
 

 

 

 

 

 

Samenwerking Opleidingsschool HU 
 

 

 

 



 
 

 1 

Route: nog in te plannen afhankelijk van positief besluit staf: 

Staf, d.d. 15 maart 2021 (tbv principe besluit voor 31 maart 2021) 

 

Bestuur, voorlopig besluit, d.d. 22 maart 2021 

Directieoverleg, d.d. 15 april 2021 

GMR, d.d. 17 juni 2021 
 
Bestuur, definitieve vaststelling, d.d. 24 juni 2021 

Raad van Toezicht, d.d. 24 juni 2021 

Publicatie d.d. 

 

  



 
 

 2 

Inhoudsopgave 

1. Aanleiding en aanbod HU .................................................................................... 3 

1.1 Inleiding ...................................................................................................... 3 

1.2 Waarom zijn stagiaires een toevoeging aan de dagelijkse praktijk ....................... 3 

1.3 Aanbod van de HU ......................................................................................... 4 

2. Organisatie en kwaliteitskader .......................................................................... 5 

2.1 De Opleidingsraad ......................................................................................... 5 

2.2 De Bovenschoolse Schoolopleider .................................................................... 5 

2.3 De Schoolopleider ......................................................................................... 6 

2.4 De Praktijkopleider/mentor ............................................................................. 6 

2.5 Kwaliteitskader ............................................................................................. 8 

3. Begroting en tijdsinvestering ............................................................................ 9 

3.1 Begroting ..................................................................................................... 9 

3.2 Tijdsinvestering............................................................................................. 9 

4. Besluitvorming .................................................................................................10 

 

 

 

 

 

  



 
 

 3 

1. Aanleiding en aanbod HU 

 
1.1 Inleiding 
In de afgelopen jaren blijkt dat O2A5 de formatie nog steeds op orde heeft; alle kinderen hebben een leerkracht in hun groep. Maar de 
bezetting wordt nijpender wanneer er leerkrachten gedurende langere tijd niet inzetbaar zijn, door wat voor reden dan ook. Dat merkten 
we vooral in schooljaar 2018-2019. Daarnaast zijn de voorspellingen m.b.t. schaarste aan (goede) leerkrachten helder; ook O2A5 dient 
hierop te anticiperen. Met de instroom van zij-instromers (augustus 2019) doen we dit. En door het aanstellen van onderwijsassistenten 
in opleiding voor leerkracht. Een derde optie is een structurele inzet van (LIO)stagiaires middels een overeenkomst met één of meerdere 
pabo’s. Tot nu toe zijn een aantal pabo’s (In Holland, Marnix, Ede) gebeld met de vraag of men met O2A5 de samenwerking wil aangaan. 
Dat is niet een gelopen race door gestelde voorwaarden of doordat de pabo al voldoende samenwerkende besturen heeft in relatie tot het 
aantal stagiaires. De HU daarentegen staat open voor samenwerking. De besproken voorwaarden liggen in lijn met afspraken die zijn 
gemaakt aan de hand van het idee ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’. (Platform initiatief PO-Raad, VO) 

Platform Samen Opleiden en Professionaliseren: 

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU) 
gesproken over de toekomst van het Samen Opleiden en Professionaliseren. De partijen zien in de toekomst regionale netwerken voor 
zich, waarin intensieve samenwerking plaatsvindt tussen lerarenopleidingen, scholen en andere relevante partijen op het gebied van 
opleiden en professionaliseren van stagiaires en startende leraren. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding 
verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren 
tegengegaan. Het Samen Opleiden en Professionaliseren zal de norm worden. Het doel is om uiteindelijk 100% van de toekomstige 
leraren op te leiden binnen opleidingsscholen. 

1.2 Waarom zijn stagiaires een toevoeging aan de dagelijkse praktijk 
• Opleiden als corebusiness, de basisschool als onderdeel van de keten. 

• Omdat onderwijs ons vak is, we het beste willen voor de kinderen, is het logisch (verplichtend?) dat de leerkrachten van de 
(nabije) toekomst bij ons een plek vinden om stage te lopen. 

• In de dagelijkse praktijk blijkt het altijd handig om ook in samenwerking met een stagiaire wat extra’s te kunnen doen, in 
projecten, bij evenementen, bij uitval etc. Dit past bij de dagelijkse praktijk van leerkracht en levert ervaring op voor de stagiair. 
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• Ambitie, potentie, talent benutten en binding van zittend personeel 

• Na een langere periode van lesgeven is het voor sommige leerkrachten ook motiverend om een andere, nieuwe taak er naast uit te 
voeren. Dit biedt perspectief en motivatie op, meer afwisseling en nieuwe ervaring voor de leerkracht. 

• Onderwijsinnovatie komt (ook) via stagiaires de scholen binnen (teams voor open staan!), Duurzaam leren van en met elkaar 
waardoor een mooie uitwisseling ontstaat tussen de school, de stagiaires en de HU. 

Het begeleiden van stagiaires levert ook voor de leerkracht iets op; naast de eigen ervaring en kennis die doorgegeven kan worden 
(passend bij een zekere leeftijd of na een periode van veel ervaring), geeft het ook perspectief op het eigen werk. Het leren kijken door 
de ogen van de stagiair, de nieuwe aanpak die de stagiair meebrengt én de eigen reflectie van de leerkracht levert nieuw perspectief op. 

1.3 Aanbod van de HU 
Tot op heden zijn er bij O2A5 incidenteel stagiaires van de Hu geplaatst. Wanneer O2A5 kiest voor een structurelere instroom dan is 
deelname in het Partnerschap de volgende stap. 

Vijftien besturen uit de provincie Utrecht en Het Gooi hebben op 28 september 2011 een convenant gesloten met de opleiding. In dit 
convenant zijn afspraken opgenomen over het gezamenlijk opleiden van stagiaires. De scholen van deze besturen zijn bereid te 
investeren in het opleiden van toekomstige collega’s. Deze investering moet er niet alleen toe leiden dat de kwaliteit van de afstuderende 
stagiaire hoger komt te liggen, maar ook dat opleiden in school een positief effect heeft op de schoolontwikkeling en de personele 
ontwikkeling.  
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2. Organisatie en kwaliteitskader 
 
De organisatie van het partnerschap bij de HU tot en met de begeleiding op de school is meerledig. Deze bestaat uit de Opleidingsraad, 
de Bovenschoolse Opleider, de schoolopleider en de praktijkopleider. In schema ziet dit er als volgt uit: 

Toelichting op het schema 

2.1 De Opleidingsraad 
De Hu heeft een ‘opleidingsraad’ opgericht op bestuurlijk niveau. Er vindt overleg en besluitvorming plaats op strategisch niveau waarbij 
een ontwikkelagenda inclusief een gezamenlijke visie op opleiden wordt opgesteld en wordt uitgewerkt in beleid ten aanzien van de 
kwaliteit van werkplekleren. Er vindt 3 tot 4 keer per jaar overleg plaats. 

2.2 De Bovenschoolse Schoolopleider 
De HU vraagt een actieve bijdrage van de Bovenschoolse Schoolopleider (BS).  

De bovenschools opleider onderhoudt het contact met de schoolopleider en de praktijkopleider voor het optimaliseren van de 
leeromgeving voor de begeleiding en beoordeling van de stagiaire. De bovenschools opleider is tevens verantwoordelijk voor de 
eindbeoordeling van de stagiaire.  

• Hij/ zij heeft een centrale positie in de curriculumontwikkeling in het BOIS(Bovenschoolse Instituutsopleider) De BS neemt deel 
aan vijf jaarlijkse bijeenkomsten en daarnaast 2 ‘inspiratiemomenten’. Per bestuur worden er max 2 BS geadviseerd.  

• De BS is ook de aanjager/pleitbezorger van de positionering van de school als ‘Opleidingsschool’ en de rol van het stagiaires en de 
curriculumontwikkeling binnen de scholen waarbij de stagiair vanzelfsprekend onderdeel is van een team en nieuwe ontwikkelingen 
en onderwijskwaliteit komt brengen.  

• De BS is de contactpersoon van de instituutsopleider van de HU en bezoekt samen met hem /haar de opleidingsscholen.  

• De BS bespreekt periodiek de ontwikkeling en resultaten met de stagiair en de schoolopleider. 
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2.3 De Schoolopleider 
De Schoolopleider (SO) is verantwoordelijk voor en de coördineert het werkplekleren voor 1 of meerder scholen binnen een cluster. Hij/zij 
traint en coacht de praktijkopleiders/mentoren in het begeleiden van de stagiaires. De schoolopleider houdt met elke stagiaire een 
intakegesprek om verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. 

Moment wordt de opleiding voor schoolopleiders geactualiseerd, gebaseerd op de beroepsstandaard voor leraar opleiders. In april/mei zal 
een eerste informatiebijeenkomst gehouden worden voor alle schoolopleiders ter voorbereiding van wat er gaat komen. In september 
start de opleiding, het idee is om het geleerde direct in de praktijk toe te passen. 

O2A5 start met 3 schoolopleiders in de twee clusters. 

2.4 De Praktijkopleider/mentor 
De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de stagiaire tijdens het werken en leren op de school. De 
praktijkopleider observeert, coach, geeft feedback en help de stagiaire. Op de school heeft de stagiaire het meest te maken met de 
praktijkopleider. 

O2A5; er gaat communicatie uit naar de scholen in cluster Vianen-Zederik en cluster Leerdam om te informeren en te inventariseren 
welke leerkracht de ambitie heeft om een stagiaire te begeleiden als praktijkopleider in schooljaar 2021-2022. 

 

Functionaris/orgaan Taak/doel bijeenkomsten/jaar Contact niveau 
Opleidingsraad   Bestuurlijk 
 - besluitvorming op bestuurlijk niveau 

- ontwikkeling gezamenlijke visie, beleid over kwaliteit en 
werkplekleren 

 3 a 4  in samenwerking 
met  ander 
bestuur? 

Bovenschools 
schoolopleider* 

  Cluster/ school 

 - contacten over optimalisatie leeromgeving/begeleiding 
- contactpersoon voor instituutsopleider, bezoeken de 

opleidingsscholen 
- verantwoordelijk voor de beoordeling stagiaire 

periodiek 
 
5 BOIS 
bijeenkomsten 2 
inspiratiemomenten 

In school met 
schoolopleider en 
praktijkopleider 
instituutsopleider 
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- verantwoordelijk voor de eindbeoordeling stagiaire  
- betrokken bij curriculumontwikkeling in het BOIS**  
- pleitbezorger positionering van ‘Opleidingsschool’ en de 

rol van het stagiaires in curriculumontwikkeling  
- bespreekt ontwikkeling en resultaten met stagiair en  

schoolopleider 

 
periodiek 
 

 
BOIS 

Schoolopleider*   1 of meerdere 
scholen binnen het 
cluster 

 - is verantwoordelijk voor en de coördinator van het 
werkplekleren voor 1 of meerder scholen binnen een 
cluster 

- traint en coacht de praktijkopleiders/mentoren in het 
begeleiden van de stagiaires  

- Houdt intakegesprek met stagiaire voor afstemming 
verwachtingen 

  

Praktijkopleider/mentor   School  
 - verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding 

- observeren-, coaching van, feedback- en ondersteuning 
van stagiaire 

dagelijks Vacatures 

*mogelijk kunnen, zeker in het eerste jaar,  de rollen van bovenschools- en schoolopleider gecombineerd worden. Dit levert een 
efficiëntie op en vergroot ook de kennis en expertise in de aanloop van het eerste jaar. Bij uitbreiding van aantallen stagiaires en ook de 
andere clusters stagiaires opnemen, kan een splitsing van de rollen worden gerealiseerd.  

**Bovenschools Instituutsopleiders 
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2.5 Kwaliteitskader 
De HU gaat het bestaande keurmerk loslaten. Het bestuur maakt zelf de kwaliteitskaarten die nodig zijn voor het kwaliteitskader Samen 
opleiden. Voorwaarden in het kader van kwaliteitskade die wij op orde moeten hebben zijn: 

1. Lerende leraar; beeld van beroep leraar en visie op leraarschap is geformuleerd 

2. Leer omgeving: de leer omgeving is op basis van visie goed gerealiseerd, met goede verbinding tussen theorie en praktijk 

3. Organisatie; verantwoordelijkheid, taken en rollen zijn op orde en ingebed in de organisatiestructuur en HR 

4. Kwaliteitscultuur; is gericht op onderhouden en verbeteren van kwaliteit 

O2A5; directeuren van de werkgroep Denice en Lonetta zullen samen met de schoolopleiders het kwaliteitskader gaan vormgeven.  In 
hoeverre is de cultuur al passend bij de voorwaarden van de HU of is er wel/geen cultuurverandering nodig? Zijn de scholen in de 
pilotclusters er klaar voor, wat hebben we nog te doen? 

Hier kan samenwerking met andere aspirant besturen gezocht worden. Denk aan OVO of Trinamiek of netwerk van Basis 
Buren/OPOR/SKOR/OOW. 

Ons kwaliteitskader zal als aspirant bestuur getoetst worden door de HU. Na toetreding zal er zal elke 6 jaar een peerreview en evaluatie 
plaatsvinden door partners bij elkaar.  
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3. Begroting en tijdsinvestering 

 
3.1 Begroting 
De subsidie wordt bekostigd vanuit de subsidie Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. Er is gekozen voor een nieuw 
financieringsmodel. Er is een bedrag van € 100.000 als vaste voet bestemd voor de ontwikkeling en instandhouding van een 
basisinfrastructuur. Dit betekent in de praktijk dat hiermee het programma-team en personeelslasten van de HU worden gefinancierd. 
Penvoerder is KPOA.  

Per opleidingsschool is een tegemoetkoming in de kosten per voor schooljaar 2021-2022 per stagiaire per jaar: 

- In 2021-2022 € 627 per stagiaire  

- In 2022-2023 € 955 per stagiaire  

Deze bedragen worden per stagiaire als een bruto bedrag uitgekeerd aan de praktijkopleider.  

Tijdens de bestuursvergadering voor aspirant besturen hebben wij begrepen dat de verdeelsleutel van stagiaires als volgt is: de 26 
aspirant besturen hebben samen 70.000 leerlingen. 700 leerlingen zal ongeveer 1% van de te plaatsen stagiaires opleveren. Momenteel gaat het om 
ongeveer 1000 stagiaires, dat betekent 10 stagiaires per 700 leerlingen.  Het quotum is 1% x 70.000 lln dus voor een school met 700 lln zijn  er 10 
stagiaires beschikbaar.  

Het daadwerkelijke aantal én de verdeling over de scholen wordt nog afgestemd; is begeleiding van 4-6 stagiaires haalbaar in 
tijdsbesteding, in acht nemend dat stagiaires altijd met minstens 2 stagiaires op een school zijn t.b.v. het peer leren.  Vooralsnog lijkt een verdeling  van 4 
om 6 stagiaire per cluster reëel. 

3.2 Tijdsinvestering 
De tijdsinvestering is lastig te maken, voor zover we nu kunnen beoordelen: 

Uitvoering Inschatting uren 
obv info HU 

Opstellen van kwaliteitskader en toetsing door HU voor 
zomervakantie 

nb 
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Opleiding HU voor schoolopleiders september 2021 e.v. ? aantal dagdelen 
Rol: bovenschools schoolopleider 
5 x BOIS overleg van gem 3 uur  

15 uur p/jaar overleg 
plus uren van rol? 

Rol: schoolopleider 
Pieken, intake stagiaires, ICALT observaties, volgen van 
stagiaires en ondersteunen praktijkopleiders 

2 uur p/wk 

Rol: praktijkopleider 
Elke dag week met stagiaire de voorbereide en uitgevoerde 
activiteiten voor en na 

1 uur p/dag afh. van 
aantal dagen stage 

Rol: vertegenwoordiging O2A5 in opleidingsraad  

4 x bestuurlijk overleg van 2 uur 2021-2022 

8 uur p/jr minimaal 

 

 

4. Besluitvorming 
 

Voor 31 maart 2021 besluitvorming melden aan HU t.b.v. ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

1. Per september 2021 als partnerbestuur deelnemen met een voorbereidend jaar. Instroom stagiaires zal per 2021-2022 starten in 
cluster Vianen-Zederik en Leerdam. 

2. Afhankelijk van ervaringen in schooljaar 2021-2022 en evaluatie van investeringen en opbrengsten; 

-samenwerking HU uitbreiden met andere clusters O2A5 

-samenwerking voor andere clusters Molenwaard en Giessenlanden met  HU of met b.v. Inholland of Thomas More in Rotterdam.  
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