordt het werkplekleren (stage) vanuit het betreffende onderwijsteam georganiseerd.  
Voor deze studenten wordt per onderwijsteam een swb/leerteambegleider aangesteld,  
die de studenten op school begeleidt en het werkplekleren beoordeelt (kerntaak C+D).  

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf
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De studenten worden per onderwijsteam in één leerteam geplaatst. De 
swb/leerteambegeleider begeleidt in deze groep ook de studenten bij het opzetten en 
uitvoeren van beroepsproduct 1 en 2. 
 

3. Competenties van de IA instituutsopleider 
 
Competenties zijn een geheel van kennis, vaardigheden en houding, die de instituutsopleider 
in staat stellen om de kerntaken en bijbehorende activiteiten adequaat uit te voeren.  
De HU heeft voor alle medewerkers vijf HU brede kerncompetenties geformuleerd7: 

 resultaatgerichtheid 

 externe oriëntatie 

 integriteit 

 kwaliteit 

 samenwerking 
 
De instituutsopleider werkt in een context met twee aandachtgebieden: 

1. In de relatie met studenten zorgt de instituutsopleider voor de verbinding tussen het 
curriculum van de lerarenopleiding en de schoolcontext. 

2. In het partnerschap draagt de instituutsopleider bij aan de ontwikkeling van een 
begeleidings- en opleidingsinfrastructuur. 

 
Om hier adequaat en passend te kunnen functioneren zijn naast de HU brede  
kerncompetenties ook volgende HU competenties8 van belang: 
 

B. Communicatie B.7. Doceren  
Schakelt in een onderwijsleersituatie makkelijk van concrete voorbeelden naar 
abstracties en vice versa; denkt helder, legt leerstof duidelijk uit en past deze aan het 
niveau van de studenten aan. 

 B.11. Luisteren  
Luistert aandachtig en welwillend naar anderen. Interpreteert verbale signalen op 
adequate wijze. 

 B.12. Adviseren  
Komt actief met beargumenteerde adviezen naar voren; sluit daarbij goed aan bij de 
vraag van de ander; straalt gezag uit en maakt een professionele indruk. 

C. Beïnvloedend gedrag C.15. Coachen  
Heeft oog voor de kwaliteiten en beperkingen van mensen. Stimuleert anderen actief 
zich te ontwikkelen in het kader van hun taakuitoefening door het geven van 
constructieve feedback, coaching en leermogelijkheden. Koppelt individuele 
ontwikkelwensen aan de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. 

 C.18. Sensitiviteit  
Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor 
de mening en motieven van anderen, stelt zich positief en tolerant op ten opzichte 
van verschillen in behoeften, zienswijzen, gewoontes en achtergronden. 

E. Persoonsgebonden gedrag 
 

E.24. Flexibiliteit  
Past zich gemakkelijk aan, is in staat en bereid zich aan te passen aan veranderende 
eisen en omstandigheden, staat open voor nieuwe ideeën, denkt actief mee over 
alternatieven. 
 

                                                      
7 Microsoft Word - 2006-191.05 RGW HU competentieset.doc hier zijn alle (kern)competenties beschreven 
 
8 Zie voetnoot 6 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/RGW%20HU%20competentieset.pdf
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 E.26. Leervermogen  
Neemt verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling; gaat actief op zoek naar 
mogelijkheden voor de eigen ontwikkeling; vraagt om feedback over eigen prestaties, 
zet deze om in concrete acties. 

F. Probleemoplossend gedrag 
 

F.32. Onderzoeken  
Zoekt alle beschikbare, relevante informatie bij elkaar om problemen op te lossen en 
besluiten te nemen; trekt feiten na, analyseert problemen vanuit verschillende 
perspectieven. 

 F.34. Organisatiebewustzijn  
Heeft kennis en ervaring met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de 
bedrijfsvoering, houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen 
rekening met de organisatiestrategie. 

 F.35. Creativiteit  
Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich 
los van traditionele opvattingen. 

G. Motivationeel gedrag 
 

G.36. Organisatiebetrokkenheid  
Voelt zich betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het succes van de organisatie. 
Committeert zich aan de doelen van de organisatie en draagt dit uit. 

 

 

4. Professionalisering  
 

Op basis van de contextbeschrijving, de kerntaken met bijbehorende activiteiten en de 
competenties, passend bij de rol van instituutsopleiders kan een competentie-profiel 
samengesteld worden dat het uitgangspunt vormt voor werving, selectie en 
professionaliseringsactiviteiten. 
Scholing en professionalisering van instituutsopleiders moet worden afgestemd op hun 
ervaring, kennis en kunde en de context van de partnerschool. Omdat beide aspecten van 
belang zijn, de ervaring en de context, is de rol van de instituutsopleider gespecificeerd in  

- startende instituutsopleider (junior) 
- instituutsopleider in een basis context 
- instituutsopleider in een complexe context 

De startende instituutsopleider (junior), die eventueel ook net aan een betrekking bij IA 
begint, oriënteert zich op zijn/haar rol en taken, bouwt aan een netwerk op de 
partnerschool en ontwikkelt bijbehorende competenties.  
De ‘instituutsopleider in basis context’ die enkele jaren in een eenvoudig partnerschap 
werkt, is met name gericht op begeleiden van studenten en het ontwikkelen en uitbouwen 
van een opleidingsinfrastructuur. De kerntaken voert hij/zij uit in een context van één of 
twee schoolbesturen en één of twee opleidingsinstituten.  
De ‘instituutsopleider in complexe context’ neemt zijn rol in een uitgebreid partnerschap 
met meerdere opleidingspartners (opleidingsinstituten en schoolbesturen). Hij/zij maakt 
deel uit van een opleidingsteam en bouwt met dit team aan een opleidingsinfrastructuur. 
Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling tot aspirant opleidingsschool of aan de kwaliteitszorg 
als de opleidingsschool de erkenning van de NVAO al heeft.  
Ook alle mogelijke variaties hiervan kunnen tot de realiteit van de startende of ervaren 
instituutsopleiders behoren.  
 
Een aanbod van professionalisering en scholing houdt rekening met de behoefte van de 
instituutsopleider t.o.v. de vernieuwde beschrijving van de kerntaken en daaraan 
gerelateerde competenties. Er kan bij de professionalisering een onderscheid worden 
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gemaakt tussen noodzakelijke informatieoverdracht m.b.t. kerntaken en activiteiten en de 
professionalisering, d.w.z. de ontwikkeling op competenties. Professionalisering kan ook in 
sommige gevallen door de partnerschappen worden verzorgd. Hierbij valt te denken aan 
school specifieke thema’s, zoals b.v. ‘Het beeld van de MBO docent’ of ‘Montessori 
Onderwijs’.  
 
In de tabel hier beneden zijn bij de kerntaken passende professionaliseringsonderwerpen 
geformuleerd. Oranje gemarkeerd zijn de onderwerpen die nieuw opgenomen zijn in het 
takenpakket van instituutsopleiders. 
 

Kerntaak Professionalisering gericht op 
A: relatiebeheer:  onderhouden van 
contacten met leden van andere 
opleidingsinstituten, schooldirectie, 
schoolopleiders en werkplekbegeleiders 

 gesprekspartner (in opleidingsteam) 

 communicatie 

 informeren en adviseren 

 opleidingsinfrastructuur 

 gestructureerd samenwerken 

B: Verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de leerwerkplek van de student 

 opleidingsplannen en opleidingsinfrastructuur 

 organisatie leerwerkplekken, stagemarkten 

 kwaliteit van begeleiden 

 kwaliteitszorg 

 opleidingscurriculum 

 praktijkbureau en Onstage 

C en D: 
Algemeen begeleider van de student in de 

school 

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

begeleiding en beoordeling van studenten.  

 Coachen 

 Begeleidings- en beoordelingsinstrumenten 

 Lesobservatie 

 Verbinding theorie en praktijk 

 Opleidingsplan met thema en intervisiebijeenkomsten 

 Reflecteren 

 Begeleiden en beoordelen van onderzoeksactiviteiten van studenten 

E: Aandacht voor speerpunten: inclusie, 
digitale geletterdheid, grootstedelijke 
context 

 Organisatiebewustzijn en –sensitiviteit 

 informeren en adviseren 

 coachen 

 inhoudelijk: kennis en vaardigheden t.a.v. inclusie, digitale 
geletterdheid, grootstedelijke context 

F: Signaleren van professionaliserings-
behoeften en doen van voorstellen voor 
professionalisering:  

 Organisatiebewustzijn en –sensitiviteit 

 informeren en adviseren 

 informatie inductie 

 informatie basistraining werkplekbegeleiders en schoolopleiders 

G (afhankelijk van de ontwikkelingsfase 
tot opleidingsschool): 
Begeleiden en samenwerken naar aspirant 
opleidingsschool 

 Organisatiebewustzijn en –sensitiviteit 

 informeren en adviseren 

 informatie opleidingsschool en subsidie aanvraag 

 NVAO partnerschap en kwaliteitsplan 

 visie op opleiden en professionaliseren 

Tabel 4: kerntaken en professionalisering 
 
 
 

Voorstel voor professionaliseringsbijeenkomsten voor instituutsopleiders: 
 

1. Bijeenkomsten voor startende instituutsopleiders (afgestemd op twee 
doelgroepen: startend bij IA + IO  / werkend bij IA en startend als IO): 
Alle kerntaken met bijbehorende professionalisering (tabel 4). 
Start: 1 september 2021 
Duur: 6 dagdelen van sept. 2021- april 2022 
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Afsluiting met certificering: instituutsopleiders werken samen met schoolopleider 
aan een opleidingsplan 
Facilitering van professionalisering: 45 uur (6x 3uur aanwezigheid + voorbereiding + 
ontwikkelen van opleidingsplan) 
 

2. Professionalisering: begeleiden en beoordelen van onderzoeksactiviteiten 
(Kerntaak C): 
Start: juni 2021: 1x 2 uur 
September/oktober: 2 x 2 uur  
Totaal: 6 uur 
 

3. Uitwisseling / informatiebijeenkomst ervaren instituutsopleiders (kerntaak A en G): 
      Thema: opleidingsplannen en opleidingsinfrastructuur, opleidingsschool en subsidie  
      aanvraag 

Start: juni 2021: 1x 2 uur 
September/oktober: 2 x 2 uur  
Totaal: 6 uur 

 
Voor de start van studiejaar 2021/2022 is de professionalisering m.b.t. de kerntaken 
concreet uitgewerkt. 
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5. Plan uitbreiding partnerschappen + herijking proces 
werving & matching stageplaatsen 
 

Betreft:  Plan uitbreiding partnerschappen en herijking proces werving & matching    
                stageplaatsen 
Versie:    April 2021, versie 3  
Door:    Werkgroep Samen Opleiden (MvS – SvdB) 
 

Definitie en uitgangspunten 

- Opleidingsschool is een gesubsidieerd partnerschap tussen één of meer scholen voor 

po, vo of bve en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige 

leraren voor een groot gedeelte van hun tijd op de werkplek opleiden. 

- Grondslag OCW-subsidie: regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 

- Kwaliteitskader subsidie: kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie + werkwijze 

peerreview (bron: platform samenopleiden.nl)  

- Beleidsdoel OCW: ALLE studenten van lerarenopleidingen worden opgeleid in 

opleidingsscholen (partnerschappen). 

- Per partnerschap zijn er factsheets beschikbaar en samenwerkingsovereenkomsten. 

 

Samenwerking met scholen – huidige situatie 

- De huidige samenwerking IA met scholen laat zich beschrijven in 4 categorieën:  

 

1. scholen in partnerschappen (zie bijlage 1) 

 Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de partnerscholen en de 

partnerinstituten. Daarin zijn de contouren vastgelegd m.b.t.  

o Gemeenschappelijk opleidingsprogramma (studenten, zij-

instromers en starters, meerdere lerarenopleidingen) 

o Professionaliseringsplan (begeleiders student – begeleiders starter 

– professional)  

o Onderzoeksplan (o.a. inzet van studenten, docentonderzoekers en 

lectoraten) 

o Kwaliteitszorgplan (o.a. streefdoelen, borging, meetinstrumenten, 

kwaliteitscultuur) 

 Partnerschappen in fase van ontwikkeling 

o Erkende Opleidingsscholen (geaccrediteerd door de NVAO (tot 1-7-

2021), daarna door Platform Samen Opleiden via peer-review (zie 

kader) 

o Aspirant opleidingsscholen (gesubsidieerde ontwikkelingsfase van 

3 jaren tot peer review) 

 Motief van samenwerking binnen partnerschap: 

o Ontwikkeld rondom een of meer schoolbesturen (bijv. inbedding in 

HRM, schoolacademie, ..) 

o Open netwerk (bijv. voor éénpitters) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042461/2020-12-01
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf
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o Ontwikkeld rondom sectorale samenwerking (bijv. PO-VO, 

categorale VMBO’s, praktijkonderwijs, VSO. …) 

o Ontwikkeld rondom speerpunt / visie (bijv. praktijkgericht 

onderzoek, domeinonderwijs, thema: urban education, …) 

o … 

 
2. regionale scholen buiten partnerschappen met IO (zie bijlage 2) 

 borging kwaliteit via regionaal Keurmerk 

 streven om deze op termijn te organiseren binnen nieuwe 

partnerschappen of op te nemen binnen bestaande partnerschappen. 

  

3. regionale en buiten regionale scholen in partnerschappen waarin IA niet 

participeert (zie bijlage 2) 

 nodig: afspraken maken tussen de partnerinstituten over wederzijds 

begeleiden van elkaars studenten. 

 

4. regionale scholen buiten partnerschappen zonder IO (zie bijlage 2) 

Verdeling studenten (peiling begin maart 2021 o.b.v. onstage): 

Overzicht studenten Archimedes met een stage of nog op zoek naar een stage (2020-2021) 
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Aardrijkskunde 63 4 5 3   75 

Biologie 113 7 11 6 5 142 

Duits 83 4 1 6   94 

Duits (Teacher Education in 
German) 13   5     18 

Engels 288 13 35 5 1 342 

Engels  2         2 

Engels (Teacher Education in 
English) 152 4 80     236 

Frans 49   5 2   56 

Frans (Teacher Education in 
French) 1   4     5 

Geschiedenis 159 1 64 5 5 234 

Gezondheidszorg & Welzijn 58 2 1   1 62 

Natuurkunde 51 1 3 2 1 58 

Nederlands 125 10 1 3 2 141 

Omgangskunde 126 6 9 4   145 

Scheikunde 32 2 7 2   43 

Spaans 71 3 25     99 

Spaans (Teacher Education in 
Spanish) 4   7     11 

Techniek 35 1 1     37 

Wiskunde 190 7 9 3   209 

Eindtotaal 1615 65 273 41 15 2009 
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Vervulde stageplekken ingedeeld naar mate van samenwerking met scholen: 

type samenwerking ja
ar
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scholen in erkend partnerschap                  
AAOS - Almeerse Academische 
Opleidingsschool 13 6 9 4       32  
AOS - Academische Opleidingsschool Het 
Utrechts Model 52 53 37 59 2 3 3 209  
GSF - Gooise Scholenfederatie 9 16 8 11   2   46  
NOA - Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam 2 3 5 4       14 (20) 

Quadraam 4 11 6 7   1   29  
ROC Midden Nederland 14 33 25 26   9   107  
subtotaal erkend partnerschap 94 122 90 111 2 15 3 437 27% 

                   
scholen in aspirant partnerschap                  
ATOS - Alberdingh Thijm Opleidingsschool 15 8 6 12 1     42  
MBO Amersfoort 11 7 3 5   2   28  
MOS - Meerwergen Opleidingsschool 9 19 11 8       47  
NOD Haaglanden 10 11 6 5   2   34  
Nuovo 12 26 26 10   1   75  
OZU - Utrecht Zuid Oost 7 10 12 12   1   42  
Rivierenland 16 13 14 12   1   56  
Wellantcollege 8 13 10 5   2   38  
Willibrord 12 17 16 18 1     64  
subtotaal aspirant partnerschap 100 124 104 87 2 9   426 26% 

                   
scholen buiten partnerschap MET IO 42 70 47 54 1 3   217 13% 

                    

scholen buiten partnerschap ZONDER IO ** 103 110 126 176 4 13   532 33% 

                  
Eindtotaal 339 426 367 428 9 40 3 1613  

 

** in deze groep zitten ook studenten die bij partnerschappen stage lopen waar Instituut 
Archimedes niet in participeert. 
 

Uitbreiding partnerschappen  

Keuze aspirant opleidingsscholen baseren op meerwaarde voor Instituut Archimedes: 
- Aansluiting bij profiel van Instituut Archimedes: inclusie, digitale geletterdheid en 

grootstedelijke context. 

- Sectorale verbreding: VMBO-MBO-VSO 

- Geografisch nabij: welke gebieden in Midden Nederland zijn nog niet in 

partnerschap? 

- Kansen die ULOA biedt (verbinding VO en PO, efficiënte personele inzet, etc.) 

- Koppeling aan onderzoeksagenda lectoraten 

- Focus op extra stageplaatsen voor vakken met structurele tekorten (Engels, 

geschiedenis, Spaans). 
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Tijdspad: 
- Binnen hoeveel jaar naar 100% toewerken? Wat is het tijdspad dat OCW voorschrijft? 

Voorwaarden: 
- OCW moet jaarlijks extra subsidiemiddelen voor aspirant scholen beschikbaar stellen.  

Momenteel gaat dit in een traag tempo met een te klein budget. In schooljaar 
2021/2022 komt subsidie beschikbaar om 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen toe 
te laten. Dit betreft alle regio’s en alle sectoren (PO-VO-MBO). 

- Bestaande partnerschappen moeten zich open stellen voor nieuwe toetreders (dus 

ook scholen buiten het eigen bestuur).  

 
Verdeling studenten over de partnerschappen / keurmerkscholen  

- Streven naar quotering van stageplaatsen. Op basis van het leerlingenaantal per 

school wordt afgesproken hoeveel stageplaatsen een school / partnerschap 

beschikbaar stelt. De instituten binnen het partnerschap maken onderling afspraken 

over de verdeling van dit quotum.  

- Bespreken in de stuurgroepen en het regionaal netwerk opleidingsscholen Midden 

Nederland. 

- Nog uit te werken … 

Voorstel herijking proces werving en matching stageplaatsen 
- Elk jaar zijn er structurele tekorten voor Engels, geschiedenis en Spaans, met name 

voor voltijd eerstejaars studenten. 

- Huidige werkwijze van zelfstandig solliciteren (via stagemarkt en HU-Onstage) werkt 

niet goed voor eerstejaars studenten van met name deze vakgebieden. 

- Voorstel:  

o Werkwijze ouderejaars studenten blijft gelijk (zelfstandig solliciteren via 

stagemarkt en HU-Onstage).  

o Eerstejaars studenten worden geplaatst door het praktijkbureau / talo 

diensten 

o Alle eerstejaars studenten in duo’s plaatsen. 

o Alternatieve stage creëren voor studenten die geen docent willen worden 

(bijvoorbeeld doorstromers na de HBO-propedeuse naar de Universiteit).  

Dit moet afgestemd worden met de examencommissie.  

o Met scholen worden quota-afspraken gemaakt voor ouderejaars en 

eerstejaars.  

o Bij eerstejaars kunnen scholen geen voorkeur opgeven voor vakgebieden, 

uitgezonderd scholen die meedoen aan bèta-breed.  

o Voorstel bespreken in de stuurgroepen van de partnerschappen en in IA-

uitwisselingsbijeenkomsten met scholen. 

o Onderzoek doen naar arbeidsmarktperspectief van studenten van opleidingen 

met structurele tekorten van stageplaatsen.  
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Voorstel uitbreiding nieuwe partnerschappen 
- Afbakening regio Midden Nederland:  

Steden: 
o steden > 150.000 inwoners:  Utrecht, Amersfoort, Almere, Apeldoorn 

o steden > 100.000 inwoners:  Hilversum, Ede, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer 

o steden  > 50.000 inwoners:  Houten, Nieuwegein, Gouda, Veenendaal,  

    Woerden, Zeist 

 
- Voorstel: 

o Aanvragen indienen voor aspirant opleidingsscholen, komende twee jaren: 

 opleidingsschool Midden Nederland (voor éénpitters en kleine 

besturen). Werkwijze conform AOS-HUM. Gericht op havo-vwo 

scholen i.s.m. UU.   

 opleidingsschool Amersfoort voor Stichting Meridiaan College 

(bij voorkeur samen met Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) 

 opleidingsschool rond scholen in Gouda en Alphen a/d Rijn. 

 opleidingsschool beroepsonderwijs Utrecht (MBO Utrecht samen met 

Nimeto en Grafisch Lyceum Utrecht). 

 Opleidingsschool voor praktijkonderwijs en VSO 

 

o Aansluiting zoeken als lerarenopleiding IA bij één partnerschap aan de rand 

van de regio Midden Nederland (zoals, NOD Haaglanden, Nieuwe 

opleidingsschool Amsterdam, Academische Almeerse Opleidingsschool). 

Uitbreiden naar Ede, Zoetermeer en Apeldoorn. 

 

 

Plan uitbreiding partnerschappen: 
- Archimedes stelt team samen dat de uitbreiding voorbereid (3 medewerkers van wie 

1 MT-lid) 
- 1e  partnerschap i.o. “opleidingsschool Midden Nederland” 

o Keuze maken uit 12 VO-scholen in de regio die nog niet verbonden zijn aan 
een partnerschap, bij voorkeur éénpitters, bij voorkeur met school met IO, bij 
voorkeur scholen die substantiële  aantallen studenten kunnen plaatsen. 

o Juni 2021 Scholen persoonlijk benaderen (schoolleiding en schoolopleider) en 
uitnodigen voor een plenaire info-bijeenkomst in sept.  

o Sept 2021 Infobijeenkomst: “de meerwaarde van samenwerking binnen een 
partnerschap” (sprekers o.a. voorzitter/rector/projectleider/schoolopleider 
van bestaand regionaal partnerschap + IA-team studie en werk + GST + HKU) 

o Sept-Okt 2021 Met de enthousiaste scholen het traject “verkenning 
samenwerking” verdiepen.  

o Nov 2021 Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst 
o Dec 2021 Schrijfteam voor subsidieaanvraag 22-23 vaststellen 
o Juli 2022: subsidie-aanvraag aspirant opleidingsschool indienen bij OCW 
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- 2e Partnerschap i.o “opleidingsschool beroepsonderwijs Utrecht” 
o Juni 2021 MBO Utrecht, Grafisch Lyceum, Nimeto persoonlijk benaderen 

(bestuurders + HRM-directie + schoolopleiders) evt. uit te breiden met 
categoriale VMBO’s die nog niet zijn verbonden aan een partnerschap. 
Opleidingsschool ROCMN hierbij betrekken voor duiding “meerwaarde” 
(Voorzitter + projectleider + schoolopleider) 

o Sept 2021 – okt 2021: verkenning samenwerking  
o Nov 2021 Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst 
o Dec 2021 Schrijfteam voor subsidieaanvraag 22-23 vaststellen 
o Juli 2022: subsidie-aanvraag aspirant opleidingsschool indienen bij OCW 
 

- 3e partnerschap i.o “opleidingsschool Amersfoort / Hilversum”  
o Juni 2021 verkennend overleg met voorzitter + hrm-directie van Stichting 

onderwijsgroep Amersfoort + kleine schoolbesturen in de regio (buiten 
partnerschap) 

o Sept 2021 verdiepend gesprek met schoolleiders + schoolopleiders (samen 
met GST) 

o Sept- okt 2021 Bij akkoord: verkenning samenwerking verdiepen 
o Nov 2021 Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst 
o Dec 2021 Schrijfteam voor subsidieaanvraag 22-23 vaststellen 
o Juli 2022: subsidie-aanvraag aspirant opleidingsschool indienen bij OCW 

- 4e partnerschap i.o. “opleidingsschool Gouda / Alpen aan den Rijn” 
Vervolgstappen: Idem 3e partnerschap. 

 
- 5e partnerschap i.o. “opleidingsschool praktijk- en speciaal onderwijs Midden 

Nederland” 
Kan ook geïntegreerd worden in 1e partnerschap. 

 


