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2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer:  Eisen aan opleidingsscholen 

Pie Pelzer (bovenschools schoolopleider van Movare) en Paul Hennissen hebben de 

vraag van de stuurgroep om een instrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van 

scholen kan aangeven, opgepakt en uitgewerkt.

2.4.1. Aanleiding

De stuurgroep van het Samenwerkingsverband Opleiden in de school, bestaande 

uit de bestuurders van de samenwerkende besturen, vroeg om een instrument 

waarmee de kwaliteit van de scholen bespreekbaar wordt. Deze vraag is bij 

de taaknetwerkgroep die het beleidsvoorbereidende en uitvoerende lichaam 

binnen “Opleiden in de school” vormt, neergelegd. De taaknetwerkgroep wil het 

instrument gebruiken voor een tweejarig ontwikkelgesprek met de opleidingsschool.

2.4.2. Hoe is te werk gegaan?
 

De aanzet tot de criteria is in een aantal stappen tot stand gekomen. Allereerst 

is er een overzicht gemaakt van bestaande criteria die de laatste 10 jaar door 

verschillende instellingen en studies zijn ontwikkeld ten behoeve van het vaststellen 

van de kwaliteit van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. De 

criteria zijn ook gekoppeld aan ontwikkelingsmodellen waardoor een bepaalde fase 

van ontwikkeling als opleidingsschool vastgesteld kan worden (Deinum, Maandag, 

Hofman, & Buitink, 2005; Geldens & Popeijus, 2007; Onstenk, 2002; Kallenberg & 

Rokebrand, 2006; Timmermans, Klarus, & Van Lanen, 2009; Utrechtsmodel, 2006). 

De taaknetwerkgroep was van mening dat er vooral behoefte was aan een 

set criteria die gebruikt kan worden om met elkaar in gesprek te gaan over de 

kwaliteit van de opleidingsschool, zodat meer recht gedaan kan worden aan het 

ontwikkelingsstadium en specifieke situatie van een concrete opleidingsschool. Het 

is belangrijk om kenmerken op te nemen die een werkplek tot een goede leerplek 

maken zoals de door Verbiest (2012) beschreven dimensies van professionele 

leergemeenschappen (zie ook de vorige paragraaf). De criteria dienen ook aan 

te sluiten bij het streven van het samenwerkingsverband om als Partners in Leren 

(Geldens & Popeijus, 2007) te functioneren. Tenslotte dient de lijst direct door 

scholen begrepen te kunnen worden en beperkt van omvang te zijn.

Op de tweede plaats is in de vorm van een matrix een koppeling gemaakt tussen de 

fasen van ontwikkeling richting Partners in Leren (verticaal) en criteria die betrekking 

hebben op scholen als professionele leergemeenschappen (horizontaal). Er zijn 

drie fasen van ontwikkeling als Opleidingsschool: leverancier van stageplaatsen, 

de school als medeopleider en partners in leren. In de eerste fase is de basisschool 

de leverancier van stageplaatsen. De school is de werkplek waar de aanstaande 
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leraar in de praktijk ervaring opdoet met leren onderwijzen, en alle andere 

opleidingsactiviteiten liggen bij het opleidingsinstituut. In de tweede fase is de 

partnerschool formeel mede-opleider en neemt de taak op zich de begeleiding 

van de aanstaande leraar door een ervaren collega te laten coördineren en 

stroomlijnen. Deze schoolopleider heeft mede als taak om de andere mentoren 

te begeleiden. In de derde fase van Partners in Leren is er sprake van een 

breed gedragen visie op leren, onderwijzen en begeleiding. De schoolopleider 

coördineert nu ook de leerwerkgemeenschap, waarvan ook onderzoek een 

onderdeel vanuit maakt. Omdat de meeste opleidingsscholen in fase 2 zitten 

en zich ontwikkelen in de richting van fase 3, is voor de beschrijving van het 

instrument fase 1 niet meer opgenomen.

De derde stap was de criteria uit het gemaakte overzicht van stap 1 gebruiken 

om invulling te geven aan de genoemde fasen en dimensies van professionele 

leergemeenschappen uit fase 2. Op deze wijze kwam er een lange lijst uit met 

criteria. Op basis van consensus is deze ingekort en voorgelegd aan leden van 

de taaknetwerkgroep. De laatste aanpassingen zorgden voor een gedragen 

document (Tabel 2.9) voor alle betrokken besturen, dat door de stuurgroep 

bekrachtigd is.

2.4.3. Wat zijn de resultaten?

Het instrument is enerzijds een meetpunt en anderzijds een ontwikkeldocument dat 

leidraad geeft aan het dagelijks vormgeven in de organisatie en kwaliteit geeft aan 

de uitvoer van opleiden in de school. De afspraak binnen het samenwerkingsverband 

is dat het in ieder geval per bestuur tweejaarlijks gebruikt wordt om 

ontwikkelgesprekken met opleidingsscholen aan te gaan. Deze gesprekken worden 

gevoerd door de bovenschoolse schoolopleider en/of coördinator werkplekleren 

dNP met directeuren en schoolopleiders van opleidingsscholen. Anouk Husson, 

bovenschools schoolopleider Stichting ‘kom Leren’, licht toe hoe zij het instrument 

gebruikt.

Bij de opleidingsscholen liggen de afspraken die in het instrument verwoord zijn vast. 

Anouk gaat vier keer per jaar in gesprek met schoolopleiders en twee à drie keer met 

de directeuren, soms gezamenlijk en soms individueel. Aan de orde komen dan de 

topics uit het instrument, maar ook de voor het bestuur relevante resultaten uit de 

enquête die directeuren/schoolopleiders/ mentoren/studenten en slb’ers eenmaal per 

jaar invullen. Het instrument wordt aan de ene kant gebruikt als leidraad voor scholen 

om aan te geven waar ze aan moeten voldoen en aan de andere kant om te kijken 

welke school doorgaat als opleidingsschool en welke niet. Scholen die in het verleden 

afspraken e.d. niet zijn nagekomen, daar wordt afscheid van genomen. De huidige 

scholen zitten minimaal in fase 2. De andere scholen, waar geen dNP-studenten 

aanwezig zijn, hebben er wel kennis van kunnen nemen via de nieuwsbrief. 
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De criteria en bijbehorende fasen bestaan uit indicatoren met zowel harde als zachte 

criteria. Een van de harde criteria is bijvoorbeeld dat mentoren geschoold moeten 

worden, mede omdat het om het begeleiden van jongvolwassenen gaat. Van elke 

mentor wordt verwacht dat deze zijn of haar begeleidingsgedrag kan aanpassen 

aan wat nodig is voor de aanstaande leerkracht die begeleid wordt. De training 

begeleidingsvaardigheden voor mentoren is daarop gericht (zie ook par. 3.3 en 3.4. 

over bekwaamheden en trainingen van mentoren). Om binnen de opleidingsschool 

zo spoedig mogelijk alle mentoren geschoold te krijgen, zijn er binnen ‘kom Leren’ 

twee in-company trainingen voor mentoren verzorgd. Het gevolg van die scholing is 

dat op twee opleidingsscholen alle leerkrachten, huidige en toekomstige mentoren, 

geschoold zijn.

Nog zo’n hard criterium is het aantal studenten dat op scholen geplaatst moet 

worden. Men noemt dit “leraarsnesten” en deze bestaan meestal uit 5 à 6 

aanstaande leerkrachten van verschillende leerjaren. Op grotere scholen is dit 

geen probleem om te organiseren, echter op kleinere scholen is dit moeilijker. 

Kleinere scholen zoeken daarom samenwerking in conglomeraties met andere 

scholen. Dit wordt dan wel weer bemoeilijkt als de afstand tussen de scholen te 

groot wordt. Het bestuur heeft nu de luxe dat er veel opleidingsscholen zijn, het 

ontwikkelde instrument kan daardoor goed worden ingezet. De komende jaren 

zullen er met name vanwege de krimp fusies van scholen plaatsvinden. De visie 

binnen ‘kom Leren’ is, dat de scholen die werken met een Community of Practice 

(zie par. 2.1) sowieso opleidingsschool blijven. Bovendien is het belangrijk welke 

school naar fase 3 kan. 

Wat betreft de zachte criteria zijn de gesprekken leiding gevend alsook de 

resultaten uit de enquête. Als we kijken naar het criterium rondom de visie op 

OidS, dan zou de visie in gezamenlijk opleiden wel voelbaar moeten zijn in de 

school. Dit is echter moeilijk te meten. In een school waarin alle leerkrachten 

deelgenomen hebben aan scholing is het gemakkelijker om op een lijn te komen. 

Momenteel wordt er nog gezocht naar een manier om dit te borgen. De vraag is 

hoe de directeuren (via de nieuwsbrieven of anderzijds) informatie opnemen en 

doorgeven naar teams.

In de gesprekken met de directeuren wordt gesproken over de visie partners in 

leren, over bijbehorend personeelsbeleid en scholing en op welke wijze de school 

daar gestalte aan kan geven. 
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2.4.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het samenwerkingsverband heeft een kwalitatief instrument om samen de 

kwaliteit van het opleiden in de school te bespreken. Dit is direct toepasbaar 

bij andere samenwerkingsverbanden en ook individuele scholen kunnen het 

instrument direct gebruiken om na te gaan waar ze staan. 

Het instrument kan gebruikt worden als gespreksleidraad bij belangrijke 

beslissingen zoals het aantrekken van nieuwe scholen als opleidingsschool of om 

afscheid te nemen van oude scholen. Het kan ook als ontwikkelingsinstrument 

gebruikt worden (van fase 2 naar fase 3 bijvoorbeeld). Wat scherper zou het te 

gebruiken zijn indien het ingebed is in een (collectieve leer)cyclus om ook kop en 

staart aan het proces te geven. Dan kunnen ook mijlpalen worden vastgelegd en 

evaluaties plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om er een kwantitatieve vragenlijst van te maken door 

de stellingen te laten scoren door teamleden van opleidingsscholen op een 

10puntsschaal: bij elke vraag kan een punt worden gegeven waarbij de score 1 

t/m 5 behoort bij fase 2 en 6 t/m 10 bij fase 3. De eindscore, gevormd door het 

gemiddelde van de criteria, vormt dan het vertrekpunt voor het gesprek van de 

jaarlijkse teamevaluatie “Opleiden in de school”. Bijvoorbeeld criterium 1: In onze 

stichting zitten alle pabostudenten op opleidingsscholen. De score zal dan liggen 

in 6 t/m 10.

2.4.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten zijn intern verspreid via de bovenschoolse schoolopleiders 

van elk bestuur naar hun achterban. Daarnaast heeft Paul Hennissen enkele 

presentaties verzorgd aan andere samenwerkingsverbanden zoals tijdens de 

jaarlijkse dag voor praktijkbegeleiders en medewerkers van de Pabo Tilburg 

op 19 april 2012 getiteld ‘In de nesten werken: werkplekleren’ en tijdens de 

Regionale onderwijsconferentie Onderwijs in de 21e eeuw op 25 november 2014 

in Nijmegen getiteld: Opleiden in de school: leraarsnest. Eisen aan de werkplek 

(mede namens de landelijke Voorlopersgroep Opleiden in de School).
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