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Managementsamenvatting 

Aanleiding en onderzoekopdracht 

Steeds meer toekomstige leraren worden opgeleid via het concept ‘Opleiden in de 

School’ (OidS). Dit is een intensievere vorm van leren op de werkplek. Daartoe 

vormen lerarenopleidingen in het hoger onderwijs en scholen in het primair, 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samenwerkingsverbanden, de 

zogenoemde opleidingsscholen. Door het verder verweven van de theorie en de 

praktijk wordt de lerarenopleiding effectiever, de aansluiting op de beroepspraktijk 

verbeterd en de schoolontwikkeling gestimuleerd. Het ministerie en de sectorraden 

willen daarom inzetten op verdere intensivering en stapsgewijze uitbreiding van 

OidS-trajecten, inclusief een intensievere begeleiding van startende leraren 

gedurende de eerste drie jaar (‘inductietrajecten’). 

 

De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige 

financiering van de OidS- en inductietrajecten en het aanreiken van mogelijke 

handelingsopties met het oog op de beoogde uitbreiding daarvan.  

Algemeen beeld: 

De ambitie om in de toekomst alle aankomende leraren via een OidS-traject op te 

leiden betekent dat met name de scholen, en een deel van de lerarenopleidingen, 

extra opleidingskosten gaan maken. De huidige subsidieregeling voorziet daar niet 

in. Voor de begeleiding van startende leraren zijn reeds inductietrajecten 

ontwikkeld, maar de toepassing daarvan in de praktijk kan een stimulans gebruiken. 

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk om de doorontwikkeling van zowel OidS als 

inductie te versterken, via bestuurlijke afspraken, verdere normering of financiële 

prikkels.  

 

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn gebaseerd op 

documentstudie en 21 interviews met direct betrokkenen bij de financiering van 

OidS- en inductietrajecten. Er is met de interviews geen volledigheid nagestreefd, 

maar wel een breed beeld vanuit praktijkervaringen,  

Huidige financiering OidS: de subsidie wordt aangevuld met eigen bijdragen in uren 

De kosten van een OidS-traject liggen gemiddeld hoger dan die van traditionele 

opleidingstrajecten, maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende 

opleidingsscholen. De lerarenopleidingen maken ook extra kosten voor de 

begeleiding van OidS-studenten, maar daar kunnen ook besparingen tegenover 

staan doordat studenten nu meer tijd op de scholen doorbrengen. Dit betreft vooral 

de 4-jarige lerarenopleidingen in het hbo. Gezien de grote diversiteit is er geen 

eenduidig beeld van wat het minimale kostenniveau zou zijn uitgaande van een 

bepaalde basiskwaliteit. De geschatte meerkosten lopen op dit moment uiteen van 

€700 tot €4900 per student per jaar, waarbij de diversiteit voor een belangrijk deel 

bepaald wordt door de kosten die toegerekend worden aan het OidS-traject en door 

de extra uren die ingezet worden voor de begeleiding van de OidS-student. De 

financiering van de meerkosten kan slechts ten dele plaatsvinden via de OidS-

subsidie, die in de praktijk uiteenloopt van €500 tot €2100 per student. In de 

meeste gevallen zijn de begrotingen van de opleidingsscholen op deze subsidie 

afgestemd. Daaruit worden de centrale kosten en gezamenlijke projecten betaald. 

De aanvullende meerkosten bestaan vooral uit de extra begeleidingsuren door de 

docenten op de scholen en het creëren en onderhouden van een gezamenlijk OidS-
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traject. Deze ‘bijdrage in uren’ van de scholen wordt betaald uit hun algemene 

bekostiging (de lumpsum). De aanvullende kosten die lerarenopleidingen maken en 

waar geen besparingen tegenover staan, komen ten laste van de lumpsum van de 

universiteiten en de hogescholen. 

Huidige financiering inductie: scholen bepalen en betalen hun eigen inzet 

De kosten van de recent ontwikkelde inductietrajecten liggen over het algemeen 

hoger dan in het verleden, door enerzijds de extra uren die starters worden vrij 

geroosterd en anderzijds de meer gestructureerde inductieprogramma’s waarin 

begeleiding, coaching, opleidingen en intervisie worden gekoppeld aan leerdoelen. 

Scholen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de invulling daarvan. Er is 

daardoor geen overkoepelend beeld van de kosten. De ontwikkeling van de 

inductieprogramma’s is veelal gefinancierd via tijdelijke OCW-subsidies. De 

structurele uitvoeringskosten worden gefinancierd uit de algemene bekostiging van 

de scholen. De opleidingsscholen worden met name ingezet bij de ontwikkeling van 

inductieprogramma’s. Bij de uitvoering op de scholen spelen ze veelal een beperkte 

rol. 

Toekomstige financieringsbehoefte: is vooral afhankelijk van de invulling van OidS 

De ambitie om 100% van de studenten via OidS op te leiden wordt breed 

onderschreven, door zowel lerarenopleidingen als scholen. Over de gewenste mate 

van vrijheid bij de invulling van OidS verschillen de meningen. De meerkosten van 

de uitbreiding naar 100% zijn afhankelijk van een aantal factoren, te weten de 

gewenste kwaliteitseisen, de toe te rekenen kosten, de kosten die nu al gemaakt 

worden en de te behalen schaalvoordelen. Dit betekent dat niet alle kosten die 

gemaakt worden voor OidS ook als noodzakelijke meerkosten moeten worden 

gerekend. Deels is er sprake van een andere invulling van eerdere werkzaamheden 

en zijn er besparingen mogelijk. Een globale indicatie van de minimale meerkosten 

bedraagt €1000 per OidS-student. De partners in een samenwerkingsverband 

wegen gezamenlijk af hoe zij hun OidS-traject willen inrichten en of ze eventuele 

hogere meerkosten acceptabel vinden in het licht van de daarmee te realiseren 

opbrengsten. Dergelijke keuzes betekenen andere prioriteiten, waarvoor zij dan zelf 

(binnen hun lumpsum) extra uren vrij maken.  

 

De ambitie ten aanzien van inductie richt zich in eerste instantie op de toepassing 

van de reeds ontwikkelde programma’s in de praktijk op de scholen. De kosten 

daarvan zijn hoger dan in het verleden, maar de extra inzet kan gefinancierd 

worden uit de professionaliseringsmiddelen van de scholen. Vooralsnog is er geen 

sprake van een verdere uitbreiding van de financieringsbehoefte bij inductie. 

Mogelijk ontstaat er een uitbreiding van de financieringsbehoefte bij verdergaande 

ambities ten aanzien van de doorlopende leerlijn, maar die ambities moeten eerst 

concreter vorm krijgen. 

Aanpassing in de financiering: enkele bijstellingen, meer prikkels en transparantie 

Een specifieke vergoeding voor OidS blijft volgens een ruime meerderheid van de 

geïnterviewden gewenst, maar de huidige regeling zou op onderdelen bijgesteld 

moeten worden. Dit betreft onder andere een open toelating en het afschaffen van 

de staffels. De financiering van inductie kan via de algemene bekostiging van de 

scholen plaatsvinden, maar de meningen zijn verdeeld in welke mate aanvullende 

prikkels binnen de lumpsum gewenst zijn, zoals minder vrijblijvende afspraken, 

basiseisen of een explicietere verantwoording. De gezamenlijke financiering van de 

opleidingsschool kan transparanter door meer inzicht in de eigen bijdragen van de 

partners. Bovendien moet het concept van kernscholen, waar de infrastructuur voor 

OidS geconcentreerd wordt, nog verder uitgewerkt worden. Volgens de meeste 

geïnterviewden op basis van keuzevrijheid voor scholen, dus zonder verplichte 

aansluiting of opgelegde regionale samenwerkingsverbanden. Andere 
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aandachtspunten zijn het aanpassen van de zij-instroomregeling, minder tijdelijke 

subsidies en een heldere bepaling dat samen opleiden tot het publieke 

bekostigingsdomein behoort. Als de uitbreiding van het OidS-budget gefinancierd 

moet worden binnen het totaal van de onderwijsbegroting, dan ligt volgens de 

meerderheid een algemene korting het meest voor de hand. Alle sectoren dragen 

dan bij en de scholen die studenten opleiden kunnen de korting terugverdienen, 

terwijl de scholen die geen studenten opleiden hun bijdrage leveren. Desgewenst 

kan bij de verdeling van het OidS-budget tevens gedifferentieerd worden tussen 

lerarenopleidingen waar wel besparingen gerealiseerd kunnen worden en waar dat 

niet mogelijk is. Desgewenst kan ook gedifferentieerd worden tussen sectoren. Dit is 

onderwerp van nadere uitwerking. 

Handelingsopties: een keuze uit vier scenario’s of een combinatie daarvan 

Uit de interviews komt geen eenduidige lijn naar voren op welke wijze de 

doorontwikkeling van OidS en inductie het beste ondersteund kan worden. Er lijkt 

sprake te zijn van een paradox: enerzijds is er de behoefte aan keuzevrijheid, 

anderzijds een behoefte aan meer gerichte sturing. Op basis van de bovenstaande 

bevindingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk om de doorontwikkeling van zowel 

OidS als inductie te versterken. Daarbij moet een afweging gemaakt worden tussen 

de gewenste keuzevrijheid en de mate van richtinggevende sturing via verdere 

normering, via bestuurlijke afspraken en verantwoording of via financiële prikkels.   

 
De volgende vier scenario’s staan beschreven in hoofdstuk 6:  

1. Vrije keuze om OidS te realiseren ondersteunen met bestuurlijke afspraken. 
2. Vrije keuze ondersteunen via een financiële prikkel in de vorm van een 

(bijgestelde) OidS-subsidie. 
3. OidS is verplicht voor alle lerarenopleidingen; zij organiseren voldoende OidS-

plaatsen in overleg met scholen. 

4. OidS is verplicht voor zowel lerarenopleidingen als scholen; alle scholen zijn 
via een kern-schilmodel aangesloten bij een opleidingsschool.  

 
Elementen uit de scenario’s kunnen desgewenst gecombineerd worden.  
Tevens is voor inductie een dergelijke afweging mogelijk tussen keuzevrijheid, 
verdere normering en sterkere financiële prikkels. 

 
De belangrijkste verschillen tussen de vier scenario’s zijn de mate waarin 
lerarenopleidingen en scholen verplicht zijn OidS te ondersteunen. En de mate 
waarin en de wijze waarop OidS ondersteund wordt met financiële prikkels.  
 
In alle vier scenario’s wordt ervan uitgegaan dat OidS plaatsvindt binnen het huidige 
totaalbudget van de onderwijsbegroting. Dus het macro-budget voor onderwijs is in 

alle scenario’s gelijk. 

Ook is in alle vier de scenario’s sprake van keuzevrijheid voor de 
samenwerkingspartners binnen de opleidingsschool om het OidS-traject, binnen af 
te spreken landelijke kaders en kwaliteitseisen, verder zelf in te vullen. Dit kunnen 
de huidige vrij algemene landelijke kaders en kwaliteitseisen zijn, dan wel 
aangescherpte kaders in de vorm van een nadere specificatie van basiseisen en 
kwaliteitscriteria.  
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1 Onderzoekopdracht 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor het onderzoek, de context, de 

onderzoekopdracht en de indeling van het rapport. De verantwoording over de wijze 

waarop het onderzoek is uitgevoerd is in de bijlage opgenomen. 

  

1.1 Aanleiding 

 

In 2009 is een bekostigingsregeling ingevoerd voor het concept ‘Opleiden in de 

School’ (OidS), voor het opleiden van toekomstige leraren. Een opleidingsschool is 

een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen in het hoger onderwijs (ho) 

en één of meer scholen voor primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs 

(po, vo, mbo). Binnen dit samenwerkingsverband wordt een intensievere vorm van 

leren op de werkplek verzorgd. Voor het aantal uren op de school geldt een 

minimum van 40% of 50% van het totale curriculum, afhankelijk van het type 

opleiding. 

 

Het ministerie van OCW en de sectorraden zien in de opleidingsscholen een 

belangrijke meerwaarde voor het opleiden van leraren, de begeleiding van startende 

leraren en de doorlopende professionalisering van leraren. Door het verder 

verweven van de theorie en de praktijk wordt de opleiding effectiever, de 

aansluiting op de beroepspraktijk verbeterd en de schoolontwikkeling gestimuleerd. 

Het ministerie en de sectorraden willen daarom inzetten op verdere intensivering en 

stapsgewijze uitbreiding van OidS-trajecten, inclusief de begeleiding van startende 

leraren door opleidingsscholen (‘inductietrajecten’).  

 

Het OidS-traject is echter intensiever en kost meer dan het traditionele 

opleidingstraject van leraren. Dit betekent dat de ambitie tot het uitbreiden van 

OidS extra kosten met zich meebrengt, waar op dit moment geen extra financiering 

voor beschikbaar is. Dit geldt ook voor een verdere uitbreiding van de begeleiding 

van startende leraren naar bijvoorbeeld scholen die niet zijn aangesloten bij een 

opleidingsschool.  

 

Daarom zijn het ministerie en de sectorraden nu samen op zoek naar manieren om 

binnen de huidige onderwijsbegroting, door verschuivingen of efficiëntere inzet, geld 

vrij te maken om deze ambitie te realiseren. Partijen hebben behoefte aan een 

objectieve beschrijving van de beschikbare middelen in de verschillende 

onderwijssectoren voor dit thema (voor zover aan te wijzen) en naar mogelijkheden 

om middelen anders te routeren. Aan de Auditdienst Rijk is gevraagd dit onderzoek 

uit te voeren. 

 

1.2 Context 

 

Momenteel zijn er 91 partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen die 

tezamen ongeveer 20.000 OidS-opleidingsplekken realiseren. Om alle toekomstige 

leraren in een OidS-traject op te leiden is een verdrievoudiging nodig van het aantal 

OidS-opleidingsplaatsen. Daarnaast is er de ambitie om opleidingsscholen te 

verbinden aan de begeleiding van afgestudeerde leraren tijdens de eerste fase van 

de carrière (de ‘inductiefase’), eventueel uit te breiden tot ondersteuning van de 

professionalisering van alle leraren.  

 

1.3 Onderzoekopdracht 

 

De doelstelling van het onderzoek is: 

Het in kaart brengen van de huidige financiering van de OidS- en 
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inductietrajecten en het aanreiken van mogelijke handelingsopties met het oog 

op de beoogde uitbreiding daarvan.  

Het ministerie van OCW en de sectorraden hebben behoefte aan deze informatie 

voor de verdere ontwikkeling van het werkprogramma ‘Samen opleiden en 

Professionaliseren’. Dit werkprogramma wordt ondersteund door de werkgroep 

Samen Opleiden, die bestaat uit medewerkers van OCW en de sectorraden. Deze 

werkgroep heeft ook het onderzoek van de ADR begeleid. 

 

De onderzoekvragen luiden: 

1. Welke financieringsbronnen zijn in de huidige praktijk beschikbaar om de 

OidS-trajecten te financieren? 

2. Welke financieringsbronnen zijn in de huidige praktijk beschikbaar om de 

inductietrajecten te financieren? 

3. In hoeverre zijn de prikkels in de huidige financieringswijze ondersteunend 

aan de beoogde uitbreiding van OidS- en inductietrajecten? 

4. Welke opties zijn er om de financiering (binnen het totaal van de 

onderwijsbegroting) aan te passen om de beoogde uitbreiding verder te 

stimuleren? 

 

1.4 Leeswijzer: indeling rapport 

 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 onderbouwen de bevindingen die in de 

managementsamenvatting zijn opgenomen. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

handelingsopties in de vorm van scenario’s. Dit is, samen met de 

managementsamenvatting, de kern voor de bespreking in de werkconferentie. De 

bijlage bevat de onderzoekverantwoording. 
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2 Huidige financiering OidS: de subsidie wordt 

aangevuld met eigen bijdragen in uren   

Dit hoofdstuk beschrijft de kosten van de huidige OidS-trajecten en de wijze waarop 

deze gefinancierd worden. Hieruit blijkt dat de kosten gemiddeld hoger liggen dan 

van traditionele opleidingstrajecten, maar dat er grote verschillen zijn tussen de 

verschillende opleidingsscholen. De lerarenopleidingen maken ook extra kosten voor 

de begeleiding van OidS-studenten, maar daar kunnen ook besparingen tegenover 

staan doordat studenten nu meer tijd op de scholen doorbrengen. Dit betreft vooral 

de 4-jarige lerarenopleidingen in het hbo. Gezien de grote diversiteit is er geen 

eenduidig beeld van wat het minimale kostenniveau zou zijn uitgaande van een 

bepaalde basiskwaliteit. De geschatte meerkosten lopen op dit moment uiteen van 

€700 tot €4900 per student per jaar, waarbij de diversiteit voor een belangrijk deel 

bepaald wordt door de kosten die toegerekend worden aan het OidS-traject en door 

de extra uren die ingezet worden voor de begeleiding van de OidS-student. De 

financiering van de meerkosten kan slechts ten dele plaatsvinden via de OidS-

subsidie, die in de praktijk uiteenloopt van €500 tot €2100 per student. In de 

meeste gevallen zijn de begrotingen van de opleidingsscholen op deze subsidie 

afgestemd. Daaruit worden de centrale kosten en gezamenlijke projecten betaald. 

De aanvullende meerkosten bestaan vooral uit de extra begeleidingsuren door de 

docenten op de scholen en het creëren en onderhouden van een gezamenlijk OidS-

traject. Deze ‘bijdrage in uren´ van de scholen wordt betaald uit hun algemene 

bekostiging (de lumpsum). De aanvullende kosten die lerarenopleidingen maken en 

waar geen besparingen tegenover staan, komen ten laste van de lumpsum van de 

universiteiten en de hogescholen. 

 

2.1 De kosten voor het OidS-traject liggen hoger 

 
Voor de scholen en de lerarenopleidingen gezamenlijk zijn de kosten van het OidS-
traject per saldo hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de intensievere en 

professionelere begeleiding van studenten in de school en door de coördinatie en 
afstemming tussen scholen en lerarenopleidingen gericht op de begeleiding van de 
studenten. Ook zijn er kosten voor de vormgeving van de opleidingsschool, de 
gezamenlijke curriculumontwikkeling en de professionalisering van schoolopleiders 
en mentoren. 
 
De extra kosten voor de scholen betreffen in het bijzonder de rol van de 

schoolopleider (de OidS-coördinator op de school). Deze coördineert de 
werkplekbegeleiding op de scholen, stelt jaarprogramma’s op en heeft veelal een rol 
in het beoordelen van de studenten. Dit is een extra taak ten opzichte van de 
reguliere stagebegeleiding. Daarnaast is er vaak sprake van intensievere 
begeleiding door de werkplekbegeleider (mentor) die aan de student is gekoppeld. 
Veel scholen zien de mentorrol echter als reguliere taak die tijdens de stages ook 
bestond. Er is dus alleen sprake van meerkosten als er extra uren voor de 

werkplekbegeleiding in het OidS-traject worden ingezet. 
 
De extra kosten die de lerarenopleidingen maken voor OidS bestaan met name uit 
de rol van de instituutsopleider en de coördinatie, ontwikkeling en afstemming met 
de scholen over het gezamenlijke deel van het curriculum en het ‘in de lucht 
houden’ van meerdere samenwerkingsverbanden. Tevens speelt met name bij de 2e 

graads lerarenopleidingen en de masteropleidingen de kleinschaligheid en algemene 

bekostigingsproblematiek een rol. Dit is niet specifiek gerelateerd aan de kosten 
voor het OidS-traject, maar is wel een verklaring waarom lerarenopleidingen geen 
geld over houden vanuit hun algemene bekostiging ondanks eventuele besparingen 
als gevolg van OidS. Bovendien kan OidS dit versterken. In paragraaf 2.3 is dat 
nader toegelicht.  
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Er zijn verschillende beelden in hoeverre de kosten voor met name de 4-jarige 

lerarenopleidingen per saldo hoger (moeten) zijn dan bij de traditionele 
stageopleidingen.  
Meerdere scholen wijzen op mogelijke besparingen bij deze lerarenopleidingen 
doordat studenten meer uren op de scholen doorbrengen. Vroeger was de stage op 
de school 20% van de studietijd en in het OidS-traject is dat uitgebreid naar 40% 
werkplekleren. Dit betreft dan vooral de 4-jarige voltijdsopleidingen (pabo en 2e 
graads vo). Bij de één- en tweejarige masteropleidingen is er veelal geen 

verandering in het aandeel dat studenten op de school doorbrengen (ca.50%).  
De meeste lerarenopleidingen wijzen er echter op dat de kosten voor hen in het 
OidS-traject minimaal gelijk of hoger zijn. Daarvoor noemen ze verschillende 
redenen: 
 Het curriculum op de lerarenopleiding is in de praktijk niet of nauwelijks beperkt, 

maar wordt compacter aangeboden. In essentie wordt dezelfde studie-inhoud, 
die eerst verspreid was over de 80% tijd die de student doorbracht op de 

lerarenopleiding, nu in 60% van de tijd aangeboden. Het leren op de werkplek is 

echter wel uitgebreid (naar 40%). Dit betekent dat de studielast voor de student 
dus is toegenomen. 

 De afstemming met de school rond de student is intensiever geworden. De 1-op-
1-begeleiding en gepersonaliseerd leren krijgen (nog) meer nadruk in het OidS-
traject. Tevens nemen de coördinatiekosten toe en er moeten vaak meerdere 

samen opleiden-trajecten in de lucht gehouden worden. 
 Er vinden dubbelingen plaats met de werkzaamheden op scholen. De meest 

genoemde verklaring is dat lerarenopleidingen moeite hebben om het leren op de 
werkplek los te laten en als volwaardig te accepteren, omdat ze wel integraal 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de totale opleiding. Dit leidt dan tot 
extra behandelstof, extra toetsen, etc. 

 Ook als er minder studenten op de lerarenopleiding zijn, omdat ze nu meer tijd 

op de scholen leren (40%), moeten de lerarenopleidingen nog steeds hun 
vakexperts aanhouden. Dus minder studenten levert daardoor geen directe 

besparing op bij de lerarenopleiding, maar alleen een lagere docent/student-
ratio. 

 

2.2 Er is grote diversiteit in het kostenniveau van de opleidingsscholen 

 
Er zijn grote verschillen in de kosten die opleidingsscholen maken. Er wordt wel 
gezegd dat er 91 verschillende OidS-trajecten zijn omdat er 91 verschillende 
(aspirant-)opleidingsscholen zijn, die allen hun eigen invulling aan OidS geven en 
hun eigen prioriteiten stellen. Tevens is het lastig om de meerkosten te bepalen ten 
opzichte van de traditionele stagetrajecten omdat ook de niet-OidS-trajecten zich de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld, waarbij in meer of mindere mate kenmerken 

van OidS worden gerealiseerd. Ook daar worden kosten gemaakt voor begeleiding 
door mentoren, coördinatie op scholen en afstemming met de lerarenopleiding. 
Bovendien wordt er op de geïnterviewde scholen geen strikt onderscheid gemaakt 

tussen OidS-studenten en traditionele stagestudenten, waardoor er geen directe 
kostenvergelijking mogelijk is. 
 
Wel kunnen we een globale indicatie geven van de variatie in het kostenniveau voor 

OidS op basis van de informatie die opleidingsscholen hebben verstrekt in de 
interviews, aangevuld met de casusbeschrijvingen van de werkgroep Samen 
Opleiden.1 Tevens biedt dit inzicht in de kostenbepalende factoren die deze variatie 
in kostenniveau verklaren. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van de 
inhoudelijke keuzes die de verschillende opleidingsscholen maken. De onderstaande 
kosten hebben betrekking op de structurele situatie. Incidentele opstart- en 

ontwikkelkosten van nieuwe opleidingsscholen zijn zoveel mogelijk buiten 
beschouwing gelaten. 

Meerkosten OidS voor po-scholen:  

De meerkosten bij de geïnterviewde scholen bedragen €700 tot €1600 per OidS-
student als alleen de inzet van de schoolopleider als meerkosten wordt gerekend 

                                                
1 

Werkgroep Samen Opleiden: managementrapportage praktijkcasussen bekostiging PO,VO en MBO (2018) 
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(17 tot 40 uur per student per jaar). Deze variatie in de inzet van de schoolopleider 
komt overeen met de casusbeschrijvingen van de werkgroep Samen Opleiden. 

 
De kosten lopen op tot €2500 per OidS-student als ook aanvullende kosten worden 
meegerekend, zoals de kosten voor projectgroepen, voor de professionalisering van 
schoolopleiders en mentoren en voor coördinatie. Bij kleinere aantallen studenten 
per school nemen de kosten per student over het algemeen toe omdat er met een 
minimumomvang voor de capaciteit van de schoolopleider wordt gewerkt, soms 0,1 
fte (een dagdeel), maar meestal 0,2 fte. De ene school hanteert een minimum van 4 

tot 8 studenten; een andere streeft naar 12 studenten per school.  
 
De bovenstaande kosten zijn exclusief de uren van de mentor of werkplekbegeleider 
die op een school aan elke student is gekoppeld. Bij de geïnterviewde scholen vielen 
deze uren buiten de OidS-begroting en kwamen voor eigen rekening van de scholen. 
De scholen zetten daarvoor hun eigen docenten in en roosteren hier zelf uren voor 
vrij, zoals vroeger ook het geval was bij stages. Een globale indicatie voor het 

aantal uren dat werkplekbegeleiders ingezet worden is 40 uur per student. Als 

gerekend wordt met een uurtarief van €40, dan gaat het dan om €1600 uur per 
student. Maar de geïnterviewden geven aan dat het aantal ingezette uren per school 
kan verschillen en dat er geen uren centraal worden bijgehouden en worden 
gedeclareerd bij de opleidingsschool.  
 

Ter vergelijking, een geïnterviewde school met een niet bekostigd OidS-traject 
hanteert veel minder uren per student voor de schoolopleider (1,5 uur) en de 
werkplekbegeleider (15 tot 20 uur). 
 
De bovengenoemde kosten zijn ook exclusief de kosten voor onderzoekbegeleiding 
van (academische) studenten. Niet elke opleidingsschool heeft een onderzoektaak. 

Meerkosten OidS voor vo-scholen:  

De meerkosten bij de geïnterviewde scholen bedragen €2200 tot €4900 per OidS-
student. De school die werkt met een bedrag van €2200 per student telt daarin de 
kosten van de werkplekbegeleider niet mee. Naast de kosten voor de schoolopleider 
(16 tot 20 uur per student per jaar) worden echter wel de kosten voor een 

coach/leermeester (30 uur per student) en de kosten voor training en coördinatie 
meegeteld. Een andere vo-school die werkt met ongeveer eenzelfde bedrag per 
student bouwt de kosten iets anders op: 10 uur voor de schoolopleider en 20 tot 40 
uur voor de werkplekbegeleider, aangevuld met kosten voor coördinatie en training. 
 
De school die werkt met €4900 per student gaat uit van 72 uur voor de 
werkplekbegeleider (waarvan 36 uur directe studentbegeleiding en 36 uur voor 

intervisie, werkgroepen, e.d) en 20 uur voor de schoolopleider (ca. 0,2 fte voor 15 
studenten), alsmede €400 toegerekende kosten voor projectmanagement, 
coördinatie en scholing.  

 
Er is ook een school die werkt met €4500 per student. Hiervan is €2600 per student 
voor 18 tot 36 uur werkplekbegeleiding en 4 tot 24 uur voor de schoolopleider. De 
uren zijn afhankelijk van het type student: voor de 1e jaars student 18 uur 

werkplekbegeleider en 14 uur schoolopleider en voor de ouderejaars respectievelijk 
36 en 24 uur. Tevens gelden verschillende uren voor studenten kopleiding, minor, 
zij-instroom en hogere bevoegdheid. En daarnaast €800 voor coördinatie en de 
kosten van de stuurgroep en €1100 voor onderzoekbegeleiding. 
 
Tevens relateren sommige scholen stagevergoedingen aan studenten aan OidS, 

maar in de meeste gevallen worden dergelijke vergoedingen niet gezien als kosten 
van OidS maar als vergoeding voor de binding en de productieve inzet van de 
studenten. Daarom zijn deze kosten in bovenstaande cijfers niet opgenomen. 

Meerkosten OidS voor mbo-scholen:  

De meerkosten bij de geïnterviewde mbo-scholen bedragen €2400 tot €3150 per 

student. De school die werkt met €2400 per student gaat uit van ca. 15 uur per 
student voor de schoolopleiders (7 schoolopleiders voor 0,2 fte en 1 coördinerend 
schoolopleider voor 0,4 fte op 200 studenten) en 20 uur voor de 
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werkplekbegeleiding van 1e jaars studenten en 40 uur voor de ouderejaars 
studenten. Daarnaast is €160 per student toegerekend aan kosten voor 

projectleiding en activiteiten (waaronder training).  
 
De mbo-school met €3150 meerkosten per student hanteert een integrale begroting 
voor de kosten die de school en de lerarenopleiding maken voor OidS. Deze 
begroting bedraagt €540.000 voor 120 OidS-studenten, oftewel €4500 per student. 
Hiervan maakt de mbo-school ongeveer 70% van de kosten. Voor het begeleiden, 
opleiden en beoordelen zijn 30 uur per OidS-student beschikbaar. Voor de 

gezamenlijke projectleiding, organisatie, ondersteuning en borging wordt gerekend 
met €2000 per student (waarvan 70% ten laste van de school).  
Een andere mbo-school hanteert 15 tot 50 uur per student per jaar voor de inzet 
van de schoolopleider, afhankelijk van het type student (15 uur voor deeltijd 
student, 20 tot 30 uur voor ouderejaars studenten duale leerwegen en 50 uur voor 
1e jaars student duale leerweg). 
 

De mbo-scholen die opgenomen zijn in de casusbeschrijvingen van de werkgroep 

Samen Opleiden laten ook een dergelijke differentiatie zien. De schoolopleiders 
worden tussen de 18 en 28 uur per student ingezet en de werkgroepbegeleiders 20 
tot 40 uur. 
 
De bovenstaande kosten zijn exclusief kosten voor onderzoekbegeleiding en 

eventuele stagevergoedingen aan studenten. 

Meerkosten OidS voor lerarenopleidingen:  

De meerkosten bij de geïnterviewde opleidingen bedragen tussen de €0 en €600 per 
student. De meerkosten zijn per saldo ‘0’ als tegenover de OidS-uitgaven (voor 
instituutsopleiders, coördinatie en ontwikkelkosten) evenredige besparingen staan. 

In paragraaf 2.1 is beschreven waarom er volgens veel lerarenopleidingen (nog) 
geen sprake is van besparingen. In dat geval zijn de kosten die lerarenopleidingen 

maken voor OidS grotendeels aan te merken als meerkosten.   
 
Bij twee van de geïnterviewde opleidingsscholen verstrekken de lerarenopleidingen 
(pabo’s) een vergoeding van €500 per OidS-student aan de partnerscholen. Dit is 

een vergoeding voor de kosten die scholen maken voor het opleiden op de 
werkplek. De betreffende lerarenopleidingen hebben deze vergoeding zelf 
vrijgespeeld vanuit hun lumpsumbekostiging. Het zou derhalve gezien kunnen 
worden als een in de praktijk gerealiseerde besparing. Als deze vergoeding wordt 
meegerekend in de kosten voor de lerarenopleiding, dan is er per saldo geen sprake 
van een besparing. 
  

De inschatting van de meerkosten van €600 per student betreft met name de extra 
kosten voor de instituutsopleiders en de kosten voor coördinatie en afstemming. Op 
zich liggen deze kosten hoger: de schattingen lopen uiteen van €1200 tot €2600 per 

student. Maar aangezien de lerarenopleidingen de kosten voor de instituutsopleiders 
grotendeels zelf dragen, als onderdeel van hun reguliere taakbeleid, staan daar ook 
elders besparingen tegenover. Bovendien werden er ook voor de stagebegeleiding 
kosten gemaakt. Per saldo liggen de meerkosten dus lager. Tevens zijn er (deels) 

incidentele kosten voor de ontwikkeling van de opleidingsschool, zoals accreditatie 
en aanpassing van het curriculum. 
 

2.3 De financiering via de OidS-subsidie wordt aangevuld vanuit de algemene 

bekostiging van scholen en lerarenopleidingen  

De belangrijkste financieringsbronnen zijn de OidS-subsidie en de algemene 

bekostiging van de scholen en de lerarenopleidingen.  

De OidS-subsidie: 

Een belangrijke financieringsbron voor de opleidingsscholen is de specifieke subsidie 

op basis van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. Voor de 
herkenbaarheid noemen we dit de ‘OidS-subsidie’. Gemiddeld is de subsidie 
ongeveer €1500 per student. De subsidieregeling werkt echter met een gestaffeld 
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systeem, waarbij de subsidie een vast bedrag is dat is gerelateerd aan bepaalde 
omvangcategorieën. Door deze staffels loopt het subsidiebedrag bij de onderzochte 

scholen uiteen van €500 per student (bij 1000 studenten) tot €2175 (bij 92 
studenten).  
Ook tellen bij de subsidieregeling verschillende soorten studenten mee, waaronder 
zij-instromers die een PDG-traject volgen (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift). De 
kosten voor het PDG-traject komen in de praktijk meestal niet ten laste van de 
opleidingsschool, waardoor het subsidiebedrag dat per OidS-student beschikbaar is 
dus feitelijk toeneemt. De PDG-kosten komen dan ten laste van een andere 

financieringsbron, in het bijzonder de Regeling subsidie zij-instroom of de algemene 
bekostiging van de scholen (de lumpsum).  

Overige subsidies die ingezet kunnen worden voor OidS zijn beperkt: 

De extra kosten die scholen maken bovenop de OidS-subsidie, financieren zij in 

vrijwel alle gevallen vanuit hun algemene bekostiging (de lumpsum). Daarbij wordt 

soms een relatie gelegd met de professionaliseringsmiddelen, maar meestal niet. In 
een enkel geval is er nog een aanvullende bijdrage vanuit de gemeente in het kader 
van de aanpak van het lerarentekort (Rotterdam en Amsterdam), waaruit een klein 
deel van de ontwikkelkosten voor OidS kan worden gefinancierd. 
 
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel OidS-activiteiten van regionale 

samenwerkingsverbanden opgestart en uitgebouwd via specifieke 
subsidieregelingen, zoals de subsidieregeling Risico’s onderwijs-arbeidsmarkt (tot 
2012) en de regeling Versterking samenwerkingsverbanden lerarenopleidingen en 
scholen (VSLS, tot 2016). De structurele follow-up van deze activiteiten, na het 
beëindigen van deze subsidieregelingen, is niet altijd geborgd. Wel heeft er een 
uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming plaatsgevonden ten behoeve van de 
aspirant-opleidingsscholen in verband met het beëindigen van de VSLS-subsidie. 

 
Een specifieke vorm van OidS betreft de zij-instroomroute naar het pedagogisch-

didactisch getuigschrift (PDG), die wordt verzorgd door de onbekostigde (private) 
tak van de lerarenopleidingen. In het mbo is dit een belangrijke route. Financiering 
van de PDG-opleiding vindt plaats vanuit de algemene bekostiging van de mbo-
scholen. De scholen kunnen daartoe gebruik kunnen maken van de Regeling 

subsidie Zij-instroom tot een maximum van €20.000 per zij-instromer en zolang het 
subsidieplafond niet is bereikt. Het totale subsidiebudget voor zij-instroom bedraagt 
€ 8 mln per jaar, waarvan €3,7 mln voor mbo, €3,5 mln voor vo en €0,8 mln voor 
po. Met name geïnterviewden in het mbo geven aan dat het beschikbare OCW-
subsidiebudget voor zij-instroom elk jaar snel is uitgeput, waardoor een deel van de 
mbo-scholen de kosten deels of geheel zelf dragen (ten laste van hun lumpsum). 
Door het ‘op-is-op’-karakter van de subsidieregeling komt de subsidie dus niet 

evenredig bij scholen met zij-instromers terecht.  
 
Er zijn tevens enkele specifieke subsidieregelingen gericht op professionalisering 

(o.a. lerarenbeurs, teambeurs, LOF), maar die hebben geen directe relatie met 
OidS.  

De algemene bekostiging van de scholen: 

De algemene bekostiging van po-,vo- en mbo-scholen is primair bedoeld voor alle 
kosten samenhangend met het verzorgen van onderwijs aan leerlingen. Deze 
algemene bekostiging is voor een klein deel beoogd om in te zetten voor (stage-) 
begeleiding van student-leraren. Dit aandeel is niet gespecificeerd en niet historisch 
af te leiden uit de documenten. 

 
In het verleden zijn meermalen algemene budgetten toegevoegd aan de lumpsum of 
de prestatiebox van scholen die (voor een klein deel) mede ten doel hadden OidS te 
stimuleren. Deze bedragen zijn echter niet gespecificeerd voor OidS. De 

toevoegingen betreffen onder andere het convenant Professionalisering en 
begeleiding in PO en VO (2006) en het sectorakkoord VO uit 2014.  
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De algemene bekostiging van de lerarenopleidingen: 

De algemene bekostiging van de lerarenopleidingen bestaat uit een vaste voet, een 
bedrag per student en per diploma en het collegegeld. De bekostiging inclusief 
collegegeld bedraagt per jaar circa €7750 per student aan een lerarenopleiding po, 
€8150 voor een lerarenopleiding hbo 1e en 2e graads en €10250 voor 
lerarenopleiding wo 1e graads. De bekostiging maakt onderdeel uit van de 
lumpsumfinanciering van universiteiten en hogescholen en kan door het bevoegd 
gezag dus afgeroomd of aangevuld worden vanuit de lumpsum. 

De eigen bijdrage van de scholen (po, vo en mbo) uit hun algemene bekostiging:  

De eigen bijdrage van scholen voor OidS loopt op het eerste gezicht uiteen van €0 
tot €3500 per student.  
Het financieringsplaatje voor de school zonder eigen bijdrage ziet er als volgt uit. In 

de begroting van de betreffende opleidingsschool zijn alleen de kosten voor 

schoolopleiders toegerekend aan de partnerscholen (in deze opleidingsschool is dat 
€650). Vanuit de beschikbare OidS-subsidie (in deze opleiidngsschool is dat €1350) 
verstrekt de opleidingsschool vervolgens een vergoeding van €650 per student aan 
de scholen. De overige kosten, voor coördinatie, professionalisering en 
werkgroepen, worden vanuit de centrale begroting van de opleidingsschool betaald, 
ten laste van het resterende deel van de OidS-subsidie (€700). De eigen bijdrage 

van een school is volgens deze berekening dus €0. 
Het financieringsplaatje voor de school met een eigen bijdrage van €3500 ziet er als 
volgt uit. In deze opleidingsschool worden de kosten die de school maakt voor zowel 
de schoolopleider als de werkplekbegeleider in de begroting opgenomen, tezamen 
€4500. En daar staat een vergoeding van €1000 vanuit de opleidingsschool 
tegenover; de school draagt dus zelf €3500 bij. Van het resterende deel van de 

OidS-subsidie (in dit geval €400) betaalt de opleidingsschool de centrale kosten voor 
projectleiding, coördinatie en scholing.  
 

De grote verschillen in eigen bijdragen hebben dus voor een belangrijk deel te 
maken met de kosten die worden toegerekend aan OidS. Bij de ene school is dit 
exclusief de uren van werkplekbegeleiders en mentoren, omdat dit als reguliere taak 
voor de scholen wordt gezien (vergelijkbaar met het begeleiden van stagiairs). En 

bij andere scholen worden deze kosten wel toegerekend aan OidS. Overigens maken 
deze toerekeningskeuzes per saldo voor de financiering niet zoveel uit, want de 
kosten voor de werkplekbegeleiders komen in beide gevallen ten laste van de 
lumpsum van de scholen omdat ze in de praktijk boven de OidS-subsidie liggen. Het 
enige verschil is dat ze bij de kosten voor de werkplekbegeleiding van OidS-
studenten expliciet inzichtelijk gemaakt worden en bij de andere niet. 
 

Daarnaast heeft het verschil in de eigen bijdrage van scholen te maken met reële 
kostenverschillen door verschillen in het aantal uren dat wordt ingezet voor 
schoolopleiders en werkplekbegeleiders (zie paragraaf 2.2). En voor eventuele 

andere kostenposten, zoals onderzoek. Tevens heeft het verschil te maken met de 
verschillende inkomsten uit de OidS-subsidie: door de staffels loopt dit uiteen van 
€500 tot €2150 per student. 

De eigen bijdrage van de universiteiten en hogescholen:  

De lerarenopleidingen ontvangen in de meeste gevallen geen of een beperkt deel 
van de OidS-subsidie van de opleidingsschool. Maar ook hier is de diversiteit groot: 
bij enkele opleidingsscholen loopt het aandeel van de subsidie dat naar de 
lerarenopleiding gaat op naar 30 tot 40%. Overigens heeft dit deels te maken met 

waar de kosten voor de projectleiding en het penvoerderschap worden gemaakt en 
op welke wijze de kosten voor professionalisering van schoolleiders en mentoren 
worden toegerekend (aan de scholen of aan de lerarenopleiding).  
 

Extra kosten die de lerarenopleiding voor OidS maakt worden gefinancierd vanuit de 
algemene bekostiging die de universiteiten en hogescholen ontvangen voor het 

opleiden van studenten aan de lerarenopleidingen. In deze bekostiging wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen het OidS-deel van de studie (40%/50%) en het overige 
deel van de studie dat de lerarenopleiding verzorgt (50%/60%). De bekostiging kan 
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door de lerarenopleiding dus voor beide delen worden ingezet. Zoals in paragraaf 
2.1 en 2.2 is aangegeven is er geen eenduidig beeld of er per saldo sprake is van 

meerkosten voor de lerarenopleidingen als gevolg van OidS: tegenover de extra 
uitgaven staan ook mogelijke besparingen. Dit betreft vooral de opleidingen die van 
20% stage naar 40% OidS zijn gegaan. 
 
Daarnaast zijn er indicaties dat universiteiten en hogescholen, los van OidS, 
bijdragen aan de kosten van de lerarenopleidingen. Zowel hogescholen als 
universiteiten geven aan dat de reguliere lumpsumbekostiging voor de 

lerarenopleidingen ontoereikend is om de kosten te dekken. Dit komt door met 
name de kleinschaligheid van de opleidingen, de persoonsgerichte intensieve 
begeleiding in het onderwijs en relatief veel onbekostigde studenten als gevolg van 
de werking van de reguliere bekostigingsmethodiek (relatief veel langstudeerders, 
switchers, studiestapelaars, studie-uitval). Op zich is dit niet specifiek gerelateerd 
aan OidS, maar het beperkt wel de financiële ruimte voor lerarenopleidingen om in 
OidS te investeren. Bovendien wordt het gepersonaliseerd leren extra benadrukt in 

OidS. De universitaire lerarenopleidingen geven aan dat het bekostigingsniveau van 

masteropleidingen niet toereikend is voor de intensieve begeleiding in een dergelijk 
leerwerktraject, ondanks het hoge bekostigingsniveau dat de ulo’s ontvangen en 
ondanks het collegegeld dat langstudeerders tijdens de uitloop van hun studie 
betalen.   
Dit betekent dat vanuit andere (grootschaliger) opleidingen en faculteiten 

‘kruisbestuiving’ binnen de lumpsum plaatsvindt richting de lerarenopleidingen. Dit 
kent echter zijn grenzen. Tevens lijkt de mate waarin ‘kruisbestuiving’ binnen een 
universiteit of hogeschool plaatsvindt te verschillen, waardoor de ene 
lerarenopleiding grotere financiële beperkingen kent dan de andere. Op dit moment 
lopen er inventarisaties door werkgroepen van hogescholen en universitaire 
lerarenopleidingen naar de meerkosten van lerarenopleidingen.  
 

2.4 De begroting van de opleidingsschool is afgestemd op de binnenkomende 

OidS-subsidie 

 
De kosten die toegerekend worden aan de begroting van de opleidingsscholen 
verschillen, maar in de meeste gevallen is de begroting gericht afgestemd op de 
binnenkomende OidS-subsidie. De kosten die niet uit de OidS-subsidie kunnen 

worden gefinancierd worden vaak niet in de begroting opgenomen en worden gezien 
als ‘bijdrage in uren’ vanuit de deelnemende samenwerkingspartners.  
 
Soms wordt expliciet een financieringstekort voor OidS in beeld gebracht, zodat 
onderling afspraken gemaakt kunnen worden tussen de samenwerkingspartners 
over de verdeling van dit tekort (wie draagt wat bij). En soms wordt het gebruikt 
om de verdeling van kosten tussen scholen binnen een schoolbestuur inzichtelijk te 

maken, bijvoorbeeld als er sprake is van kernscholen (die meer kosten voor OidS 
maken) en satellietscholen. De kernscholen ontvangen dan een extra bijdrage 
vanuit het schoolbestuur ten laste van de lumpsumbekostiging, zodat in wezen alle 

scholen die onder hetzelfde bestuur vallen bijdragen in de opleidingskosten, ook als 
ze geen studenten opleiden. 
  
In de meeste gevallen kunnen de extra kosten voor de schoolopleiders grotendeels 

gefinancierd worden uit de OidS-subsidie, evenals een deel van de kosten voor 
projectleiding en coördinatie en kosten voor training van mentoren en 
schoolopleiders. De overige kosten vallen onder de eigen bijdragen. 
 
De kosten voor de werkplekbegeleiding van OidS-studenten door mentoren of 
coaches worden soms wel in de begroting van de opleidingsschool opgenomen, 

maar kunnen veelal niet gefinancierd worden vanuit de beschikbare OidS-subsidie 
omdat die al volledig is ingezet. Dus deze kosten vallen onder de eigen bijdrage van 
de scholen. Eventuele stagevergoedingen aan studenten worden meestal niet in de 
OidS-begroting opgenomen en kunnen in de praktijk niet meer gefinancierd worden 
vanuit de beschikbare OidS-subsidie. Dus deze vallen ook onder de eigen bijdrage 

van scholen als ze die vergoedingen verstrekken. Sommige scholen geven echter 
aan dat het beleid is om geen stagevergoedingen te verstrekken, met uitzondering 

van de in de CAO opgenomen vergoeding aan LIO’s. 
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Sommige opleidingsscholen hebben een sterk centraal apparaat ontwikkeld en/of 
zetten de OidS-subsidie in eerste instantie in voor gezamenlijke activiteiten, 

anderen sluizen maximaal de subsidie door naar de scholen. De convenanten tussen 
de scholen en lerarenopleiding zijn vrij invulbaar. 
De verdeling van de beschikbare OidS-subsidie is daardoor verschillend per 
opleidingsschool. De samenwerkingsverbanden maken daar afspraken over en 
leggen het vast in een convenant. 
 
Een integraal kostenoverzicht van alle kosten die gedurende het gehele OidS-

opleidingstraject worden gemaakt is er over het algemeen niet. Niet alle bijdragen 
in uren worden gekwantificeerd in de begroting van de opleidingsschool. En de 
scholen hebben weinig inzicht in de kosten die lerarenopleidingen maken. Over het 
algemeen is het zicht beperkt tot de gedeclareerde uren in de begroting van de 
opleidingsschool, maar is er geen zicht op de inzet van de lerarenopleidingen op 
basis van de reguliere lumpsumbekostiging die ze van OCW ontvangen. De meeste 
geïnterviewden zien dit niet als probleem en geven aan dat ze het 

afstemmingsoverleg binnen het samenwerkingsverband bij voorkeur richten op de 

gezamenlijke prioriteiten en inhoudelijke bijdragen, gericht op de kwaliteit en 
doorontwikkeling van OidS. Om onnodige bureaucratie te vermijden hebben ze geen 
behoefte aan allerlei gedetailleerde urenoverzichten over ieders ‘bijdrage in uren’. 
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3 Huidige financiering inductie: scholen bepalen 

en betalen hun eigen inzet 

Dit hoofdstuk beschrijft de kosten van de recent ontwikkelde inductietrajecten en de 

wijze waarop deze gefinancierd worden. De kosten liggen over het algemeen hoger 

dan in het verleden door enerzijds de extra uren die starters worden vrij geroosterd 

en anderzijds de meer gestructureerde inductieprogramma’s waarin begeleiding, 

coaching, opleidingen en intervisie worden gekoppeld aan leerdoelen. Scholen zijn 

grotendeels zelf verantwoordelijk voor de invulling daarvan. Er is daardoor geen 

overkoepelend beeld van de kosten. De ontwikkeling van de inductieprogramma’s is 

veelal gefinancierd via tijdelijke OCW-subsidies. De structurele uitvoeringskosten 

worden gefinancierd uit de algemene bekostiging van de scholen. De 

opleidingsscholen worden met name ingezet bij de ontwikkeling van 

inductieprogramma’s. Bij de uitvoering op de scholen spelen ze veelal een beperkte 

rol. 

 

3.1 De kosten van de recent ontwikkelde inductieprogramma’s liggen hoger 

 
Er zijn door schoolbesturen in het po en vo in samenwerking met lerarenopleidingen 
de afgelopen jaren nieuwe begeleidingsprogramma’s voor starters ontwikkeld. Ook 

in het mbo hebben sommige scholen nieuwe inductieprogramma’s ontwikkeld. Deze 
programma’s zijn bij de toepassing in de praktijk over het algemeen duurder door 
onder andere de meer gestructureerde bepaling van leerdoelen (bijvoorbeeld via de 

ICALT-methode) en de daarop afgestemde begeleiding, coaching, intervisie en 
opleidingen. Meerdere geïnterviewden geven aan dat de starter in het verleden 
meer aan zijn lot werd overgelaten en zelf zijn weg moest zien te vinden. 
 

Schoolbesturen bepalen zelf welk inductieprogramma zij willen toepassen. Deels 
moeten de programma’s nog geïmplementeerd worden. Zo is er bijvoorbeeld een 
schoolbestuur met 23 scholen dat is gestart met de implementatie van het 
inductieprogramma op 8 scholen. Daar komen nu 5 scholen bij. Het opstellen van 
een professioneel ontwikkelingsplan op elke school kost tijd. Ook is er een 
schoolbestuur dat aangeeft dat ze net een interne reorganisatie achter de rug 
hebben en eerst prioriteit geven om aan de nieuwe organisatie te wennen.  

 
De regie over de inzet van mensen en middelen ligt vervolgens vooral bij de 
individuele school. Het inductieprogramma is de leidraad, maar door meerdere 
geïnterviewden wordt gewezen op de praktische belemmeringen om de gewenste 

extra begeleiding op scholen te organiseren. Door werkdruk, ziekte en lerarentekort 
is er vaak minder tijd dan beoogd om de starter deels vrij te roosteren en te 

begeleiden. 
 
Specifiek voor het mbo geldt dat het aandeel instromers vanuit voltijdse 
lerarenopleidingen relatief klein is. Voor zij-instromers en deeltijders gelden vaak 
andersoortige begeleidingstrajecten. Inductie voor zij-instromers verloopt parallel 
aan het PDG-traject.   
 

3.2 Er is geen overkoepelend beeld van de kosten 

 
Er is geen overkoepelend beeld van de kosten die scholen maken voor inductie. De 
invulling in de praktijk is onderdeel van de eigen HRM-verantwoordelijkheid van de 
school.  

 
Wel zijn er in de CAO’s afspraken opgenomen over een extra inzet voor starters. In 

de CAO-PO 2018 is opgenomen dat iedere werknemer recht heeft op een persoonlijk 
budget van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid, waarbij de starter 40 uur extra 
krijgt. Tevens heeft de starter recht op een coach. In de CAO-VO 2018 heeft de 
starter recht op een reductie van 20% op de lesgevende taak in het 1e jaar en 10% 
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in 2e jaar. In de CAO-MBO is opgenomen dat iedere mbo-school beschikt over een 
regeling startende werknemers, met instemmingsrecht van de ondernemingsraad. 

In de nieuwe CAO-MBO wordt, conform het onderhandelaarsakkoord, waarschijnlijk 
ook opgenomen dat de starter gedurende de eerste 24 maanden recht heeft op 
extra begeleidingstijd ter hoogte van 6,25% van de normjaartaak. Daarnaast zijn er 
in de CAO’s afspraken opgenomen over de inzet voor professionalisering van alle 
werknemers. De CAO-PO gaat uit van 2 uur per werkweek voor professionalisering 
en €500 per jaar. En de CAO-VO voorziet in jaarlijks tenminste 10% van de 
personele lumpsum te besteden aan professionalisering in tijd en geld, waarvoor 

kaders op schoolniveau worden uitgewerkt in een jaarlijks professionaliseringsplan. 
Een leraar heeft jaarlijks recht op tenminste 83 klokuren en €600 kostenvergoeding. 
De CAO-MBO gaat uit van 59 uur voor professionalisering op individuele basis en 
107 uur op teamniveau. Het scholingsbudget wordt op schoolniveau vastgesteld. 
 
De door de geïnterviewden genoemde extra kosten voor inductie, in vergelijking 
met een aantal jaren geleden, betreffen met name: 

 De uren vrijstelling voor de startende leraar zoals die nu zijn opgenomen in de 

CAO-afspraken. 
 De uren voor de inzet van een mentor/coach. Veelal zijn dit ervaren docenten 

van de eigen school, soms ook externe inhuur. Soms wordt dit gekoppeld aan 
leernetwerken, met een mix van docenten en inzet van HRM- en 
opleidingsdeskundigheid. Meestal zijn de uren niet gespecificeerd in het 

inductieprogramma. Als indicaties worden genoemd: 30 tot 50 uur begeleiding 
in het 1e jaar, en afnemend en meer maatwerk in 2e en 3e jaar. 

 Het organiseren (en bijwonen) van introductie-, thema- en 
intervisiebijeenkomsten. Deze worden veelal georganiseerd door 
schoolopleiders of de interne academie van een scholengemeenschap. 

 Een gespreks- en beoordelingscyclus, soms aangevuld met assessments voor 
starters bij de intake en na 1 of 3 jaar. 

 Eventueel een specifieke cursus afgestemd op de behoefte van de starter. 
 

De invulling van het inductietraject, qua omvang en soort begeleiding, wordt 
afgestemd op de behoefte van de starter, in afstemming met de schooldirecteur en 
HRM-adviseur. Maar dit kent zijn beperkingen in tijd en geld. 
 
De meerkosten die door de geïnterviewden genoemd worden lopen uiteen van een 

aantal coachgesprekken door een ervaren docent (nauwelijks extra kosten) tot 
€20.000 voor een driejarig programma. De kosten van dat programma bestaan uit: 
€14.000 voor de vrijgestelde uren van de starter (1 dag per week), €4000 
mentorbegeleiding (1 uur per week) en €2000 voor het organiseren van 
bijeenkomsten. 
 

3.3 De structurele uitvoeringskosten worden gefinancierd door de scholen 

 
Voor de ontwikkeling van inductietrajecten zijn veelal de subsidies Versterking 

Samenwerkingsverbanden Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) en Begeleiding 
Startende Leraren (BSL) gebruikt. Scholen hebben ook zelf bijgedragen aan de 
ontwikkeling via een extra inzet van eigen uren.  
 

Via de BSL-subsidie konden 8 regionale samenwerkingsverbanden €2000 subsidie 
per beginnende leraar ontvangen als zij deelnemen aan een driejarig begeleidings- 
en onderzoektraject in samenwerking met de RU Groningen. De laatste 
deelnemende lichting beginnende leraren is gestart in schooljaar 2016/17. Het 
budget maakte onderdeel uit van het budget ‘Impuls tekortvakken’ (2013-2016). 
 

Met behulp van de VSLS-subsidie konden samenwerkingsverbanden gedurende 4 
jaar (2013-2016) €400.000 subsidie per jaar aanvragen voor vijf gespecificeerde 
thema’s. Eén van de vijf thema’s was gericht op het ontwikkelen van programma’s 
voor inductietrajecten. Die programma’s zijn gereed en de subsidieregeling is 
beëindigd. 

 
De uitvoeringskosten van de inductietrajecten worden, nu de subsidies BSL en VSLS 

zijn vervallen, gefinancierd uit de algemene bekostiging van de scholen (de 
lumpsum). In de meeste gevallen wordt daarbij de link gelegd naar de 
professionaliseringsmiddelen, die onderdeel van de lumpsum van de scholen zijn. 
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De algemene bekostiging is namelijk tevens beoogd om in te zetten voor de 
begeleiding en verdere professionalisering van leraren, dus ook van startende 

leraren. De CAO-afspraken zijn daar een blijk van.  
 
Het aandeel van de lumpsum dat beoogd is voor inductie is niet gespecificeerd en 
niet historisch af te leiden uit de documenten. In het verleden zijn er wel meermalen 
algemene budgetten toegevoegd aan de lumpsum en de prestatiebox die (voor een 
klein deel) mede ten doel hadden de begeleiding van startende leraren te 
ondersteunen. Die bedragen zijn echter niet gespecificeerd. De toevoegingen 

betreffen onder andere het convenant Professionalisering en begeleiding in PO en 
VO (2006) en de sectorakkoorden PO/VO/MBO uit 2014. 
 
Tot slot zijn er enkele specifieke subsidieregelingen gericht op professionalisering 
van leraren zoals de lerarenbeurs, de teambeurs en het Leraren Ontwikkel Fonds 
(LOF). Maar die regelingen hebben geen directe relatie met de begeleiding van 
startende leraren.   

 

3.4 De opleidingsscholen worden vooral ingezet bij de ontwikkeling 

 
Bij de ontwikkeling van de inductietrajecten werkten scholen en lerarenopleidingen, 
die partners waren in een opleidingsschool, vaak samen. De financiering daarvan 
verliep meestal niet via de OidS-subsidie van de opleidingsschool, maar via de BSL- 

en VSLS-subsidies. 
 
Bij de structurele uitvoering van de inductietrajecten op de scholen is de inzet 
vanuit de opleidingsscholen relatief beperkt. De meerderheid van de geïnterviewden 
geeft aan dat er geen kosten voor de uitvoering van de inductietrajecten ten laste 
van de opleidingsschool worden gebracht. Wel zijn er voorbeelden dat 
leernetwerken zijn opgezet en worden ondersteund vanuit de samenwerking met 

het partnerschap (de opleidingsschool). Soms wordt een klein deel van de OidS-
subsidie hiervoor ingezet.  

 
Ook het onderzoek van ECBO geeft aan dat veel opleidingsscholen kosten maken 
voor de professionalisering van startende leraren, maar dat het aanbod voor 
inductietrajecten geen standaard onderdeel uitmaakt van de 

samenwerkingsovereenkomst.2 ECBO heeft niet onderzocht of deze kosten direct of 
indirect gefinancierd worden uit de subsidie voor opleidingsscholen. De subsidie is 
daar ook niet specifiek voor bedoeld, maar samenwerkingsverbanden kunnen daar 
eventueel afspraken over maken. De subsidieregeling staat namelijk toe dat de 
subsidie wordt aangewend voor andere bekostigde activiteiten. Uit de 
casusbeschrijvingen van de werkgroep Samen Opleiden blijkt dat twee 
opleidingsscholen wel uren voor de begeleiding van starters subsidiëren via de OidS-

subsidie (respectievelijk 15 uur en 40 uur per starter). 
 
Verder kan een school gebruik maken van de kennis die in de opleidingsschool is 

ontwikkeld en kan de schoolopleider worden ingeschakeld. De school moet dit wel 
zelf betalen. Dit is ook het geval als scholen begeleiding vanuit de 
lerarenopleidingen (partners in de opleidingsschool) inschakelen. Scholen 
financieren dit vanuit hun lumpsum. 

 
De vraag vanuit de scholen aan de lerarenopleidingen om een deel van de 
startersbegeleiding te verzorgen is beperkt. Alleen op incidentele basis worden 
lerarenopleidingen ingehuurd. Scholen organiseren zelf de gewenste begeleiding, 
grotendeels via de inzet van eigen mensen en deels met externe inhuur.  
 

In sommige interviews wordt gewezen op ambities om de doorlopende leerlijn, van 
OidS naar basisbekwaam en naar vakbekwaam, gezamenlijk verder vorm te geven. 
Maar dit staat nog in de kinderschoenen. Eén van de geïnterviewde 
opleidingsscholen heeft een pilot gestart met een 4+3-traject: een doorlopende 
leerlijn van 4 jaar OidS en 3 jaar inductie.  

 

                                                
2 

ECBO, expertisecentrum beroepsonderwijs: Inventarisatie kosten en intensiteit Opleiden in de School (2017), 

pag.39  
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4 Toekomstige financieringsbehoefte: is vooral 

afhankelijk van de invulling van OidS 

Dit hoofdstuk beschrijft de toekomstige financieringsbehoefte in relatie tot de 

gewenste doorontwikkeling van OidS- en inductietrajecten. De ambitie om 100% 

van de studenten via OidS op te leiden wordt breed onderschreven, door zowel 

lerarenopleidingen als scholen. Over de gewenste mate van vrijheid bij de invulling 

van OidS verschillen de meningen. De meerkosten van de uitbreiding naar 100% 

zijn afhankelijk van een aantal factoren, te weten de gewenste kwaliteitseisen, de 

toe te rekenen kosten, de kosten die nu al gemaakt worden en de te behalen 

schaalvoordelen. Dit betekent dat niet alle kosten die gemaakt worden voor OidS 

ook als noodzakelijke meerkosten moeten worden gerekend. Deels is er sprake van 

een andere invulling van eerdere werkzaamheden en zijn er besparingen mogelijk. 

Een globale indicatie van de minimale meerkosten bedraagt €1000 per OidS-

student.  

De ambitie ten aanzien van inductie richt zich in eerste instantie op de toepassing 

van de reeds ontwikkelde programma’s in de praktijk op de scholen. De kosten 

daarvan zijn hoger dan in het verleden, maar de extra inzet kan gefinancierd 

worden uit de professionaliseringsmiddelen van de scholen. Vooralsnog is er geen 

sprake van een verdere uitbreiding van de financieringsbehoefte bij inductie. 

Mogelijk ontstaat er een uitbreiding van de financieringsbehoefte bij verdergaande 

ambities ten aanzien van de doorlopende leerlijn, maar die ambities moeten eerst 

concreter vorm krijgen.  

 

4.1 De ambitie van 100% OidS wordt breed onderschreven 

 
De meeste geïnterviewden geven aan de ambitie te onderschrijven dat 100% van de 
studenten via het OidS-traject opgeleid moet gaan worden. Dit is belangrijk voor de 

binding van studenten, de kwaliteit van de startende leraar, de voorbereiding op het 
beroep en het voorkomen van uitval. Ook is het een stimulans zijn voor de algehele 
kwaliteitsontwikkeling in de school, doordat het leren van en door docenten steviger 
de school in wordt gebracht.  
We moeten hierbij wel aantekenen dat we alleen ervaringsdeskundigen die werken 
met OidS hebben geïnterviewd. Zij hebben zelf gekozen voor het door hen 
uitgewerkte OidS-traject en zijn daardoor mogelijk niet representatief voor de 

gehele onderwijssector. 
 

Enkele geïnterviewden wijzen er op dat het OidS-traject voor sommige studenten 
wellicht minder aantrekkelijk is, bijvoorbeeld vanwege extra reisafstand naar een 
OidS-school of omdat een ander opleidingstraject de student meer aanspreekt. 
 
De meningen zijn verdeeld in hoeverre OidS als leerroute verplicht moet worden 

gesteld voor alle lerarenopleidingen en voor alle toekomstig op te leiden studenten. 
Een deel vindt dat de huidige vrijblijvendheid er van af moet en dat OidS, inclusief 
garanties voor de kwaliteit, een verplicht onderdeel van elke lerarenopleiding moet 
zijn. En dat dit praktisch inmiddels ook haalbaar is omdat de landelijke en regionale 
spreiding van opleidingsscholen fors is toegenomen. Hierdoor is de grootste 
belemmering voor lerarenopleidingen om OidS-studenten te plaatsen een stuk 

kleiner is geworden. Overigens zijn er nog wel aandachtpunten in de landelijke 
spreiding van opleidingsscholen, onder andere in het mbo. 
  

Ten aanzien van de invulling van OidS is men over het algemeen voorstander van 
vrijheid voor de opleidingsscholen (de samenwerkingspartners) om OidS, op grond 
van een eigen visie, nader vorm te geven en te concretiseren. Wel is er met name 
bij lerarenopleidingen enige behoefte aan harmonisatie omdat ze in meerdere 

opleidingsscholen participeren. Opleidingsscholen werken met verschillende 
curricula, verschillende procedures en verschillende scholingsdagen. Ook voor 
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scholen is dit lastig als ze studenten krijgen van meerdere lerarenopleidingen die 
deels bij een andere opleidingsschool zijn aangesloten. Tevens is er behoefte aan 

betere afspraken en afstemming, zowel tussen lerarenopleidingen als tussen 
opleidingsscholen, om concurrentie bij het plaatsen van OidS-studenten te 
voorkomen. Bepaalde soorten studenten zijn schaars (zoals scheikunde) en extra 
gewild (zoals 4e jaars) en in sommige regio’s zijn OidS-plaatsen op scholen schaars. 
 
Met name in het po wordt erop gewezen dat 100%-OidS niet betekent dat alle 
scholen ook daadwerkelijk studenten in de school moet opleiden. Door de 

kleinschaligheid zou dit leiden tot ongewenste versnippering en tot onnodig hogere 
kosten. Om hierop in te spelen worden kern-schil-constructies en netwerken 
ontwikkeld, waarbij de infrastructuur voor OidS wordt geconcentreerd op de 
kernscholen. En van daaruit wordt de verbinding gelegd met schil- of 
satellietscholen waar de studenten ook een deel van hun uren zijn en de 
ontwikkelde kennis kan worden ingezet. Hiermee wordt tevens beoogd een kloof 
tussen OidS- en niet-OidS-scholen te voorkomen, zowel bij de werving van nieuwe 

leraren als de kwaliteitsontwikkeling van de school. 

 
Met name vanuit het mbo wordt aangegeven dat de uitbreiding naar 100% OidS 
betrekking heeft op de lerarenopleidingen en niet op de zij-instroom die wordt 
opgeleid via het PDG-traject. Het PDG-traject vertoont volgens hen reeds voldoende 
kenmerken van opleiden op de werkplek. In het mbo is het voltijds OidS-traject 

minder dominant, maar er zijn ambities om dit uit te breiden.  

 

4.2 De meerkosten bedragen minimaal €1000 per OidS-student 

 
De meerkosten van een uitbreiding naar 100% OidS zijn afhankelijk van een aantal 
factoren:  
 de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het OidS-traject; 
 de kosten die als meerkosten worden toegerekend aan OidS; 

 de kosten die nu al gemaakt worden (% studenten en mate van OidS); 

 de vaste en variabele kosten (eventuele te behalen schaalvoordelen). 

De kwaliteitseisen 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven is er een grote diversiteit in de vormgeving en de 

kosten van de verschillende OidS-trajecten. De belangrijke kostenbepalende 
factoren op de scholen zijn de aantallen uren die de schoolopleiders en de 
werkplekbegeleiders worden ingezet. En daarbij kan nog weer onderscheid gemaakt 
worden tussen scholen die leraren alleen opleiden en scholen waar ook onderzoek 
en onderzoekbegeleiding plaatsvindt. Ook zijn er verschillen in de uren (en de 
taken) waarop de instituutsopleiders worden ingezet. Daarnaast verschillen de 
opleidingsscholen in de mate waarin er gezamenlijke projecten worden ontwikkeld 

en zijn er verschillen in de kosten voor professionalisering en de kosten voor 
coördinatie en afstemming. 

 
Volgens geïnterviewden gaat het om het zoeken naar de goede balans tussen 
enerzijds de financiële beperkingen en anderzijds de gewenste kwaliteit. 
Verschillende opleidingsscholen stellen daarin verschillende prioriteiten en maken 

verschillende keuzes. 
 
De werkgroep Samen Opleiden heeft geprobeerd om een minimumkostenniveau te 
definiëren dat is afgeleid van gezamenlijk gedeelde basisnormen voor OidS. Dat is 
tot nu toe niet gelukt. Dit komt niet alleen door de verschillende keuzes die 
opleidingsscholen maken, maar ook door (vooralsnog) ontbrekend inzicht in het 
specifieke effect daarvan op de gerealiseerde output en leeropbrengsten van 

studenten.   
 
Ook zijn de beoordelingscriteria die de NVAO hanteert voor de accreditatie van 

opleidingsscholen en de certificering van de lerarenopleidingen niet concreet 
vertaald in minimumaantallen uren en deskundigheidseisen voor de begeleiding van 
studenten op de werkplek. De criteria zijn kwalitatief en procesmatig van aard en 
spreken van de aanwezigheid van een systeem van kwaliteitszorg, ambitie ten 

aanzien van de samenhangende onderwijsleeromgeving, beschikbaarheid van 
voldoende deskundig personeel en begeleiding van de student op de werkplek.  
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Alle huidige opleidingsscholen voldoen aan deze eisen van basiskwaliteit. Het gaat 

het namelijk om gecertificeerde OidS-opleidingstrajecten, zowel de trajecten met de 
hogere als de lagere kosten. 

De toe te rekenen meerkosten 

De mate waarin de extra kosten voor werkplekbegeleiders meegerekend moeten 
worden bij de bepaling de meerkosten van OidS is voor discussie vatbaar. Een deel 

van de opleidingsscholen rekent die kosten niet mee omdat ze gezien worden als 
vervanging van de eerdere stagebegeleiding. Dus geen meerkosten, maar een reeds 
bestaande taak die nu anders ingevuld wordt.  
En daar waar sprake is van meerkosten doordat er nu meer begeleidingsuren door 
de werkplekbegeleiders worden gemaakt dan in de oude stagebegeleiding, wordt 
door sommigen gesteld dat deze uren zich deels terugverdienen door de extra 

productiviteit van de OidS-studenten. Dit betreft met name de 4e jaars studenten 

die hun eigen begeleidingsuren kunnen vrijspelen. En ten dele de 3e jaars 
studenten. Anderen wijzen er echter op dat de OidS-studenten niet productiever 
ingezet kunnen worden omdat anders hun leren in het gedrang komt. Tevens wijst 
een school erop dat ze de productiviteit van hun ouderejaars studenten nu beloont 
via stagevergoedingen, dus kan die productiviteit niet ook nog eens meegeteld 
worden als compensatie voor de extra werkplekbegeleiding. De productiviteitswinst 

is dan al voor een ander doel ingezet. Echter ook dit zijn keuzes. 
Daarnaast wordt door veel geïnterviewden gewezen op extra opbrengsten van OidS 
voor de school in de vorm van binding van studenten en algehele 
kwaliteitsontwikkeling, zoals in paragraaf 4.1 is omschreven.  
 
Tevens is in hoofdstuk 2 aangegeven dat de kosten die lerarenopleidingen voor OidS 
maken niet automatisch als meerkosten moeten worden geteld. Er kunnen namelijk, 

tot op zekere hoogte, ook besparingen tegenover staan. En als die nu niet worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat het curriculum niet is versoberd, dan is dat ook 

een keuze. Onduidelijk is in hoeverre met name de 4-jarige lerarenopleidingen 
efficiencyvoordelen zouden kunnen realiseren waardoor per saldo hun kosten niet 
hoeven te stijgen bij uitbreiding van het aantal OidS-studenten. De extra kosten die 
zij maken voor OidS vallen dan weg tegen de eventuele besparing door de toename 

van het werkplekleren. Dit betreft de opleidingen die van 20% stage naar 40% OidS 
zijn gegaan. Meerdere geïnterviewden wijzen op besparingsmogelijkheden door het 
beperken van overlap tussen school en lerarenopleiding bij OidS. 

De kosten die nu al gemaakt worden 

Meerdere geïnterviewden uitten hun verbazing over de landelijke OidS-cijfers 

waaruit blijkt dat in 2017 nog maar 28% (po) tot 35% (vo en mbo) van de 
studenten een OidS-traject volgt. Vanuit hun eigen ervaring en netwerk schatten ze 
dit percentage veel hoger in. Dit geldt zowel voor geïnterviewde scholen als 

lerarenopleidingen.  
 
De genoemde percentages zijn afgeleid van het aantal studenten dat door de 

bekostigde opleidingsscholen is opgegeven voor de OidS-subsidie en die voldoen 
aan de formele criteria in de subsidieregeling. Dit aantal is afgezet tegen het totaal 
aantal studenten aan lerarenopleidingen. 
Dit betekent dat studenten die niet voldoen aan de formele criteria niet zijn 
meegeteld. Dat wil echter niet zeggen dat dit allemaal traditionele stage-studenten. 
Een deel van deze studenten krijgt ook aanvullende werkplekbegeleiding.  
 

In de interviews komen we de volgende varianten tegen van studenten die nu al 
meer werkplekbegeleiding krijgen, terwijl ze niet zijn meegeteld als OidS-student: 

 Studenten die een volwaardige OidS-begeleiding krijgen op scholen die 
aangesloten zijn bij een opleidingsschool met een andere lerarenopleiding. 

Meerdere scholen geven aan dat ze niet alleen studenten krijgen van de 
‘eigen’ lerarenopleidingen in het partnerschap, maar ook van andere 
lerarenopleidingen. De school maakt in de praktijk vaak geen onderscheid in 

de begeleiding, maar deze studenten tellen formeel niet mee als OidS-
student. 
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 Studenten aan opleidingsscholen die wel volgens de OidS-systematiek een 
stage lopen, maar minder dan de 40%, en daardoor niet opgegeven worden 

als een formele OidS-student.  
 Studenten aan onbekostigde opleidingsscholen. Deze samenwerkings-

verbanden zijn niet geaccrediteerd, maar de studenten volgen wel een 
opleiding met kenmerken van OidS. In de praktijk zijn de uren begeleiding 
die zij krijgen waarschijnlijk minder dan de formele OidS-studenten, omdat 
er geen subsidie beschikbaar is, maar meer dan bij een traditionele stage.  

 

Er is geen zicht op welke aantallen studenten dit gaat en op de omvang van de 
begeleiding op de werkplek. Naarmate er nu al meer begeleidingskosten gemaakt 
worden, is de stap die in de praktijk gemaakt moet worden naar 100% OidS kleiner. 

Te behalen schaalvoordelen 

In de meeste gevallen is de verwachting dat de meerkosten voor de begeleiding op 

de scholen overeenkomen met de huidige kosten per OidS-student, omdat de 
schoolopleider en werkplekbegeleider eenzelfde aantal uren per student zal worden 
ingezet. In essentie zijn dit variabele kosten die meebewegen met de ontwikkeling 
van het aantal OidS-studenten. Schaalvoordelen worden daar niet echt verwacht 
omdat de meeste scholen al werken met een minimumaantal OidS-studenten om de 
schoolopleider minimaal een dagdeel vrij te kunnen roosteren. Overigens loopt die 

minimale schaalgrootte per school nog wel uiteen van 4 studenten tot een beoogd 
aantal van 15 studenten. Geïnterviewden geven aan dat het deels ook een kwestie 
is van slim organiseren door bepaalde activiteiten op een centrale plaats te 
organiseren of door een schoolopleider in te zetten voor meerdere locaties. 
 
Schaalvoordelen zijn wel te behalen bij de (incidentele) ontwikkelkosten en bij de 
kosten voor coördinatie en overhead. De ontwikkelkosten betreffen met name de 

opzet van nieuwe opleidingsscholen en de inrichting van het gezamenlijke deel van 
het curriculum. Deze hoeven niet telkens opnieuw gemaakt te worden. En de kosten 

voor coördinatie en overhead zijn deels vaste kosten, die niet evenredig hoeven te 
stijgen bij het uitbreiden van het aantal studenten, waardoor schaalvoordelen te 
behalen zijn. Daar zijn ook indicaties voor op basis van de huidige 
kostenoverzichten van opleidingsscholen. Wel geven geïnterviewden aan dat de 

coördinatie- en afstemmingslast toeneemt bij uitbreiding van het aantal 
samenwerkingspartners (schoolbesturen en opleidingen). 

Minimale meerkosten OidS 

Op basis van de bovenstaande overwegingen zijn een aantal keuzes mogelijk om de 
minimaal optredende meerkosten van OidS te beredeneren. Zolang de 

kwaliteitseisen impliciet blijven, zoals nu het geval is, zou de opleidingsschool met 
de laagste kosten die nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen voor accreditatie, 
kunnen dienen als benchmark voor de minimaal optredende meerkosten. Dat wil 

niet zeggen dat andere opleidingsscholen het OidS-traject op deze wijze zouden 
moeten inrichten. Het geeft alleen een indicatie dat het op deze wijze financieel 
mogelijk is. De partners in een samenwerkingsverband wegen gezamenlijk af hoe zij 

hun OidS-traject willen inrichten en of ze eventuele hogere meerkosten acceptabel 
vinden in het licht van de daarmee te realiseren opbrengsten. Dergelijke keuzes 
betekenen andere prioriteiten, waarvoor zij dan zelf (binnen hun lumpsum) extra 
uren vrij maken.   
 
Een globale indicatie voor de (minimale) variabele kosten voor de begeleiding op de 
scholen  is ongeveer €700 per student. Hierin zijn alleen de kosten voor de 

schoolopleider als meerkosten aangemerkt. Er zijn meerdere opleidingsscholen die 
rekenen met 15 á 20 uur per student per jaar voor de inzet van de schoolopleiders. 
De kosten voor de werkplekbegeleiders moeten de scholen dan zelf bijdragen, 
aangezien deze in de plaats komen van de vroegere stagebegeleiding. De uren die 

werkplekbegeleiders inzetten liggen waarschijnlijk hoger, maar er staan ook extra 
opbrengsten voor de school tegenover. En de lerarenopleidingen dragen hun eigen 
kosten voor hun instituutsopleiders en hun inzet van docenten gedurende het OidS-

traject. Deze kosten hoeven niet per se als meerkosten voor OidS worden 
aangemerkt, omdat daar ten dele besparingsmogelijkheden tegenover staan, met 
name bij de opleidingen die van 20% stage naar 40% OidS zijn gegaan.  
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Het bovenstaande bedrag is exclusief kosten voor professionalisering, gezamenlijke 

projecten, de doorontwikkeling van de bestaande opleidingsschool en de extra 
kosten voor coördinatie en overhead. Een globale indicatie voor deze minimale 
meerkosten, rekening houdend met mogelijke schaalvoordelen, is een extra 
kostenpost van €300 per student. Meerdere opleidingsscholen hanteren een 
dergelijke verhouding van ongeveer 70:30, tussen de vergoeding voor de 
begeleiding op scholen en de centrale kosten van de opleidingsschool, bij hun inzet 
van de OidS-subsidie. 

 
Dit wil dus niet zeggen dat met een bedrag van €1000 per OidS-student alle kosten 
gedekt worden. De kosten voor werkplekbegeleiders en instituutsopleiders behoren 
ook tot de kosten van OidS, en zijn cruciaal voor de meerwaarde van OidS, maar ze 
worden niet gerekend als minimale meerkosten bij de uitbreiding naar 100% OidS. 
Daarbij wordt tevens rekening gehouden worden met het feit dat er nu op veel 
scholen ook al kosten gemaakt worden voor de begeleiding van studenten in niet-

gesubsidieerde trajecten. Er hoeft dus niet vanaf een nulpunt iets opgebouwd te 

worden. Alleen weten we daar de omvang niet van. Ook daarbij zal sprake zijn van 
een grote diversiteit tussen scholen. 
 
In het bestek van dit onderzoek hebben we geen informatie verzameld over de 
incidentele opstart- en ontwikkelkosten van eventuele nieuwe opleidingsscholen. We 

kunnen dus geen uitspraak doen over de minimale meerkosten die daarmee 
samenhangen. Naar onze verwachting zullen deze kosten samenhangen met het 
ambitieniveau van de nieuwe opleidingsschool en de mate waarin de 
samenwerkingspartners een elders ontwikkelde werkwijze willen overnemen.    
 

4.3 Vooralsnog geen verdere uitbreiding financieringsbehoefte bij inductie 

 

Het belang van een goede begeleiding van starters wordt door alle geïnterviewden 
onderschreven. Tevens geven de meeste geïnterviewden aan dat er voldoende 

geïnvesteerd is in het ontwikkelen van nieuwe inductieprogramma’s. Er is voldoende 
kennis centraal beschikbaar om de begeleidingstrajecten op de scholen concreet 
invulling te geven. De belangrijkste prioriteit ligt nu bij de toepassing ervan in de 
praktijk op de scholen. 

 
Op dit moment is er geen sprake van een uitbreiding van de financieringsbehoefte 
omdat de goede begeleiding van starters nu al een verantwoordelijkheid is voor elke 
school. Weliswaar liggen de kosten van de nieuwe inductieprogramma’s hoger, zoals 
in hoofdstuk 3 is beschreven, maar de extra inzet kan gefinancierd worden uit de 
professionaliseringsmiddelen van de scholen. In de CAO’s zijn daar ook al afspraken 
over opgenomen. Tevens wijzen meerdere geïnterviewden op de voordelen van 

goede inductietrajecten: een snellere volledige inzetbaarheid van leraren en minder 
uitval. Daardoor zou de extra investering door de school zich ook terug kunnen 
verdienen.  

 
Inductie wordt over het algemeen gezien als de eigen verantwoordelijkheid van de 
school als goed werkgever. Wel wordt de invulling van de inductietrajecten in de 
praktijk op de school door meerdere geïnterviewden als te vrijblijvend aangemerkt. 

Er zijn twijfels of er voldoende terecht komt van de ambities om startende leraren 
deels vrij te roosteren en intensiever te begeleiden. De praktijk is dan soms toch 
weerbarstiger door ziekte, lerarentekort, dreigende lesuitval, etc. 
 
Met name lerarenopleidingen zien graag een meer gestructureerde vraag vanuit de 
scholen naar begeleidingsactiviteiten voor starters, zodat zij hun aanbod daarop 

kunnen inrichten. Scholen hebben daar minder behoefte aan en zijn in ieder geval 
tegenstander van gedwongen winkelnering. Wel wijzen sommigen op het nut om 
gezamenlijk verder te investeren, ook vanuit de opleidingsschool en de 
lerarenopleiding, in de doorlopende leerlijn. 
 

Mogelijk ontstaat er een uitbreiding van de financieringsbehoefte bij verdergaande 
ambities ten aanzien van de doorlopende leerlijn, maar die ambities moeten eerst 

concreter vorm krijgen.  
 



 

25 

 

 

 

5 Aanpassing in de financiering: enkele 

bijstellingen, meer prikkels en transparantie 

Dit hoofdstuk beschrijft de door geïnterviewden gewenste prikkels in de financiering 

in het licht van de beoogde doorontwikkeling van OidS en inductie. Een specifieke 

vergoeding voor OidS blijft gewenst, maar de huidige regeling zou op onderdelen 

bijgesteld moeten worden. Dit betreft onder andere een open toelating en het 

afschaffen van de staffels. De financiering van inductie kan via de algemene 

bekostiging van de scholen plaatsvinden, maar de meningen zijn verdeeld in welke 

mate aanvullende prikkels binnen de lumpsum gewenst zijn, zoals minder 

vrijblijvende afspraken, basiseisen of een explicietere verantwoording. De 

gezamenlijke financiering van de opleidingsschool kan transparanter door meer 

inzicht in de eigen bijdragen van de partners. Kern-schil-constructies moeten verder 

uitgewerkt worden. Volgens de meeste geïnterviewden op basis van keuzevrijheid 

voor scholen, dus zonder verplichte aansluiting of opgelegde regionale 

samenwerkingsverbanden. Andere aandachtspunten zijn het aanpassen van de zij-

instroomregeling, minder tijdelijke subsidies en een heldere bepaling dat samen 

opleiden tot het publieke bekostigingsdomein behoort. Als de uitbreiding van het 

OidS-budget gefinancierd moet worden binnen het totaal van de onderwijsbegroting, 

dan ligt volgens de meerderheid een algemene korting het meest voor de hand. Alle 

sectoren dragen dan bij en de scholen die studenten opleiden kunnen de korting 

terugverdienen, terwijl de scholen die geen studenten opleiden hun bijdrage 

leveren. Desgewenst kan bij de verdeling van het OidS-budget tevens 

gedifferentieerd worden tussen lerarenopleidingen waar wel besparingen 

gerealiseerd kunnen worden en waar dat niet het geval is. Desgewenst kan ook 

gedifferentieerd worden tussen sectoren. Dit is onderwerp van nadere uitwerking. 

 

5.1 De huidige OidS-subsidie bijstellen  

 
Een ruime meerderheid van de geïnterviewden wijst op het belang om een 
specifieke vergoeding voor OidS te handhaven. De huidige OidS-subsidie is volgens 

hen in de praktijk een flinke stimulans geweest om de ontwikkeling van OidS te 
stimuleren. Besturen vragen wat ze ervoor terugkrijgen als ze aanhaken bij een 
samenwerkingsverband en zelf een bijdrage in de kosten moeten leveren. Een 
subsidie helpt dan. En het stimuleert ook om met name de 1e en 2e jaars studenten 
te begeleiden, want die zijn voor de school beduidend minder productief dan de 
ouderejaars. 

 

Volgens vrijwel alle geïnterviewden hoeft de OidS-subsidie niet kostendekkend te 
zijn, want scholen en lerarenopleidingen redeneren niet alleen vanuit de beschikbare 
subsidie, maar vanuit de meerwaarde van het opleidingstraject. Als belangrijke 
meerwaarde wordt vaak genoemd: de kwaliteit van de aanstaande leraren, de 
binding met de school, de verminderde uitval en de algehele kwaliteitsontwikkeling 
van de school. Tevens wordt gewezen op hun gedeelde maatschappelijke opdracht 
om goede leraren op te leiden. 

 
Dat neemt niet weg dat scholen en lerarenopleidingen wel tegen financiële grenzen 
aanlopen. Zonder subsidie zou OidS sterker onder druk komen te staan bij de 
interne prioriteitsafweging door het bestuur. De prioriteit op scholen is wisselend, 
sommige zullen afhaken als er geen extra geld beschikbaar komt. Met name bij 
krimp-scholen wordt dat als risico gezien. Er is geen eenduidig beeld over wat het 

minimale subsidiebedrag per student is dat een voldoende prikkel is voor scholen 
om in te stappen in OidS. De indicaties lopen uiteen van €700 tot het huidige 
gemiddelde subsidiebedrag van ca. €1500 per student. 
 
Als belangrijke aandachtspunten voor bijstelling van de OidS-subsidie worden 
genoemd: 
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 De toelating van nieuwe opleidingsscholen en de OidS-subsidie is nu een 
gesloten systeem. Hierdoor wordt de uitbreiding van OidS belemmerd. Het nu 

beschikbare subsidiebedrag komt bij een beperkt aantal scholen terecht: 
sommige scholen, en zelfs sommige regio’s, hebben 100% OidS-studenten, 
terwijl het landelijk gemiddelde maar 30% is.  

 De staffelsystematiek in de subsidieregeling belemmert de toelating van extra 
partnerscholen aan een opleidingsschool. Omdat daardoor de subsidie per 
student daalt houden de deelnemende partnerscholen soms de toelating van 
nieuwe scholen tegen. Bovendien leidt het tot financiële onzekerheid voor de 

opleidingsschool en tot ongewenst strategisch gedrag rondom de staffelgrens. 
 In geval van uitbreiding naar 100% OidS zonder uitbreiding van het totale 

subsidiebudget, daalt het beschikbare bedrag per student. Als het beschikbare 
subsidiebedrag per student teveel ‘verwatert’ dan neemt de stimulans af om er 
als school zelf in te investeren. 

 Tegelijkertijd bestaat het risico van ‘meeliftersgedrag’: scholen die niet zelf 
opleiden en investeren in OidS, maar wel profiteren door elders opgeleide 

leraren binnen te halen. Overigens zien veel geïnterviewden het 

meeliftergedrag nu nog niet als groot probleem: enerzijds omdat er veel animo 
is bij schoolbesturen om aan te sluiten bij opleidingsscholen en anderzijds 
omdat men zelf veel meerwaarde ziet in het opleiden van studenten. Dat 
sommige studenten elders een baan vinden is acceptabel en wordt gezien als 
onderdeel van de maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden. 

 Anderen wijzen juist op de ongewenste achterstand die kan ontstaan als 
scholen niet zijn aangesloten bij een opleidingsschool.  

 Studenten van andere lerarenopleidingen die niet tot het partnerschap behoren, 
maar die wel dezelfde OidS-begeleiding op de school krijgen, tellen nu niet mee 
in de financiering. 

 Financieel gezonde scholen hebben meer mogelijkheden om zelf te investeren 
in OidS. Door vele geïnterviewden (ook uit andere sectoren) wordt tevens 

aangegeven dat de reguliere bekostiging in met name de po-sector beperkt is, 
waardoor de financiële ruimte op de scholen voor extra inzet voor OidS gering 

is. Dit speelt sterker voor de scholen in krimpregio’s. 
 De mogelijkheden voor opleidingsscholen om te investeren in onderzoek en in 

inductie zijn beperkt door het ontbreken van een (aanvullende) subsidie 
daarvoor. 

 

De meerderheid is voorstander van een OidS-subsidie op basis van een vast bedrag 
per student, zonder staffel. De meningen lopen enigszins uiteen of er dan nog een 
vaste voet in de subsidie moet komen. Voorstanders zien een dergelijk basisbedrag 
als een steviger basis voor het ontwikkelen en in stand houden van de infrastructuur 
als de studentenaantallen fluctueren. Keerzijde is een lager bedrag per student, 
maar dat is in de huidige praktijk van de staffels eigenlijk ook het geval. Door de 

huidige staffels is de subsidie per student hoger bij kleinere aantallen studenten.  
 
Volgens meerdere geïnterviewden kan de OidS-subsidie ook omgevormd worden 
naar een rekenregel in de lumpsum. Dit heeft als voordeel weinig bureaucratie, 

terwijl het geld dan wel terecht komt bij de scholen die de extra kosten maken. 
Sommigen wijzen er op dat er in geval van 100% OidS eigenlijk geen specifieke 
subsidie nodig is, maar als dat leidt tot een onevenredige verdeling van de kosten 

tussen scholen leidt dan is dat minder gewenst. Eventueel kunnen via een dekkende 
kern-schil-constructie afspraken gemaakt worden over de evenredige verdeling van 
de kosten. Maar de meerderheid van de geïnterviewden is geen voorstander van een 
verplichte aansluiting van scholen (zie paragraaf 5.4).  
 

5.2 Versterken van de prikkels voor inductie binnen de lumpsum 

 
De meeste geïnterviewden zijn voorstander van de huidige financieringswijze van 
inductie, dus als onderdeel van de algemene bekostiging van de scholen (de 
lumpsum). Als belangrijkste redenen worden genoemd dat de begeleiding van de 
starter hoort bij goed werkgeverschap en afgestemd moet zijn op de behoefte van 

de starter. De concrete invulling van het inductietraject behoort daarmee tot de 
eigen verantwoordelijkheid van de school.  

 
Wel zijn er aandachtspunten die ook de huidige financieringswijze raken: 
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 Belemmeringen in de praktijk om de beoogde uren voor de starter en de 
begeleiding daadwerkelijk vrij te roosteren (zoals beschreven in paragraaf 3.1). 

 Het ambitieniveau en de inzet is de eigen afweging van het schoolbestuur. Dit 
is redelijk vrijblijvend.  

 Nu de tijdelijke ontwikkelsubsidies VSLS en BSL zijn geëindigd is er geen 
doorlopend subsidiebudget om de toepassing van de ontwikkelde 
inductieprogramma’s in de praktijk te stimuleren. Volgens sommige 
geïnterviewden dreigt daardoor een terugval in de ambities. 

 Ook is er nu geen specifieke financiering beschikbaar voor de opleidingsschool 

om de doorlopende leerlijn (4 jaar OidS + 3 jaar inductie) verder te 
ontwikkelen. 

 Lerarenopleidingen ontwikkelen alleen ad hoc aanbod voor inductietrajecten 
omdat er geen eenduidige structurele vraag vanuit de scholen wordt 
gearticuleerd. Overigens zijn de meeste geïnterviewden tegenstander van een 
‘gedwongen winkelnering’ en zijn er ook andere aanbieders om 
inductietrajecten te begeleiden. Bovendien organiseren veel scholen de 

begeleiding van starters voor een belangrijk deel zelf, met inzet van eigen 

(ervaren) docenten. 
 
Dit leidt bij meerdere geïnterviewden tot een pleidooi voor minder vrijblijvendheid 
en versterken van de prikkels voor inductie binnen de lumpsum. Dit staat deels op 
gespannen voet met handhaven van de huidige financieringswijze. Er worden de 

volgende voorstellen gedaan: 
 geld explicieter oormerken voor inductie, inclusief kwaliteitsafspraken (hoewel 

tegenstanders wijzen op ongewenste ‘vinkjescultuur’); 
 minder vrijblijvende CAO-afspraken (inductietraject meer strategisch in 

schoolverband of teamverband invullen); 
 basiseisen stellen en opnemen in regelgeving; 
 explicietere verantwoording door scholen over hun begeleiding van starters; 

 inductie explicieter opnemen als aandachtspunt in de kwaliteitsbeoordeling door 
de onderwijsinspectie. 

 
Daarnaast wordt er door enkele lerarenopleidingen een verdergaande ambitie 
neergezet om de opleidingsschool een sterkere rol bij inductie te geven. Te 
financieren vanuit de lumpsum van de scholen en bestaande subsidiepotjes (‘alle 
potjes tussen LIO en pensioen’). En dit vervolgens als algemeen inductie- en 

professionaliseringsbudget rechtstreeks door te sluizen naar de opleidingsschool. 
Het samenwerkingsverband ontwikkelt daarvoor dan een inductieaanbod.  
De meeste geïnterviewde scholen zijn geen voorstander van dit financieringsmodel. 
Enkelen zien wel wat in kleinere stapjes, zoals de pilot van het 4+3 model of het 
uitbreiden van de OidS-subsidie naar een 4+3-subsidie. Binnen elk 
samenwerkingsverband kunnen de partners uiteraard zelf afspraken maken om de 

gezamenlijke inzet te versterken. 
 

5.3 De gezamenlijke financiering van de opleidingsschool kan transparanter 

 
De verdeling van de OidS-subsidie binnen het partnerschap verschilt, zoals in 
hoofdstuk 2 is beschreven. Niet alle geïnterviewden zijn tevreden over de 
transparantie van het besluitvormingsproces en de evenwichtigheid van de 

kostenverdeling.  
 
Meerdere lerarenopleidingen geven aan het onevenwichtig te vinden dat zij geen of 
nauwelijks een deel van de subsidie ontvangen, terwijl ze wel kosten maken voor de 
opleidingsschool. Terwijl meerdere scholen erop wijzen dat het juist de scholen zijn 
die de extra OidS-kosten maken, waar alleen de niet-kostendekkende OidS-subsidie 

tegenover staat, terwijl de lerarenopleiding de reguliere lumpsumbekostiging van 
OCW ontvangt die buiten de begroting van de opleidingsschool blijft. En op de 
prioriteiten die lerarenopleiding bij de besteding daarvan stelt hebben de scholen 
dan weinig invloed. 
Overigens geven ook veel geïnterviewden aan dat de verdeling van de OidS-subsidie 

binnen de opleidingsschool wel transparant is en in goede harmonie plaatsvindt.  
 

Er is over het algemeen geen behoefte aan een principiële verandering van de 
financiering van de opleidingsschool. De meeste geïnterviewden hebben geen 
behoefte aan een integrale begroting van alle kosten die lerarenopleidingen en 
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scholen maken voor het opleiden van de studenten, die vervolgens gekoppeld wordt 
aan alle financieringsbronnen, dus inclusief de reguliere lumpsum bekostiging. De 

focus kan blijven op de verdeling van de binnenkomende OidS-subsidie. De overige 
kosten zijn dan grotendeels ‘eigen bijdragen in uren’ van de partners, met gesloten 
beurzen. Om de ‘eigen bijdrage in uren’ evenredig te verdelen kan de consequentie 
zijn dat sommige partners geen aandeel uit de OidS-subsidie krijgen, terwijl ze wel 
kosten maken. Dit inzicht in ieders uren is in de meeste gevallen echter niet 
aanwezig. Volgens sommigen kan meer transparantie en overleg tussen de 
samenwerkingspartners over de inzet en prioritering van de eigen bijdragen de 

samenwerking versterken. Zonder dat dit leidt tot ingewikkelde verrekeningen van 
ingezette uren. 
 
De beoogde kern-schil constructies moeten verder uitgewerkt worden in het licht 
van de doorontwikkeling naar 100% OidS. Veel opleidingsscholen werken er al met 
een netwerkmodel waarbij de infrastructuur voor OidS wordt geconcentreerd op 
bepaalde scholen en andere scholen meer op afstand staan (zie paragraaf 4.1), 

maar er is geen landelijk beleid. De meeste geïnterviewden zijn voorstander dat 

scholen vrij kunnen kiezen of ze kern- of schilschool willen zijn en bij welk 
partnerschap ze zich aansluiten, zolang ze zich maar aansluiten. En daarmee 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de financiering van de betreffende 
opleidingsschool. Overigens is er geen meerderheid voor verplichte aansluiting van 
schoolbesturen: liever scholen ‘belonen’ via OidS-subsidie om de eigen motivatie te 

ondersteunen, dan scholen die niet gemotiveerd zijn verplichten om aan te sluiten. 
Dit geldt in het bijzonder voor de geïnterviewde scholen. Bij de lerarenopleidingen 
was dit minder eenduidig.  
 
De geïnterviewden zijn geen voorstander van het opleggen van regionale 
samenwerkingsverbanden zoals ‘Passend onderwijs’. Dit wordt gezien als te 
bureaucratisch en te rigide. Wel zijn er veel voorstanders dat opleidingsscholen 

regionale speerpunten vaststellen, vanuit hun eigen visie op de invulling van OidS. 
Door de financiering van OidS (en de opleidingsschool) te beleggen bij de 

deelnemende partners kunnen ze zelf hun ambitieniveau en speerpunten invullen. 
De OidS-subsidie is dan alleen een algemene bijdrage in de totale kosten. OCW zou 
dan geen richtlijnen moeten geven voor de regionale thema’s, anders wordt de 
mogelijkheid om daar regionaal op in te spelen weer ingeperkt.  
 

5.4 Andere aandachtspunten: aanpassen zij-instroomregeling, minder tijdelijke 

subsidies, samen opleiden in het publieke domein 

 
Het op-is-op-karakter van de zij-instroomsubsidieregeling leidt volgens meerdere 
geïnterviewden tot een onevenwichtige verdeling van het subsidiebudget. De eerste 
aanvragers krijgen een ruime subsidie; de latere aanvragers krijgen geen subsidie 

en moeten de kosten voor het PDG-traject zelf betalen uit hun lumpsum. Volgens 
hen is het rechtvaardiger om te werken met een evenredige verdeling van de zij-
instroombudget over het aantal zij-instromers. Ook als dit zou betekenen dat hun 

school dan minder subsidie krijgt. 
 
Tijdelijke subsidies (zoals VSLS) zijn een stimulans om OidS en inductie te 
ontwikkelen en er wordt aanbod gecreëerd, maar de vraag dreigt in te zakken na de 

beëindiging van de subsidie. Bovendien wordt door vele geïnterviewden gewezen op 
de hoge bureaucratische last van tijdelijke subsidies: plannen schrijven, beoordelen, 
verantwoording. Tevens worden er landelijk prioriteiten gesteld die regionaal soms 
minder belangrijk zijn. Veel geïnterviewden zijn voorstander van minder tijdelijke 
subsidies, ten faveure van een structurele geldstroom waarvoor regionaal 
prioriteiten kunnen worden gesteld. In essentie is dit het geval bij de OidS-subsidie, 

want dat is een structurele subsidie, met een beperkte planlast, die regionaal 
ingevuld kan worden. 
 
Een ander aandachtspunt is het verplichte onderscheid tussen publiek en privaat 
geld in met name het hoger onderwijs. Dit speelt vooral bij de doorberekening van 

de uurtarieven voor nascholing: een niet-commercieel uurtarief is €60/70 en een 
commercieel uurtarief is €130. Als lerarenopleidingen nascholing doen vanuit samen 

opleiden, zoals scholing van schoolopleiders en inductie-activiteiten, dan willen 
opleidingsscholen dat graag in het publieke domein houden. Maar de interne 
accountant gaat vaak uit van het onderscheid bekostigd (is publiek) en niet-
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bekostigd (is privaat). Daardoor ontstaat een grijs gebied. OCW zou volgens 
geïnterviewden helderder kunnen regelen dat samen opleiden tot het publieke 

domein behoort. 
 

5.5 Alle sectoren leveren een bijdrage aan de uitbreiding van het OidS-budget 

 
Als OidS wordt uitgebreid naar 100% en de subsidie per student redelijk op peil 
moet blijven, dan is er in totaliteit dus meer OidS-subsidiebudget nodig. De 
geïnterviewden zouden graag zien dat het kabinet hiervoor extra geld uittrekt, dat 

toegevoegd wordt aan de onderwijsbegroting. Volgens hen is het beschikbare 
onderwijsbudget eigenlijk nu al te krap en zijn er posten waar makkelijk iets vanaf 
kan. Dit valt echter buiten het kader van deze onderzoekopdracht. 
 
Als het extra budget binnen de totale onderwijsbegroting van €30 miljard gevonden 
moet worden, dan is nog steeds een ruime meerderheid voorstander om extra OidS-

budget vrij te spelen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat we vooral 
voorstanders en direct belanghebbenden bij OidS hebben gespreken. Zij maken 

waarschijnlijk een andere afweging dan degenen die minder direct bij OidS zijn 
betrokken en die wellicht andere prioriteiten stellen. Van een integrale afweging is 
dus geen sprake. 
 
De meeste geïnterviewden geven aan dat het extra benodigde budget dan maar ten 

laste van ‘het geheel van de onderwijsbegroting’ moet komen, dus via een 
algemene korting op de onderwijsbegroting. Op dit moment bedraagt de OidS-
subsidiebudget €32 miljoen, oftewel 0,1 % van de onderwijsbegroting. Indien 
gekozen zou worden voor een subsidie van €1000 per OidS-student en een 
uitbreiding naar 100% OidS, dan betekent dit een benodigd subsidiebudget van €64 
miljoen.3 Deze verdubbeling van het OidS-budget zou dus een algemene korting van 
ongeveer 0,1% op de lumpsum bekostiging van alle onderwijssectoren betekenen, 

aangezien verreweg het grootste deel van de onderwijsbegroting wordt ingezet via 
de lumpsumbekostiging.  

 
Op deze manier dragen alle onderwijssectoren evenredig bij aan de uitbreiding van 
het OidS-budget, via een kleine korting op de lumpsum. Vervolgens kunnen de 
scholen die daadwerkelijk opleidingskosten maken deze korting deels 

‘terugverdienen’ als ze studenten opleiden, terwijl de scholen die geen studenten 
opleiden hun bijdrage leveren. Universitaire lerarenopleidingen geven aan dat bij de 
verdeling van het OidS-budget tevens gedifferentieerd zou moeten worden tussen 
4-jarige lerarenopleidingen waar eventueel besparingen gerealiseerd kunnen worden 
en opleidingen waar dat niet het geval is. Desgewenst kan ook gedifferentieerd 
worden in de bijdrage tussen sectoren, bijvoorbeeld als de kosten meer dan 
evenredig in een bepaalde sector neerslaan. Dit is onderwerp van nadere uitwerking 

(zie scenario 2 in hoofdstuk 6). Zoals in hoofdstuk 4 is aangeven betekent een 
eventuele subsidie van €1000 per OidS-student in de praktijk waarschijnlijk geen 
kostendekkende vergoeding van de meerkosten. De deelnemende partners zullen 

zelf de afweging maken in welke mate zij extra uren inzetten, met het oog op de 
daarmee te realiseren extra output en leeropbrengsten.  
 
Als alternatieve financieringsbronnen worden genoemd: 

 Het budget voor de lerarenbeurs (€104 miljoen per jaar) meer doelgericht 
koppelen aan de doorlopende leerlijn. De inzet van de lerarenbeurs is volgens 
meerdere geïnterviewden nu onvoldoende gekoppeld aan een strategische 
personeelsplanning op de scholen. In een dergelijke strategische planning zou 
de prioriteit in eerste instantie moeten liggen bij de doorlopende leerlijn in de 
inductieperiode en de jaren daarna. Echter als die koppeling onvoldoende van 

de grond komt, dan zou een deel van het budget afgeroomd kunnen worden en 
ingezet worden voor OidS. 

 Stoppen met tijdelijke subsidiepotjes en inzetten voor een structurele ophoging 
van het OidS-budget. Door meerdere geïnterviewden wordt gewezen op het 

                                                
3
 Dit betreft een globale benadering: de huidige subsidie bedraagt €32 miljoen voor circa 33% van de studenten 

met een gemiddeld subsidiebedrag van circa €1500 per student; in geval van uitbreiding naar 100% van de 

studenten en een subsidiebedrag van €1000 bedraagt het benodigde subsidiebudget dan circa 3x 1000/1500 

x €32 miljoen = €64 miljoen. Het daadwerkelijk benodigde subsidiebudget is uiteraard afhankelijk van de 

hoogte van het gekozen subsidiebedrag (tegemoetkoming in de kosten), maar ook van de precieze 

vormgeving van de subsidieregeling, zoals het eventueel aanpassen van de huidige staffels in de 

subsidieregeling in combinatie met de schaalgrootte van de toekomstige opleidingsscholen.     



 

30 

 

 

 

tijdelijke VSLS-budget (€74 miljoen in de periode 2013-2016). Dat budget is 
echter beëindigd. Bij de resterende tijdelijke subsidies gaat het veelal om 

kleinere bedragen. Voorbeelden van tijdelijke subsidies die door sommigen als 
te bureaucratisch of te aanbodgericht worden gezien zijn Voion en NRO. 
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6 Handelingsopties: een keuze uit 4 scenario’s of 

een combinatie daarvan 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de handelingsopties in aansluiting op de bevindingen in de 

voorgaande hoofdstukken. Er lijkt sprake te zijn van een paradox: enerzijds de 

behoefte aan keuzevrijheid, anderzijds een behoefte aan meer gerichte sturing. Er 

zijn meerdere scenario’s mogelijk om de doorontwikkeling van zowel OidS als 

inductie te versterken. Daarbij moet een afweging gemaakt worden tussen de 

gewenste keuzevrijheid en de mate van richtinggevende sturing via verdere 

normering, via bestuurlijke afspraken en verantwoording of via financiële prikkels. 

 

6.1 Paradox  

 
In veel van de interviews onderkennen we een paradox. Enerzijds staat de eigen 
verantwoordelijkheid van lerarenopleidingen, scholen en vrijwillige 

samenwerkingsverbanden voorop om zelf de inzet voor OidS en inductie te bepalen. 
Autonomie, lumpsum, maatwerk, eigen prioriteiten, regionale speerpunten zijn 
daarin kernwoorden. Anderzijds is er de constatering dat voor zowel de 
doorontwikkeling van OidS als inductie toch iets van richtinggevende sturing 
gewenst is. Maar dat mag dan weer niet leiden tot belemmering van de 
keuzevrijheid en het mag niet leiden tot extra bureaucratie, planlast en 
verantwoordingslast. 

 

Deze paradox geldt in het bijzonder voor OidS als dat uitgebouwd moet worden van 
één van de mogelijk leerroutes, met 33% van de studenten, naar de norm (100% 
van de studenten). Voor inductie geldt het iets minder, omdat elke school wel al iets 
aan inductie doet en het uitgangspunt breed gedeeld wordt dat de school als 
werkgever hiervoor primair verantwoordelijk is. Dit neemt niet weg dat ook ten 
aanzien van inductie gevraagd wordt om meer sturing en prikkels voor scholen om 

daar goed invulling aan te geven.  
  

6.2 Scenario’s  

 
De bovenstaande paradox vraagt om een politiek-bestuurlijke afweging. Indachtig 
deze paradox identificeren we, op basis van de bevindingen in de eerdere 

hoofdstukken, vier hoofdscenario’s voor OidS. De scenario’sgaan uit van meer of 
minder keuzevrijheid voor de lerarenopleidingen en de scholen, met of zonder 

specifieke financiële prikkels: 
1. Vrije keuze om OidS te realiseren ondersteunen met bestuurlijke afspraken. 
2. Vrije keuze ondersteunen via een financiële prikkel in de vorm van een 

(bijgestelde) OidS subsidie. 
3. OidS is verplicht voor alle lerarenopleidingen. 

4. OidS is verplicht voor zowel lerarenopleidingen als scholen.  
Vervolgens is natuurlijk ook een vijfde scenario mogelijk, waarin een combinatie 
wordt gemaakt met elementen uit de verschillende hoofdscenario’s. En ook voor 
inductie is een dergelijke afweging mogelijk tussen keuzevrijheid, verdere 
normering en sterkere financiële prikkels. 
 
De belangrijkste verschillen tussen de vier scenario’s zijn de mate waarin 

lerarenopleidingen en scholen verplicht zijn OidS te ondersteunen. En de mate 
waarin en de wijze waarop OidS ondersteund wordt met financiële prikkels.  

 
In alle vier scenario’s wordt ervan uitgegaan dat OidS plaatsvindt binnen het huidige 
totaalbudget van de onderwijsbegroting. Dus het macro-budget voor onderwijs is in 
alle scenario’s gelijk. 

Ook is in alle vier de scenario’s sprake van keuzevrijheid voor de 
samenwerkingspartners binnen de opleidingsschool om het OidS-traject, binnen af 
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te spreken landelijke kaders en kwaliteitseisen, verder zelf in te vullen. Dit kunnen 
de huidige vrij algemene landelijke kaders en kwaliteitseisen zijn, dan wel 

aangescherpte kaders in de vorm van een nadere specificatie van basiseisen en 
kwaliteitscriteria.  

Scenario 1: Vrije keuze om OidS te realiseren ondersteunen met bestuurlijke 

afspraken 

Het basisscenario voor OidS bestaat uit het handhaven van de huidige vrijheid voor 
lerarenopleidingen om andere leerroutes aan te bieden dan OidS. En uit vrijheid 
voor schoolbesturen om zich aan te sluiten bij opleidingsscholen, en dus ook de 
vrijheid om geen OidS-studenten op te leiden. Als aan dit scenario geen financiële 
prikkel wordt gekoppeld, dan betekent dit dat de huidige OidS-subsidie wordt 
afgeschaft en het bijbehorende budget, zonder specifieke rekenregel, wordt 
toegevoegd aan de lumpsum. 

 

Onder de geïnterviewden zijn er nauwelijks voorstanders van dit scenario omdat 
men vreest dat schoolbesturen zullen afhaken vanwege de kosten en dat de 
financiële drempel voor nieuwe scholen om toe te treden tot opleidingsscholen te 
hoog wordt. Toch zijn er ook vrij veel geïnterviewden die aangeven dat hun school 
wellicht wel door zou gaan met OidS omdat men de meerwaarde voor de eigen 
school vindt opwegen tegen de kosten en omdat men het ziet als maatschappelijke 

opdracht om goede leraren op te leiden. Maar dan wellicht met een minder 
intensieve vorm van OidS, dus met minder uren voor de schoolopleider en de 
werkplekbegeleiders. Dit sluit aan bij het beeld van de onbekostigde 
opleidingsscholen die, naar men inschat, gemiddeld ook met minder 
begeleidingsuren werken. 
 

Dit basisscenario zou eventueel aangevuld kunnen worden met bestuurlijke 
afspraken om OidS te stimuleren. Als alle schoolbesturen ervoor kiezen om hun 
bijdrage aan OidS te leveren, dan worden de kosten daarmee evenredig gespreid 

over de scholen en zou er geen specifieke vergoeding, buiten de algemene 
bekostiging, nodig zijn. Een specifieke subsidie zou dan slechts leiden tot onnodig 
rondpompen van geld en extra verantwoordingslast. 

Scenario 2: Vrije keuze ondersteunen via een (bijgestelde) OidS-subsidie 

Als getwijfeld wordt aan de evenredige spreiding van de kosten van OidS over de 
scholen of aan de bereidheid van een deel van de scholen om te investeren in OidS, 
dan kan gekozen worden voor een ‘beloningsmodel’. In essentie is dat nu het geval 
met de OidS-subsidie. Veel geïnterviewden geven hier de voorkeur aan, maar dan 

met de nodige bijstellingen op de huidige subsidieregeling. De suggesties en opties 
daarvoor zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
 
De basisvariant is een vergoeding van bijvoorbeeld €1000 per OidS-student, 

hetgeen ongeveer een verdubbeling betekent van het huidige subsidiebudget: van 
€32 naar €64 miljoen, althans als 100% van de studenten een OidS-traject gaat 
volgen (zie paragraaf 5.5). Allerlei variaties zijn vervolgens mogelijk op basis van 

verschillende suggesties van geïnterviewden: 
 een hoger bedrag per student (omdat opleidingsscholen in de huidige praktijk 

meer kosten maken en de meeste nu ook meer subsidie ontvangen); 
 een lager bedrag per student (omdat de subsidie alleen een tegemoetkoming in 

de kosten is, sommige opleidingsscholen nu maar €700 subsidie per student 
ontvangen en uitbreiding van de subsidie leidt tot een korting elders); 

 met  staffels of met een vaste voet (om de basisinfrastructuur ook bij een 

kleinere schaalgrootte of wisselende studentenaantallen te borgen); 
 zonder staffels of vaste voet (om schaalvoordelen te stimuleren); 
 met gedifferentieerde bedragen voor opleidingsscholen met een 

onderzoekcomponent (om onderzoek te stimuleren); 

 zonder gedifferentieerde bedragen voor onderzoek (omdat de 
samenwerkingspartners daarvoor zelf begeleidingsuren kunnen inzetten vanuit 

hun lumpsum en ook voordelen hebben van het onderzoek) 
 met een incidentele opstartsubsidie voor nieuwe opleidingsscholen (om de 

uitbreiding van het regionaal dekkend netwerk verder te stimuleren); 
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 zonder incidentele opstartsubsidie (om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
hetgeen al is ontwikkeld door bestaande opleidingsscholen en te stimuleren 

daarbij aan te sluiten om verdere versnippering tegen te gaan); 
 als specifieke subsidie (want dat is een duidelijk herkenbare stimulans, en geen 

risico van verdringing binnen de lumpsum) of als rekenregel in de lumpsum 
(want dat leidt tot dezelfde financiële verdeling met minder bureaucratie); 

 via een penvoerder (want een opleidingsschool is geen rechtspersoon, geen 
bureaucratie optuigen) of rechtstreeks naar de opleidingsschool (want dat geeft 
uitdrukking aan de gezamenlijk opleidingstaak).   

Er is dus ook een variant mogelijk waarin de huidige subsidieregeling in essentie 
ongewijzigd blijft, met dien verstande dat bij een uitbreiding naar 100% OidS 
waarschijnlijk wel een ruimere toegang van opleidingsscholen is gewenst om alle 
studenten te kunnen plaatsen. 
  
Het voert te ver om in dit onderzoeksrapport al deze varianten specifiek uit te 
werken en het effect daarvan op de kostenverdeling te bepalen. We beperken ons 

tot de algemene notie dat naarmate de OidS-vergoeding gemiddeld hoger wordt 

(door vaste voeten, hogere bedragen, vergoedingen voor extra componenten, etc),  
het benodigde specifieke budget toeneemt. Dit komt dan ten laste van de algemene 
onderwijsbegroting. Ook hier zijn weer variaties mogelijk: 
 een bepaalde onderwijssector draagt meer of minder bij (hoger onderwijs 

versus po, vo, mbo)? 

 bepaalde lerarenleidingen dragen meer of minder bij (4-jarige versus 1-jarige 
opleidingen)? 

 de bijdrage komt uit een korting opde lumpsum of (voor een deel) uit de 
beperking van andere specifieke onderwijssubsidies (zoals bijvoorbeeld de 
lerarenbeurs). 

In essentie vergt dit een integrale afweging van alle financiële knelpunten en 
prioriteiten binnen de verschillende onderwijssectoren. Dat valt buiten het bestek 

van dit onderzoek. En ook de geïnterviewden waren niet in de positie om een 
dergelijke integrale afweging te maken.  

Ervan uitgaande dat het opleiden van goede leraren in het belang is van alle 
onderwijssectoren kan het uitgangspunt zijn om de kosten daarvan zo evenredig 
mogelijk te spreiden. Dat kan bijvoorbeeld via een algemene korting op de lumpsum 
zoals beschreven in paragraaf 5.5.  

Scenario 3: OidS is verplicht voor alle lerarenopleidingen 

Als OidS de norm wordt voor het opleiden van leraren dan ligt het volgens veel 
geïnterviewden voor de hand dat OidS een verplicht onderdeel wordt van het 
kwaliteitsstelsel. Er kunnen dan alleen lerarenopleidingen geaccrediteerd worden die 
voldoen aan de basis-eisen voor OidS. Dit is een krachtige prikkel om 100% OidS te 

realiseren.  
 
Dit scenario veronderstelt dat er, regionaal gespreid, voldoende scholen bereid zijn 

om al die OidS-studenten op te nemen en te begeleiden. Als daarvoor geen 
specifieke vergoeding vanuit OCW beschikbaar is, zoals in scenario 2, dan wordt dit 
lastiger. De verantwoordelijkheid ligt dan vooral bij de lerarenopleidingen om, via 
hun netwerk met scholen, de medewerking van voldoende scholen te organiseren.  

 
Het huidige OidS-budget zou dan toegevoegd kunnen worden aan de reguliere 
bekostiging van de lerarenopleidingen. De lerarenopleidingen maken vervolgens 
afspraken met de scholen over waar ze OidS-studenten plaatsen, over de verdeling 
van de kosten, over de hoogte van een eventuele OidS-vergoeding die zij aan de 
scholen verstrekken en over de inzet van eigen docenten en docenten van de 

scholen. Als lerarenopleidingen onvoldoende OidS-plaatsen op scholen kunnen 
realiseren, zullen ze de voorwaarden voor scholen om in te stappen moeten 
verbeteren, bijvoorbeeld door een hogere OidS-vergoeding aan de scholen te 
verstrekken. 

Scenario 4: OidS is verplicht voor zowel lerarenopleidingen als scholen 

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van lerarenopleidingen en scholen te 
benadrukken voor OidS kan er ook voor gekozen worden om alle schoolbesturen te 
verplichten om aan te sluiten bij een opleidingsschool. Dit is de meest sterke prikkel 
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om een volledige regionale spreiding van opleidingsscholen in alle onderwijssectoren 
te realiseren. Dit betekent niet dat alle afzonderlijke scholen studenten moeten 

opleiden, maar wel dat ze aangesloten zijn via een nader in te vullen kern-
schilconstructie. Enerzijds kan dit voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen wel- 
en niet opleidende scholen, qua kennisdeling, kwaliteitsontwikkeling en binding van 
studenten. En anderzijds kunnen binnen het samenwerkingsverband afspraken 
gemaakt worden om de kosten van OidS evenredig te verdelen.  
 
Een specifieke OidS-subsidie is dan niet per se nodig omdat alle scholen en 

lerarenopleidingen medeverantwoordelijk zijn en vanuit hun algemene bekostiging 
een bijdrage aan de opleidingsschool kunnen leveren. Het huidige OidS-budget kan 
dan toegevoegd worden aan de lumpsum.  
 
Zoals in paragraaf 5.3 is beschreven zijn de meeste geïnterviewden voorstander dat 
scholen vrij kunnen kiezen of ze kern- of schilschool willen zijn en bij welk 
partnerschap ze zich aansluiten, zolang ze zich maar aansluiten. De meerderheid is 

geen voorstander van verplichte aansluiting: liever scholen ‘belonen’ om de eigen 

motivatie te ondersteunen, dan scholen die niet gemotiveerd zijn te verplichten om 
aan te sluiten. Het ‘belonen’ zou dan kunnen via scenario 2 (OidS-vergoeding door 
OCW) of scenario 3 (OidS-vergoeding door de lerarenopleiding). 

Scenario’s inductie 

In lijn met de bovenstaande scenario’s is er ook voor inductie de afweging tussen 

keuzevrijheid, verdere normering en sterkere financiële prikkels.  

 

Een specifieke subsidie is een mogelijkheid om de doorontwikkeling van inductie 

verder te stimuleren. Zolang de focus echter ligt op de toepassing van de reeds 

ontwikkelde inductieprogramma’s op de scholen ligt dat minder voor de hand. Dit is 

namelijk een verantwoordelijkheid die voor alle scholen geldt en waarvoor de kosten 

in redelijke mate over alle scholen zijn gespreid. Ook al heeft de ene school meer 

starters dan de andere. Wel pleiten enkele geïnterviewden voor sterkere financiële 

prikkels in de vorm van specifieke oormerking van het inductiebudget, inclusief 

expliciete verantwoording over de besteding daarvan door de scholen. 

 

De meerderheid is echter voor handhaving van de financiering van inductie via de 

algemene bekostiging van de scholen (de lumpsum). Eventueel aangevuld met 

minder vrijblijvende afspraken, het stellen van basiseisen en explicietere 

kwaliteitsbeoordeling om de toepassing in de praktijk te stimuleren. In paragraaf 

5.2 zijn suggesties daarvoor beschreven.  
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7 Bijlage: Verantwoording onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden en afbakening van het onderzoek, het 

referentiekader, definities en gehanteerde standaard en de verspreiding van het 

rapport. 

Werkzaamheden en afbakening 

Het object van onderzoek is de financiering van de OidS- en inductietrajecten die 

door opleidingsscholen worden verzorgd. 

 

De informatieverzameling voor het onderzoek bestond uit documentstudie en 

interviews met direct betrokkenen bij de financiering van OidS- en inductietrajecten. 

De ADR heeft geen eigen onderzoek gedaan naar begrotingen, jaarrekeningen of 

kostenspecificaties van onderwijsinstellingen of opleidingen. De informatie over de 

financieringsstromen is gebaseerd op de inschatting van de geïnterviewden en de 

door hen aangeleverde documenten en gegevens. 

 

Het onderzoek bestond uit de volgende werkzaamheden: 

 maart 2018: vooronderzoek in de vorm van intakegesprekken en 

verkenning van de reikwijdte en aanpak van het onderzoek; 

 april: nadere inventarisatie reeds beschikbare informatie; 

 april t/m juni: eerste informatieverzameling via interviews en 

documentstudie; 

 juni 2018: opstellen korte tussenrapportage t.b.v. een bestuurlijke 

werkconferentie in de zomer (focus op beschrijving financieringsstromen); 

 juli t/m september: aanvullende informatieverzameling en nadere analyse 

(focus op handelingsopties toekomstige financiering); 

 eind september 2018: opstellen concept-eindrapportage ten behoeve van de 

landelijke werkgroep ‘Samen opleiden’ en de bestuurlijke werkconferentie; 

 oktober 2018: opstellen eindrapportage op basis van de bespreking in de 

werkconferentie en afronding onderzoek via afsluitende evaluatie.  

 
In totaal zijn door de ADR 21 interviews gehouden. Daartoe zijn in overleg met 
werkgroep Samen Opleiden 4 po-scholen, 4 vo-scholen, 3 mbo-scholen en 4 
lerarenopleidingen geselecteerd. Sommige interviews hebben we gecombineerd en 

bij meerdere interviews zijn vertegenwoordigers van zowel scholen als 

lerarenopleidingen aangeschoven. Tevens hebben we 7 interviews gehouden met 
verschillende vertegenwoordigers van sectorraden en OCW die betrokken zijn bij het 
werkprogramma ‘Samen opleiden en Professionaliseren’. Bij deze interviews zijn ook 
meerdere vertegenwoordigers van verschillende opleidingsscholen aangeschoven. Er 
is met de interviews geen volledigheid of representatieve (aselecte) steekproef 
nagestreefd, maar wel een breed beeld vanuit praktijkervaringen. Daarbij moeten 

we wel aantekenen dat we vooral voorstanders en direct belanghebbenden bij OidS 
hebben gespreken. Zij maken waarschijnlijk een andere afweging dan degenen die 
minder direct bij OidS zijn betrokken en die wellicht andere prioriteiten stellen. 

 

De ADR heeft tevens gebruik gemaakt van de informatie die de werkgroep Samen 

Opleiden heeft verzameld om nader inzicht te verkrijgen in de beoogde 

basiskwaliteit van OidS en het bijbehorende kostenniveau. Daartoe heeft de 

werkgroep drie sporen uitgezet: 

 een nadere analyse van de gegevens in het ECBO-onderzoek uit 2017, 

gericht op het identificeren en verklaren van kostenverschillen tussen 

opleidingsscholen; 

 casusbeschrijvingen van 9 andere opleidingsscholen (complementair aan het 

ADR-onderzoek), gericht op de keuzes die zij maken in hun vormgeving van 
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OidS en de doorwerking daarvan naar kostenbepalende factoren en 

financiering; 

 verkenning van mogelijke basisnormen die zijn af te leiden van de 

kwaliteitscriteria die gehanteerd worden bij de certificering van 

opleidingsscholen. 

De inzichten vanuit deze drie sporen bleken herkenbaar aan te sluiten, en voor een 

belangrijk deel overeen te komen, met de bevindingen uit de documentstudie en de 

interviews van de ADR. De informatiebasis is daarmee verder verbreed.   

Referentiekader en definities 

Er is sprake van een inventariserend onderzoek. Er is dus geen sprake van een 

normerend referentiekader, waartegen de huidige en de beoogde financiering wordt 

afgezet.  

 

De huidige bekostigingsregelgeving, zoals vastgelegd in de diverse sectorale 

onderwijsregelgeving, is richtinggevend voor de huidige financiering van OidS- en 

inductietrajecten. Het totaal van de onderwijsbegroting wordt in het kader van dit 

onderzoek als een gegeven beschouwd. 

 

Begripsbepalingen zijn zoveel mogelijk ontleend aan de Regeling tegemoetkoming 

kosten opleidingsscholen.  

Een opleidingsschool is een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen in 

het hoger onderwijs (ho) en één of meer scholen voor primair, voortgezet of 

middelbaar beroepsonderwijs (po, vo, mbo). 

Het OidS-traject betreft het totale opleidingstraject van een student tot leraar, dus 

zowel het deel van de opleiding dat wordt verzorgd door de lerarenopleiding als het 

deel binnen de school voor po, vo of mbo, los van de vraag of deze kosten geheel of 

gedeeltelijk toegerekend worden aan de opleidingsschool (het partnerschap).  

Het inductietraject betreft de begeleiding van startende leraren door de 

opleidingsschool gedurende de eerste drie jaar van hun werk als leraar. 

Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met het Audit charter van de ADR 

en de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal 

Auditing.4 

 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 

uitgevoerd. We hebben ook geen verificaties uitgevoerd of de informatie die door de 

geïnterviewden en contactpersonen is verstrekt juist is. 

Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, de DG Primair en Voortgezet onderwijs van het ministerie van 

OCW, is eigenaar van dit rapport.  

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 

rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 

rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 

Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 

door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 

 

                                                
4 

Het audit charter van de ADR bevat de algemene uitgangspunten voor de uitoefening van de interne 

auditfunctie bij de rijksdienst (ADR, Den Haag, 13-04-2016) 
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Ondertekening 

Den Haag, 17 oktober 2018 

 

 

 

drs. E.J. Smid 

 

Projectleider, 

Auditdienst Rijk 
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