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Samenvatting
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Eind 2013 presenteerden de bewindslieden van OCW ‘de Lerarenagenda’, 

waarin de ambities voor het leraarsberoep tot 2020 zijn beschreven. Eén van de 

ambities gaat over de school als lerende organisatie. Samenwerking van leraren 

onderling en met kennispartners (lerarenopleidingen, onderzoeksinstituten) 

wordt bij deze ontwikkeling van groot belang geacht.

Een projectgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), aangevuld met specifieke 

expertise, is gevraagd om te verkennen hoe de samenwerking tussen scholen, 

lerarenopleidingen en onderzoeksafdelingen kan worden verbeterd en 

verspreid. Als ‘casus’ voor deze verkenning koos de projectgroep in overleg met 

de opdrachtgever ‘Opleiden in de school’ (OIDS). OIDS is een vernieuwing waar 

door intensieve samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen een betere 

praktijkopleiding voor aankomende leraren wordt gecreëerd.

Via deskresearch, (groeps)interviews met 100 personen en een symposium met 60 deelnemers 

proberen we antwoord te geven op de volgende vragen:

ȏ� +RH�IXQFWLRQHUHQ�GH�SDUWQHUVFKDSSHQ�2Ζ'6�TXD�VDPHQZHUNLQJ"�(Q�LQ�ZHONH�PDWH�GUDDJW�GH]H�
� VDPHQZHUNLQJ�ELM�DDQ�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�VFKROHQ�DOV�OHUHQGH�RUJDQLVDWLHV"�
ȏ� :DW�LV�GH�VWDQG�YDQ�]DNHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�2Ζ'6�DOV�PLGGHO�RP�VWXGHQWHQ�PHHU�HQ�EHWHU�LQ�
� GH�SUDNWLMN�RS�WH�OHLGHQ�HQ�RQGHU]RHN�WH�GRHQ�LQ�VFKROHQ"
ȏ� :HONH�PRJHOLMNKHGHQ�]LMQ�HU�LQ�DOJHPHQH�]LQ�RP�GH�GRHOVWHOOLQJHQ�YDQ�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�
� VFKROHQ��OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�HQ�RQGHU]RHNHUV�EHWHU�WH�EHUHLNHQ"

De beleidstheorie achter deze vragen is dat door meer en betere samenwerking opleidingen en 

VFKROHQ�EHWHU�ZRUGHQ�HQ�RQGHUZLMVRQGHU]RHN�UHOHYDQWHU��+LHUYRRU�LV�Ȃ�RRN�LQWHUQDWLRQDDO�Ȃ�ZHO�HQLJ�
bewijs. Er zijn de professional development schools (PDS) in Engeland en de Verenigde Staten, waar 

scholen en opleiding als een soort academisch ziekenhuis geïntegreerd samenwerken. In Finland 

doen leraren onderzoek, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Deze kennis en de urgentie van kwantitatieve en kwalitatieve problemen op de arbeidsmarkt in het 

onderwijs zijn aanleiding geweest voor de start van OIDS rond 2000 en later in 2005 het toevoegen 

van een zogenaamde ‘academische kop’ op een deel van de partnerschappen. In de academische 

opleidingsscholen wordt het opleiden van studenten gecombineerd met het doen van onderzoek 

door en met studenten gericht op schoolontwikkeling.
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Conclusies

Effect van de samenwerking

Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat scholen en lerarenopleidingen in de ruim tien jaar 

dat aan OIDS wordt gewerkt dichter bij elkaar zijn komen te staan. Aan het begin van deze eeuw was 

nog sprake van twee werelden van theorie en praktijk, waar de lerarenopleidingen de toon zetten 

en de scholen stageplaatsen mochten leveren. Er is nu sprake van een meer gelijkwaardige relatie, 

waarbij samen overlegd wordt over invulling van de stage en de begeleiding daarbij en de scholen 

meestal invloed hebben op het curriculum. Binnen de deelnemende scholen heerst enthousiasme 

en trots op de verbeterde praktijkopleiding van studenten, die gaandeweg gegroeid is tot 40% van 

de totale opleiding. Dit resultaat is in belangrijke mate te danken aan de samenwerking binnen de 

partnerschappen van scholen en opleidingen.

Succesfactoren voor samenwerking

Als belangrijke succesfactoren voor het gerealiseerde resultaat zijn drie hoofdcomponenten uit de 

gesprekken te destilleren:

ȏ� +HW�HQWKRXVLDVPH�HQ�GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ�YDQ�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ
 Zowel bij scholen als lerarenopleidingen is het besef de afgelopen jaren gegroeid dat de 

 onderlinge afstand te groot was. De wens om studenten meer en beter in de praktijk op te leiden

 kwam samen met de door OCW gevoelde noodzaak om meer structureel aandacht te schenken 

 aan de werving, opleiding en begeleiding van leraren. Dit enthousiasme en urgentiebesef hebben 

 de basis gelegd voor de verbeterde samenwerking. Daarbij zijn scholen zich bewust van het feit 

 dat een goede opleidingsschool een zaak van lange adem is. Dat vraagt doorzettingsvermogen om

  verschillende ‘lagen’ in de organisatie mee te krijgen.

ȏ� 'H�ILQDQFLOH�IDFLOLWHULQJ�GRRU�2&:�HQ�GH�LQVWHOOLQJHQ�]HOI
 Zonder inzet van extra middelen was het niet mogelijk geweest de samenwerking te realiseren. 

 Dit betreft middelen van OCW (in totaal circa 190 miljoen in de periode 2002-2016) en van de 

 scholen en lerarenopleidingen. Deze middelen zijn gebruikt om de infrastructuur op te zetten, 

 overleg te voeren over visie en inrichting en om de begeleiding te professionaliseren en intensiveren.

ȏ� 'H�NDGHUVWHOOLQJ
 Er zijn vanuit OCW eisen gesteld aan de samenwerking, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve 

� ]LQ��+RHZHO�JH±QWHUYLHZGHQ�DDQJDYHQ�QLHW�DOWLMG�EOLM�WH�]LMQ�PHW�ELMYRRUEHHOG�KHW�NZDOLWHLWVNDGHU�
� YDQ�GH�19$2��QRHPGHQ�VRPPLJHQ�KHW�RRN�HHQ�]HJHQ��+HW�GZLQJW�DOOH�SDUWQHUV�HHQ�VHW�DDQ�
 randvoorwaarden te realiseren en zet de partijen op scherp wat betreft de kwaliteitszorg. 

 Ook de eisen die gesteld zijn aan de omvang (minimaal 80) leggen een bodem voor kwaliteit.

Effecten van OIDS

ȏ� 9DQ�2Ζ'6�ZRUGHQ�YHHO�HIIHFWHQ�YHUZDFKW��]RZHO�YRRU�GH�NZDOLWHLW�YDQ�WRHNRPVWLJH�OHUDUHQ��YRRU�
 zittende leraren als ook voor de kwaliteit van het onderwijs. De effecten van OIDS zijn nog 

 nauwelijks onderzocht. Er is dus onvoldoende wetenschappelijke basis om hierover verantwoorde

  uitspraken te kunnen doen. De studie van Timmermans (2012) maakt duidelijk dat de relatie 

� WXVVHQ�NZDOLWHLW�HQ�HIIHFW�RS�FRPSHWHQWLHV�YDQ�VWXGHQWHQ�QLHW�HYLGHQW�LV��+HW�LV�QLHW�XLWJHVORWHQ�
� GDW�ELM�JURWHUH�VWXGLHV�LQ�HHQ�ODWHUH�IDVH�ZHO�VLJQLILFDQWH�YHUVFKLOOHQ�ZRUGHQ�DDQJHWRRQG��+HW�LV�GH
  verwachting van Van de Grift dat afstudeerders van de opleidingsscholen gemiddeld genomen 

 beter zullen scoren op complexe beroepsvaardigheden. In zijn onderzoek heeft hij dat tot op dit 

 moment niet kunnen aantonen (nog niet gepubliceerde tussenresultaten).

ȏ� ΖQ�DFDGHPLVFKH�RSOHLGLQJVVFKROHQ��$26�����SDUWQHUVFKDSSHQ��ZRUGW�PHW�HQWKRXVLDVPH�
 praktijkonderzoek gedaan en in bescheiden mate (samen met onderzoekers) wetenschappelijk 

� RQGHU]RHN��'DW�GUDDJW�ELM�DDQ�HHQ�RQGHU]RHNHQGH�KRXGLQJ�ELM�OHUDUHQ�LQ�GH�VFKRRO��+HW�HIIHFW�RS�
 de verbetering van de school is heel bescheiden en nog niet duurzaam te noemen.

ȏ� (U�ZRUGW�]HNHU�JHOHHUG�RS�GH�RSOHLGLQJVVFKROHQ��9DQ�HHQ�VWUXFWXUHHO�HIIHFW�YDQ�2Ζ'6�RS�GH�
 schoolorganisatie als geheel is echter meestal geen sprake. 
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 De samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen heeft de banden versterkt, begrip 

 gekweekt, informatie-uitwisseling bevorderd, maar heeft nog geen leergemeenschap opgeleverd. 

 Dat kan ons inziens ook niet verwacht worden. Voor samen leren is een meer doorbrekende 

 samenwerking nodig, waarin intensiever gezamenlijk aan projecten en trajecten wordt gewerkt. 

 Bovendien is de koppeling van drie doelen opleiden, onderzoeken en verbeteren in de praktijk 

 lastig te realiseren.

Kwaliteit van de opleidingsscholen

De omvang, intensiteit en kwaliteit van de opleidingsscholen lopen sterk uiteen. Alle 55 erkende 

opleidingsscholen (dit zijn partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen) zijn door de 

NVAO beoordeeld en voldoende/goed bevonden. Dat betekent dat de opleidingsschool aan een 

aantal basis-kwaliteitseisen voldoet. Daarmee is niets gezegd over de inhoudelijke kwaliteit van de 

begeleiding of de resultaten van de studenten.

Alle opleidingsscholen maken extra werk van de begeleiding van studenten op de werkplek. 

Begeleiders worden getraind en studenten krijgen over het algemeen meer begeleiding en intervisie 

op de school. Studenten brengen meestal meer uren op de school door dan ‘gewone’ stagiaires. Ook 

dit verschilt echter per partnerschap. Andere stagiaires hebben in de afgelopen jaren ook meer tijd 

en aandacht gekregen.

Kwantiteit en investeringen

In totaal is in de periode van 2002 tot 2016 circa 190 miljoen euro geïnvesteerd in OIDS. 

+HW�JHPLGGHOGH�WRWDOH�MDDUEHGUDJ��LQFOXVLHI�$26��LV�PRPHQWHHO������PLOMRHQ�HXUR��0HW�HHQ�
studentenaantal van circa tienduizend is dat een gemiddelde investering van 1.850 euro per student. 

OIDS bereikt (meer dan) het aantal studenten dat beoogd was.

Aanbevelingen stimuleren samenwerking

1. Soms samen, soms apart

+HW�LQKRXGHOLMN�XLWZHUNHQ�YDQ�2Ζ'6�LV�HHQ�RSJDYH�YRRU�GH�NRPHQGH�MDUHQ��6FKROHQ�HQ�
lerarenopleidingen zullen daarin zeker samenwerken. Toch denken we dat de verbetering van de 

praktijkcomponent vooral gerealiseerd wordt in en door de scholen. Daar moet ook de focus liggen. 

De gedachte dat scholen en lerarenopleidingen samen leergemeenschappen vormen is naar ons 

idee in de huidige vorm te optimistisch. Verdelen van activiteiten werkt hier beter dan samen doen. 

Die kans op samenwerking is groter bij de academische werkplaatsen, waar intensiever wordt 

samengewerkt en de onderzoeksactiviteit voor de wetenschappers hun kerntaak is.

2. Stapel geen doelen, realistische verwachtingen

Eén van onze bevindingen is, dat aan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 

lerarenopleidingen te veel, verschuivende en niet altijd even duidelijke doelstellingen werden 

WRHJHNHQG��0HW�QDPH�GH�FRPELQDWLH�YDQ�RSOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ��VFKRROYHUEHWHULQJ�HQ�RQGHU]RHN�
LV�WH�YHHO�JHEOHNHQ��+HW�]RX�JRHG�]LMQ�VFKROHQ�NHX]HV�WH�ODWHQ�PDNHQ�LQ�GH�GRHOVWHOOLQJHQ�RSOHLGHQ��
RQGHU]RHNHQ�HQ�YHUEHWHUHQ��+HW�JDDW�GDDUELM�QLHW�RP�DOOHV�RI�QLHWV��PDDU�RP�DFFHQWHQ��(U�RQWVWDDQ�
dan scholen die veel aandacht schenken aan de opleiding van studenten, scholen die actief 

participeren in academisch onderzoek en scholen die het verbeteren van hun onderwijs op de eerste 

plaats zetten. Opleidingsscholen, academische scholen en verbeterscholen, zou je kunnen zeggen. En 

uiteraard is het wenselijk op termijn de verbinding te leggen tussen die onderwerpen.

3. Binnen de school valt veel winst te boeken

Voor opleidingsscholen is het van belang om opleiden van studenten te plaatsen binnen het totale 

EHOHLG�YDQ�+5'��PHW�HHQ�JH]DPHQOLMNH�YLVLH��FRPSHWHQWLHOLMVW�HQ�DDQSDN��
Binnen de scholen is het voor het bereiken van een duurzaam effect noodzakelijk om aandacht te 

schenken aan kennisdeling en het betrekken van meerdere leraren bij de vernieuwing. 
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Dit gebeurt ook al in opleidingsscholen, maar het komt nog vaak voor dat OIDS beperkt blijft tot 

kleine groepjes enthousiaste voortrekkers. Om een leerproces tussen leraren in de praktijk tot stand 

te brengen is het bij elkaar in de klas kijken, samen werken aan onderwijs een effectieve methode 

�0F.LQVH\���������'DDUELM�JHHIW�9DQ�GH�*ULIW�DDQ�GDW�REVHUYDWLH�HQ�IHHGEDFN�GH�YHUDQGHUPRWRUHQ�YDQ�
het onderwijs zijn.

4. Financiering van samenwerkingsprojecten

De afgelopen tien jaar zijn negen verwante regelingen ontworpen om samenwerking tussen scholen 

en lerarenopleidingen te stimuleren en om flexibele routes naar het leraarschap te ontwikkelen. 

Tezamen met de regeling OIDS vormde dit een investering van gemiddeld 60 miljoen euro per jaar.

Voor de toekomst lijkt het ons verstandig in voorkomende gevallen meer ruimte te laten aan het 

veld en op landelijk niveau afspraken te maken via bestuursakkoorden. Dergelijke akkoorden 

zouden financieel kunnen worden ondersteund door bijvoorbeeld een landelijke innovatiefonds, dat 

gekoppeld is aan de afgesproken agenda. Scholen, samenwerkingsverbanden kunnen dan aanvragen 

doen op door hun (regionaal) bepaalde prioriteiten. De huidige stimuleringsregelingen lopen alle in 

2017 af. Dit advies betreft dus eventueel nieuwe beschikbare gelden. De middelen voor OIDS zijn 

structureel. Voor de inzet van dit budget doen wij onder punt 10 een voorstel.

Aanbevelingen OIDS

Voor de komende zes jaar is vastgelegd dat de erkende opleidingsscholen bekostiging ontvangen. 

Dit biedt de mogelijkheid om in deze periode andere thema’s op te pakken en versterken. We geven 

onderstaand een aantal adviezen voor de komende zes jaar en schetsen een perspectief voor de 

periode na 2020.

5. Inhoudelijke verbeteragenda

Verscheidenheid in vormgeving is uitstekend zolang deze maar gebaseerd is op (bij voorkeur 

bewezen) principes. Zowel in de praktijk als in de wetenschap is inmiddels de nodige ervaring met 

leren op de werkplek opgedaan. We adviseren om een inhoudelijke verbeteragenda op te stellen 

voor de komende periode van zes jaar en de opleidingsscholen te verzoeken hier gezamenlijk aan 

te werken. Uit onze verkenning blijkt dat de volgende onderwerpen in ieder geval op deze agenda 

moeten staan:

� ȏ� %HJHOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�ELM�OHVJHYHQ�HQ�DDQYHUZDQWH�WDNHQ
� ȏ� %HJHOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�ELM�RQGHU]RHN
� ȏ� %HRRUGHOHQ�YDQ�GH�SUDNWLMNVWDJH
� ȏ� 2QWZLNNHOHQ�ZHUNSOHNFXUULFXOXP
Deze agenda zal nader uitgewerkt moeten worden met opleidingsscholen en wetenschappers. 

Daarnaast raden we aan hier regie op te voeren door een inhoudelijke stuurgroep in te stellen die 

een programmastructuur opzet en hieraan sturing geeft. 

We stellen voor deze inhoudelijke verbeteragenda te laten leiden door een wetenschapper en een 

schoolleider, beiden met bewezen trackrecord op dit terrein. 

Naast het werken aan een inhoudelijke agenda stellen we voor de stuurgroep te laten onderzoeken 

in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om op meer baanbrekende wijze vorm te geven aan het 

samen opleiden en vervolgens mogelijke uitwerkingen te bespreken met het departement. Dan kan 

bezien worden of deze uitwerkingen wenselijk zijn en wettelijk mogelijk gemaakt kunnen worden.

In zijn algemeenheid is het van belang in de loop van de komende jaren bij deze verbeteragenda ook 

‘gewone’ stagescholen te betrekken.
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6. Meet effecten OIDS

We adviseren om de effecten van OIDS op de competenties van afstudeerders te (laten) meten. 

Daarbij is het ook relevant te achterhalen hoe de verschillende elementen van OIDS bijdragen aan 

een eventueel effect. 

+HW�OLMNW�YHUVWDQGLJ�EHVWDDQGH�RQGHU]RHNVJHJHYHQV�WH�EHQXWWHQ�YRRU�KHW�YDVWVWHOOHQ�YDQ�HIIHFW�
en satisfactie van OIDS. Dit houdt wat ons betreft in dat de NVAO-beoordeling als aparte activiteit 

kan komen te vervallen als deze vorm van effectmeting op orde is. De NVAO-erkenning heeft zijn 

waarde bewezen en heeft partnerschappen op scherp gezet wat betreft hun kwaliteitszorgsystemen. 

De reguliere accreditatie geeft naar ons idee voldoende borging voor de kwaliteitszorg van de 

praktijkkant van de opleiding.

7. Digitaal dashboard OIDS

Veel informatie is bij DUO en NVAO beschikbaar, maar tot op heden niet systematisch vastgelegd, 

PHW�DOV�JHYROJ�GDW�GH]HOIGH�YUDJHQ�RP�GH�SDDU�MDDU�ZHHU�JHVWHOG�ZRUGHQ��+HW�ZDV�ELM�GH�YHUNHQQLQJ�
daardoor lastig inzicht te krijgen in wat er zich de afgelopen 12 jaar heeft afgespeeld op het 

gebied van OIDS. Gezien de grote investeringen van OCW in OIDS de afgelopen jaren, bevelen 

we aan om meer werk te maken van het systematisch verzamelen en bijhouden van relevante 

(beleids)informatie. We stellen voor DUO de opdracht te verstrekken om een digitaal dashboard te 

ontwikkelen, waarin informatie op toegankelijke wijze opgeslagen én ontsloten wordt.

8. Bevorder praktijkonderzoek op alle scholen

+HW�LV�YDQ�EHODQJ�RP�SUDNWLMNRQGHU]RHN�JHNRSSHOG�DDQ�VFKRROYHUEHWHULQJ�YHUGHU�WH�YHUVWHUNHQ��'LW�
geldt voor alle scholen, en niet alleen voor de gesubsidieerde (academische) opleidingsscholen. Door 

het loskoppelen van praktijkonderzoek van de opleidingsfunctie ontstaat na 2016 de mogelijkheid 

stimuleringsactiviteiten ook open te stellen voor andere scholen en samenwerkingsverbanden. 

Specifieke subsidies, zoals sinds 2005 aan de academische opleidingsscholen zijn verstrekt, lijken 

hiervoor niet noodzakelijk.

Van leraren(teams) op alle scholen mag verwacht worden, dat onderzoek naar (de effecten van) het 

eigen onderwijs een steeds vanzelfsprekender onderdeel wordt van het reguliere werk. Dit wordt 

bevorderd door aandacht voor opbrengstgericht werken, door mogelijkheden voor individuele 

leraren om met een lerarenbeurs een master-opleiding te volgen en door de ontwikkeling van 

scholen tot professionele leergemeenschappen.

+LHUELM�LV�KHW�ZHO�JHZHQVW�RP�QD�WH�JDDQ�KRH�GH]H�YRUP�YDQ�RQGHU]RHN�]R�ZRUGW�LQJH]HW�LQ�VFKROHQ�
én lerarenopleidingen dat het aantoonbaar bijdraagt aan de verbetering en vernieuwing van het 

onderwijs. We adviseren om het Steunpunt Opleidingsscholen te verzoeken ondersteuning te geven 

bij de kennisdeling en NRO opdracht te geven hiertoe onderzoek uit te zetten.

9. Stimuleer academische werkplaatsen

Voor een betere verbinding tussen onderwijswetenschap en praktijk is meerjarige en gerichte 

samenwerking nodig. Alleen op die manier kan wetenschappelijke kennis gegenereerd worden 

die belangrijk is voor scholen, en daar ook toegepast wordt. Naar analogie van de academische 

ZHUNSODDWVHQ��]RDOV�GLH�LQ�GH�]RUJ�EHVWDDQ��HQ�JHVXEVLGLHHUG�ZRUGHQ�GRRU�=RQ0:��LV�RRN�YRRU�
RQGHUZLMVRQGHU]RHN�HHQ�GHUJHOLMNH�VDPHQZHUNLQJVYRUP�ZHQVHOLMN��+LHULQ�NDQ�SUDNWLMNJHULFKW�
en fundamenteel onderzoek een plaats krijgen in een structureel samenwerkingsverband 

tussen onderzoekers (inclusief lectoraten) en onderwijsinstellingen en daarnaast eventueel ook 

lerarenopleidingen en decentrale overheden. Bij een goede verdeling over het land is het mogelijk 

dat deze academische werkplaatsen ook een functie vervullen in de landelijke kennisdeling en in 

het beantwoorden van kennisvragen van scholen en andere onderwijsinstellingen. Academische 

werkplaatsen dienen ook een functie van kennisknooppunt krijgen voor de eigen regio met een 

netwerkfunctie ten opzichte van de andere kennisknooppunten. 
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10. Nieuwe aanpak aanvullende bekostiging werkplekleren

We stellen voor om na 2020 een andere aanpak te kiezen om de praktijkkant van de lerarenopleiding 

WH�RQGHUVWHXQHQ��(U�LV�LQ������TXD�RQWZLNNHOLQJ�YROGRHQGH�JH±QYHVWHHUG��GLW�GHHO�YDQ�KHW�
stimuleringsbeleid is voltooid. Dan blijft de vraag over of scholen gecompenseerd moeten worden 

voor hun inspanningen om studenten meer in de praktijk op te leiden. In algemene zin adviseren 

ZH�RP�GDW�QLHW�WH�GRHQ��+HW�RSOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�KRRUW�ELM�GH�SULPDLUH�WDDN�YDQ�KHW�RQGHUZLMV�
HQ�ZRUGW�GHHOV�JHFRPSHQVHHUG�LQ�GH�OXPSVXP�HQ�GRRU�GH�SURGXFWLYLWHLW�YDQ�VWXGHQWHQ��+HW�
is redelijk om scholen die er meer werk van maken en daarmee resultaat boeken, daarvoor te 

belonen. We stellen dan ook voor om deze scholen aanvullende bekostiging te verlenen. Daarbij is 

bewezen kwaliteit voorwaarde voor bekostiging. Dan denken we niet aan randvoorwaarden, maar 

NZDOLWHLW�JHGHILQLHHUG�DOV�VWXGLHVXFFHV�YDQ�GH�VWXGHQWHQ��+HW�RQGHU]RHN�QDDU�HIIHFWHQ��GDW�KLHUYRRU�
is aanbevolen, kan hiervoor de instrumenten aanreiken. We geven in overweging om naast het 

kwaliteitscriterium ook het aantal studenten mee te wegen.
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1  Inleiding
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In het najaar van 2013 presenteerden de minister en staatssecretaris van 

OCW hun ‘Lerarenagenda’, waarin zij hun ambities verwoorden voor het 

versterken van het leraarschap, als cruciaal voor de verbetering van het 

Nederlandse onderwijs. Eén van de speerpunten in de Lerarenagenda gaat 

over het streven om van scholen lerende organisaties te maken, omdat 

een lerende cultuur nodig is om continu te werken aan de verbetering van 

de onderwijskwaliteit. Als belangrijk element in de ontwikkeling van een 

lerende cultuur wordt de bevordering van de samenwerking tussen scholen, 

lerarenopleidingen en onderzoekers gezien.  

De Lerarenagenda noemt de volgende mogelijke functies van samenwerkingsverbanden 

van scholen en lerarenopleidingen:

ȏ� VFKROHQ�NULMJHQ�LQVSLUDWLH�YRRU�KXQ�YHUEHWHUSURJUDPPDȇV�
ȏ� OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�ULFKWHQ�]LFK�PHHU�RS�RSEUHQJVWJHULFKW�ZHUNHQ�HQ�OHUHQ�VWXGHQWHQ�
� EHWHU�LQVSHOHQ�RS�YHUVFKLOOHQ�WXVVHQ�OHHUOLQJHQ�
ȏ� OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�JHYHQ�KXQ�SUDNWLMNRQGHUGHOHQ�EHWHU�YRUP�
ȏ� VFKROHQ�KHEEHQ�HHQ�GXLGHOLMNH�YUDDJ�QDDU�RQGHU]RHN��RQGHUVWHXQLQJ�HQ�RSOHLGLQJ�
� HQ�ZHWHQ�ELM�ZLH�]H�GDDUYRRU�WHUHFKW�NXQQHQ�
ȏ� OHUDUHQ�YHUULMNHQ�KXQ�ZHUN�PHW�RQGHU]RHNVYDDUGLJKHGHQ�HQ�RQGHU]RHNHUV�ZHUNHQ�
 praktijkgericht.

De beleidstheorie hierachter is dat de samenwerking tussen lerarenopleiders en scholen hen 

beter maakt en onderzoek relevanter. Daar is ook het nodige bewijs voor uit internationaal 

onderzoek rondom bijvoorbeeld Professional Development Schools, leren en opleiden op de 

ZHUNSOHN�HQ�RQGHU]RHN�LQ�VFKROHQ�LQ�)LQODQG��EY��7HLWHO��������9LUWDQHQ�	�7\QM¦O¦��������������
Neapolitan, 2011). 

Aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO) is advies gevraagd bij dit onderdeel ‘intensivering van de samenwerking tussen scholen 

en lerarenopleidingen’. Een projectgroep is ingesteld met inhoudelijke expertise op dit terrein 

en projectmanagement en ICT. Dit rapport en de bijbehorende digitale bijlage vormen samen 

het verslag van de verkenning die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd.

Omdat de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen een breed terrein bestrijkt 

is besloten de focus te richten op de zogenaamde (academische) opleidingsscholen. Op de 

eerste plaats omdat in deze samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen 

al meer dan twaalf jaar ervaring is opgedaan met samen werken aan een betere 

praktijkcomponent van de lerarenopleiding. Op de tweede plaats omdat er in veel gevallen 

ook gewerkt is aan het verbinden van onderzoek en praktijk. En ten derde omdat opleiden 

en onderzoeken in de praktijk relatief vaak worden gekozen als basis voor de samenwerking 

tussen onderwijsinstellingen. De verwachting is dat we binnen deze (academische) 

opleidingsscholen goede voorbeelden aantreffen, die inzicht geven in de wijze waarop vanuit 

de samenwerking scholen zich tot lerende organisaties ontwikkelen. 
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De opdrachtgever heeft hierbij aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in Opleiden in de school (OIDS) 

DQ�VLFK. Daarbij zijn de volgende beleidsvragen gesteld: Wat is de stand van zaken met betrekking 

tot OIDS, is uitbreiding van OIDS gewenst, voldoet het huidige concept van de Academische 

Opleidingsschool, welke elementen moeten verbeterd worden en wat zijn mogelijke scenario’s voor 

GH�WRHNRPVW"

Samengevat gaat het in deze verkennende opdracht om drie hoofdvragen:

������+RH�IXQFWLRQHUHQ�GH�SDUWQHUVFKDSSHQ�2Ζ'6�TXD�VDPHQZHUNLQJ�HQ�LQ�ZHONH�PDWH�GUDDJW�GH]H�
�������VDPHQZHUNLQJ�ELM�DDQ�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�VFKROHQ�DOV�OHUHQGH�RUJDQLVDWLHV"�
2.    Wat is de stand van zaken met betrekking tot OIDS als middel om studenten meer en beter in 

������GH�SUDNWLMN�RS�WH�OHLGHQ�HQ�RQGHU]RHN�WH�GRHQ�LQ�VFKROHQ"
3.    Welke mogelijkheden zijn er in het algemeen om de doelstellingen van samenwerking tussen  

������VFKROHQ��OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�HQ�RQGHU]RHNHUV�EHWHU�WH�EHUHLNHQ"

Antwoord op deze vragen leidt tot ons advies, waarin uitspraken gedaan worden over de waarde van 

samenwerking voor het ontwikkelen van scholen tot lerende organisaties en over de wijze waarop de 

samenwerkingsverbanden kunnen worden geïntensiveerd en/of verspreid.

Dit rapport bevat een samenvatting, een hoofdstuk met de bevindingen OIDS, gevolgd door een 

hoofdstuk met conclusies en adviezen over het stimuleren van samenwerking tussen scholen en 

OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�HQ�HHQ�KRRIGVWXN�PHW�FRQFOXVLHV�HQ�DDQEHYHOLQJHQ�JHULFKW�RS�2Ζ'6��+HW�LQWHJUDOH�
rapport, een uitgebreid literatuuroverzicht met toelichting en de bijlagen zijn online beschikbaar.

'LW�UDSSRUW�ZRUGW�DDQJHERGHQ�DDQ�GH�GLUHFWLH�+RJHU�2QGHUZLMV�HQ�6WXGLHILQDQFLHULQJ��+2	6���GH�
huidige eigenaar van dit beleidsdossier en de betrokken stelseldirecties Primair Onderwijs (PO), 

9RRUWJH]HW�2QGHUZLMV��92��HQ�0LGGHOEDDU�%HURHSVRQGHUZLMV��0%2���2&:�EHSDDOW�YHUYROJHQV�ZDW�HHQ�
eventueel vervolg van deze verkenning is.

De projectgroep zal in ieder geval zorgen voor overdracht van alle relevante informatie aan de 

beleidsmedewerkers, maar ook aan het Steunpunt Opleidingsscholen, School aan Zet en Cinop (de 

drie organisaties betrokken bij ondersteuning en advies over OIDS).

Toelichting werkwijze verkenning

De aanpak voor deze verkenning bestond uit het in beeld krijgen en analyseren van bestaande 

bronnen (rapporten, onderzoeksliteratuur, data) en het interviewen van relevante experts en diverse 

functionarissen uit de praktijk van de verschillende onderwijssectoren (bestuur, management, 

coördinatoren, leraren, lerarenopleiders). Vervolgens zijn de bevindingen getoetst op een 

symposium.

Om de data te kunnen wegen en adviezen voor de toekomst op te kunnen stellen is de projectgroep 

samengesteld uit deskundigen op verschillende terreinen: OIDS, onderzoek, uitvoering en advies 

VXEVLGLHUHJHOLQJHQ��Ζ&7��RQGHUZLMVNXQGH��EHGULMIVRSOHLGLQJHQ�HQ�EHOHLG��+HW�EHWUHIW�KLHU�JHHQ�
wetenschappelijk onderzoek, maar een verkenning door ter zake kundige professionals.

Allereerst is deskresearch verricht. Vervolgens zijn verkennende gesprekken gevoerd met 37 

experts en medewerkers van opleidingsscholen. We kozen voor praktijkmensen van scholen en 

instellingen die door verschillende deskundigen als voorloper worden gezien. Daarnaast hebben we 

met hoogleraren, lectoren en deskundigen gesproken met inhoudelijke expertise over het samen 

opleiden en samen onderzoeken. 
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Deze gesprekken waren bedoeld als oriëntatie op de werkzame bestanddelen van samenwerking en 

om de thema’s voor de verdiepende gesprekken te toetsen. Na het verzamelen van de informatie zijn 

de thema’s voor de groepssessies bepaald (zie bijlage II). 

Er zijn daarna (groeps)gesprekken gevoerd met in totaal 63 personen, waarvan zes gesprekken in 

samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen. De deelnemers aan de groepsgesprekken 

waren schoolopleiders, lerarenopleiders, begeleiders en bestuurders uit het po, vo en mbo. 

Per gesprek werden naast enkele algemene vragen een specifiek (wisselend) thema geagendeerd.

De uitkomsten van het deskresearch, de oriënterende gesprekken en de groepsgesprekken zijn 

vervolgens vertaald in een tussenstand. Deze tussenstand is besproken met de opdrachtgever, 

vertegenwoordigers van de sectorraden en is toegezonden aan de 60 experts, praktijkdeskundigen 

en beleidsmakers die deelnamen aan het toekomstsymposium. De centrale onderwerpen uit deze 

tussenstand zijn tijdens het toekomstsymposium besproken en nader ingevuld. 

De uitkomsten tezamen vormen de basis voor dit rapport en de bijbehorende website.

OIDS (Opleiden in de school, Opleidingsschool, Academische opleidingsschool)

OIDS staat voor Opleiden in de school. Daar waar we OIDS gebruiken bedoelen we zowel de 

Opleidingsschool als de Academische Opleidingsschool. Wanneer we expliciet opmerkingen 

maken over de Academische Opleidingsschool gebruiken we ‘Academische Opleidingsschool’ 

(eventueel afgekort tot AOS)

Ʌ
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De (academische) opleidingsschool dient als casus om de hoofdvragen in deze 

verkenning te beantwoorden. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste bevindingen. 

De bevindingen zijn gebaseerd op een literatuurstudie, waarvan een uitgebreid 

overzicht online beschikbaar is. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met in 

totaal ruim 100 experts, praktijkdeskundigen uit opleidingsscholen en vanuit 

onderzoeken in en met scholen en beleidsmakers. Vervolgens heeft de input van 

de zestig deelnemers aan de Toekomstconferentie en van de sectorraden ons 

beeld gescherpt en geholpen bij het formuleren van conclusies.

Dit hoofdstuk begint met een inleidend deel, waarin we de achtergrond van OIDS 

beschrijven. Daarna volgen bevindingen over opleiden (en begeleiden) in de school 

en over onderzoeken in de school.

2.1 Achtergrond1
 

+HW�PLQLVWHULH�YDQ�2&:�LV�YLMIWLHQ�MDDU�JHOHGHQ�JHVWDUW�PHW�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�
EHOHLG�YRRU�2Ζ'6��ΖQ������YHUVFKHHQ�GH�EHOHLGVQRWLWLH�Ȇ0DDWZHUN�YRRU�PRUJHQȇ�
(OCW, 1999), waarin een oplossing werd gezocht voor het lerarentekort en 

flexibele routes naar het leraarschap als oplossing werden besproken. Daarbij 

werd het belangrijk gevonden de kwaliteit van de toekomstige leraar te verhogen. 

+HW�LGHH�ZDV�RP�HHQ�RSOHLGLQJVIXQFWLH�LQ�GH�VFKRRO�YRUP�WH�JHYHQ�JHULFKW�RS�]LM�
instromers, leraren in opleiding (LIO’s), startende leraren en ervaren leraren. Van 

lerarenopleidingen werd verwacht dat ze flexibeler en dualer zouden worden. Voor 

scholen ontstaat meer ruimte en ze krijgen invloed op de lerarenopleiding. In een 

aantal opeenvolgende beleidsnotities wordt deze opleidingsfunctie in de school 

steeds verder uitgewerkt (voor een overzicht zie tabel 1) (OCW, 2000, 2001).

1�'H]H�SDUDJUDDI�LV�YRRU�HHQ�GHHO�JHEDVHHUG�RS�KHW�HHUVWH�KRRIGVWXN�XLW�KHW�SURHIVFKULIW�YDQ�0LUDQGD�7LPPHUPDQV��
met toestemming uiteraard. (Timmermans, 2012)
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Jaar Regeling Budget

(in regeling)

Betalingen 

DUO

(indien 

bekend)

Beschikbare

informatie

2002-

2004

Regeling ontwikkelproject opleiden in de 

VFKRRO�LQ�KHW�SULPDLU�RQGHUZLMV������Ȃ�����
€ 6 miljoen

+HW�3URMHFW�RSOHLGHQ�LQ�GH�VFKRRO�LQ�GH�%9(�
�����Ȃ�����

Niet vermeld

+HW�WUDMHFW�RSOHLGHQ�LQ�GH�VFKRRO�YRRU�KHW�
speciaal basisonderwijs van de stuurgroep 

WSNS plus 2003 

Niet vermeld

+HW�WUDMHFW�RSOHLGHQ�LQ�GH�VFKRRO�YRRU�KHW�
(voortgezet) speciaal onderwijs van de 

stuurgroep WSNS plus 2004

Niet vermeld

2003-

2004

Stimuleringsregeling opleiden in de school in 

het voortgezet onderwijs 2003-2004 
€ 3,18 miljoen € 3,19 miljoen 56 projecten

2004-

2006

Regeling Opleiden in de school voor primair  

onderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps-

onderwijs en volwasseneneducatie, 2004 

- 2006

€ 16,2 miljoen

2005-

2008

Subsidieregeling dieptepilot voor de 

opleidingsschool en academische school 

����Ȃ����

€ 42 miljoen 37 OS
20 AOS

2008-

2009

2YHUEUXJJLQJVMDDU�RSOHLGHQ�LQ�GH�VFKRRO�
2008–2009

Niet vermeld

2009-

2011

Regeling verdiepingsslag academische 

RSOHLGLQJVVFKRRO�����Ȃ����
€ 3,5 miljoen € 3,74 miljoen 22 AOS

2009-

2012

Regeling tegemoetkoming kosten 

opleidingsscholen

€ 17 miljoen per jaar € 53 miljoen 56 OS 
Zie tabel 2

2012-

2016

Regeling verankering academische 

RSOHLGLQJVVFKRRO�����Ȃ����
€ 17,5 miljoen € 10,85 miljoen 35 AOS

Vanaf

2013

Wijziging van de Regeling tegemoetkoming 

kosten opleidingsscholen

2013: € 20,55 
miljoen, daarna € 20 
miljoen per jaar

2013: € 16,12 
miljoen

55 OS 
(twee gefuseerd)
Zie tabel 2

Tabel 1: Overzicht regelingen OIDS 2002 – 2016.
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Vanaf 2002 verstrekt OCW subsidie voor OIDS-projecten in twee tranches (OCW, 2002, 2003, 2004, 

�������9RRU�GH�HHUVWH�WUDQFKH�ZDV���PLOMRHQ�HXUR�EHVFKLNEDDU�YRRU�KHW�32��+HW�WRWDOH�VXEVLGLHEHGUDJ�
YRRU�GH�HHUVWH�WUDQFKH�LV�QLHW�EHNHQG��PHW�GH�WZHHGH�WUDQFKH�LQ�����������LV������PLOMRHQ�HXUR�
gemoeid. 

De gelden van beide tranches zijn bedoeld als opstartsubsidie voor:

ȏ� KHW�LQULFKWHQ�YDQ�HHQ�LQIUDVWUXFWXXU�YRRU�RSOHLGHQ�HQ�EHJHOHLGHQ�LQ�GH�VFKRRO��
ȏ� KHW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�HHQ�YLVLH�RS�2Ζ'6�JHNRSSHOG�DDQ�ΖQWHJUDDO�3HUVRQHHOVEHOHLG�
ȏ� KHW�PDNHQ�YDQ�DIVSUDNHQ�RYHU�RQGHUOLQJH�WDDN��HQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGVYHUGHOLQJ�

Bij de tweede tranche wordt tevens als voorwaarde gesteld dat de ervaringen worden overgedragen 

aan niet-deelnemende instellingen. 

Na deze eerste fase van ‘brede ontwikkeling’ ontstaat een fase van smalle verdieping (Timmermans, 

2012). Er komt een subsidieregeling ‘dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school’ 

(2005-2008) met een totaal budget van 42 miljoen euro. Er zijn in totaal 37 projecten, waarvan 20 

dieptepilots ‘academische school’. In deze en eerdere regelingen wordt een opleidingsschool nog niet 

gedefinieerd als een samenwerkingsverband, zoals nu wel het geval is, maar als ‘een school waar een 

groot deel van de formatie wordt bezet door leraren in opleiding (LIO’s)’. De academische school, die 

in deze regeling geïntroduceerd wordt, wordt gedefinieerd als ‘een school die de opleidingsfunctie 

combineert met een sterk op de praktijk gerichte onderzoeks- en innovatiecomponent’. De 

deelnemende scholen moeten zich ontwikkelen tot ‘goede praktijkvoorbeelden’ en inzicht geven in 

GH�NZDOLWHLWVFULWHULD�YRRU�HHQ�RSOHLGLQJVVFKRRO�HQ�DFDGHPLVFKH�VFKRRO��0HW�DQGHUH�ZRRUGHQ��LQ������
moet helder zijn onder welke randvoorwaarden deze wijze van opleiden (OIDS en AOS) een succes 

NDQ�]LMQ��.30*�KHHIW�GH�RSEUHQJVWHQ�YDQ�GH�GLHSWHSLORWV�EHVFKUHYHQ�HQ�FRQFOXGHHUW�GDW�2Ζ'6�HHQ�
LQQRYDWLH�LV�ZDDUELM�]HV�JHELHGHQ�YDQ�EHODQJ�]LMQ�YRRU�VXFFHV��+HW�JDDW�GDDUELM�RP�YULM�DOJHPHQH�
gebieden als leiderschap, beleid en strategie, medewerkers enzovoort. Er wordt niet gerapporteerd 

over effecten.

2&:�PDDNW�YRRU�GH�NZDOLWHLWVERUJLQJ�YDQ�2Ζ'6�JHHQ�JHEUXLN�YDQ�GH�ERXZVWHQHQ�YDQ�.30*��PDDU�
geeft de NVAO opdracht een toetsingskader te ontwikkelen (NVAO, 2009). Dit toetsingskader richt 

zich op de erkenning van de opleidingsschool. In het toetsingskader wordt de opleidingsschool 

voor het eerst gedefinieerd als een partnerschap, namelijk als ‘een partnerschap van één of meer 

opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor 

primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs.’ Dit leidt tot veel termverwarring, omdat 

de term opleidingsschool verbonden was aan de school voor het po, vo of mbo, maar tegelijkertijd 

maakt het duidelijk dat OIDS nadrukkelijk gaat over samenwerking gericht op opleiden. Bij deze 

derde fase in de historie van OIDS (vanaf 2009) zijn 56 opleidingsscholen (partnerschappen) erkend 

door de NVAO. Er is een structurele tegemoetkoming in de kosten ter hoogte van gezamenlijk 17 

miljoen euro per jaar beschikbaar voor het vormgeven van het praktijkdeel en het begeleiden en 

opleiden van toekomstige collega’s op de werkplek.

Voor de academische school, die inmiddels academische opleidingsschool (AOS) heet, wordt een 

aanvullende regeling uitgezet en gecontinueerd. Vanuit deze regeling ‘verdiepingsslag academische 

opleidingsschool’ wordt aan 22 partnerschappen 140 duizend euro per partnerschap toegekend 

(OCW, 2011a). Ook nu is de doelstelling om goede praktijkvoorbeelden te ontwikkelen die vooral 

antwoord moeten geven op vragen zoals: wat zijn de extra elementen die een AOS toevoegt aan 

KHW�2Ζ'6�HQ�KRH�NXQQHQ�ZH�RSOHLGHQ�HQ�SUDNWLMNJHULFKW�RQGHU]RHN��EHWHU��FRPELQHUHQ"�ΖQ�GH�ORRS�
van 2011 wordt aan het budget nog een eenmalig bedrag van 30 duizend euro per partnerschap 

beschikbaar gesteld voor de overbruggingsfase naar de nieuwe Verankeringsregeling. In totaal is er 

daarmee voor de verdiepingsfase 3,74 miljoen euro gemoeid (170 duizend euro per partnerschap).
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Direct gerelateerd aan OIDS en AOS volgen er daarna nog twee regelingen. De eerste regeling betreft 

de verankering van de academische opleidingsschool in de opleidingsschool en heeft een budget van 

17,5 miljoen euro voor vier jaar (OCW, 2011b). De andere betreft een regeling die het budget voor de 

opleidingsscholen verhoogt (naar 20 miljoen euro per jaar) (OCW, 2013b). 

Daarnaast is het van belang om op te merken dat OCW recentelijk aan het rijtje subsidies een 

subsidie heeft toegevoegd die specifiek gericht is op het versterken van de samenwerking (OCW, 

2013c). Voor deze subsidie was 82 miljoen euro over vier jaar beschikbaar. Uiteindelijk is 65,6 miljoen 

euro toegekend, waarvan 47,1 miljoen aan 46 van de 55 bestaande opleidingsscholen. Doel van 

deze subsidie is, zoals de naam al zegt, de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen 

te versterken en deze met name uit te werken op een aantal inhoudelijke thema’s zoals 

opbrengstgericht werken, pesten maar ook begeleiding van beginnende leraren. De regeling stond 

open voor erkende partnerschappen OIDS en AOS en niet erkende partnerschappen of losse 

opleidingsscholen mochten aansluiten. Daarnaast was er ruimte voor bestaande niet erkende 

partnerschappen die een duurzaam partnerschap willen vormen, om in te schrijven. Deze subsidie is, 

logischerwijs, voor het overgrote deel (72%) toegekend aan bestaande opleidingsscholen. Overigens 

is dit de eerste subsidie met nadrukkelijk door OCW bepaalde inhoudelijke onderdelen.

Vanaf 2012 zijn er 55 erkende opleidingsscholen, doordat twee partnerschappen po zijn 

samengegaan. 26 opleidingsscholen richten zich op het po, 27 op het vo en twee op het mbo. 

Sinds 2009 zijn er twee erkende opleidingsscholen in het mbo actief. In 2012 zijn pilots gestart 

met vijf nieuwe partnerschappen. In de regeling Versterking samenwerking hebben tien nieuwe 

partnerschappen mbo subsidie gekregen om tot 2016 samen met de lerarenopleidingen op te 

trekken. 

 

In totaal participeren 232 schoolbesturen in OIDS. Van 923 scholen is bekend dat zij meedoen in 

erkende opleidingsscholen, al is deze informatie onvolledig, omdat niet van iedere opleidingsschool 

bekend is welke scholen meedoen. Naar verwachting doen er meer scholen mee. Binnen de erkende 

partnerschappen worden momenteel ongeveer tienduizend studenten per jaar opgeleid (zie Tabel 

2). Dat is circa 15% van het totaal aantal studenten op lerarenopleidingen pabo, tweedegraads en 

eerstegraads (Stamos, 2014). 

7DEHO����2YHU]LFKW�EHVWHGLQJHQ�7HJHPRHWNRPLQJ�.RVWHQ�2SOHLGLQJVVFKROHQ������Ȃ������
(exclusief Academische kop)

Primair onderwijs Voortgezet 

onderwijs

Middelbaar 

beroepsonderwijs

Totaal

2013/2014 4.497 studenten 5.107 studenten 333 studenten 9.937 studenten

€ 7,47 miljoen € 8,09 miljoen € 560.000 € 16,12 miljoen

2012/2013 4.565 4.891 367 9.823 studenten

€ 7,2 miljoen € 7,12 miljoen € 540.000 € 14,86 miljoen

2011/2012 4.107 4.667 242 9.016 studenten

€ 6,74 miljoen € 6,6 miljoen € 440.000 € 13,78 miljoen

2010/2011 3.537 4.234 158 7.929 studenten

€ 6,02 miljoen € 5,96 miljoen € 320.000 € 12,3 miljoen

2009/2010 3.243 4.179 240 7.662 studenten

€ 5,84 miljoen € 5,78 miljoen € 440.000 € 12,06 miljoen
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ΖQ�Ȇ.UDFKWLJ�0HHVWHUVFKDSȇ�LV�ELM�GH�GRHOVWHOOLQJ�RYHU�NZDQWLWDWLHYH�YHUDQNHULQJ�HHQ�DDQWDO�VWXGHQWHQ�
YDQ�������LQ������JHQRHPG��2&:������D���+HW�ZDUHQ�HU��������GXV�GLH�GRHOVWHOOLQJ�LV�UXLPVFKRRWV�
gehaald (Inspectie van het Onderwijs en OCW, 2013). 

OIDS is niet de enige regeling waarmee de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen 

gestalte krijgt. Er zijn nog negen regelingen waarmee samenwerking met lerarenopleidingen wordt 

YHUVWHUNW�PHW�GHHOV�RYHUODSSHQGH�GRHOVWHOOLQJHQ��+HW�JDDW�JHPLGGHOG��QDDVW�2Ζ'6��RP����PLOMRHQ�
euro per jaar (zie bijlage III). Uit de gesprekken bleek herhaaldelijk dat de veelheid aan regelingen het 

maken van coherente plannen bemoeilijkt. 

Samenvattend

ȏ� ΖQ�WRWDDO�LV�LQ�GH�SHULRGH�YDQ������WRW������UXLP�����PLOMRHQ�HXUR�JH±QYHVWHHUG�LQ�2Ζ'6�
� �LQFOXVLHI�$26���+HW�JHPLGGHOGH�EHVWHGH�WRWDOH�MDDUEHGUDJ�LV�PRPHQWHHO������PLOMRHQ�HXUR��
� 0HW�HHQ�VWXGHQWHQDDQWDO�YDQ�FLUFD�WLHQGXL]HQG�LV�GDW�HHQ�LQYHVWHULQJ�YDQ�������HXUR�SHU�VWXGHQW��
 OIDS bereikt (meer dan) het aantal studenten dat beoogd was.

ȏ� :DW�RSYDOW�LV�GDW�GH�VXEVLGLULQJ�]LFK�LQ�WRHQHPHQGH�PDWH�LV�JDDQ�ULFKWHQ�RS�HHQ�YDVWH�NHUQ�
 van 55 partnerschappen. Nieuwe partnerschappen komen er moeilijk ‘tussen’, met uitzondering 

 van de regeling ‘Versterking Samenwerking’. Daarbij is de subsidiëring verschoven van het 

 aanjagen van een vernieuwing naar het structureel bekostigen van het een betere 

 praktijkcomponent van de lerarenopleiding. Dit geldt echter maar voor 15% van de studenten.

ȏ� 'H�GRHOVWHOOLQJ�YDQ�2Ζ'6�LV�LQ�GH�ORRS�YDQ�GH�MDUHQ�LQ�GH�UHJHOLQJHQ�YHUDQGHUG��9DQ�LQWHJUDOH�
 opleidingsfunctie is het doel verschoven naar het verbeteren van het opleiden van studenten in 

 de praktijk en het doen van praktijkonderzoek door en met studenten (AOS). En met de laatste 

 regeling wordt nadrukkelijk de samenwerking op inhouden beoogd.

ȏ� ΖQ�YHUVFKLOOHQGH�UHJHOLQJHQ��HQ�PHW�QDPH�GH�YHUGLHSLQJVUHJHOLQJHQ��ZRUGW�JHVWUHHIG�QDDU�KHW�
 verkrijgen van voorwaarden voor succes en het ontwikkelen van goede voorbeelden OIDS en 

 AOS. Gezien de herhaalde vraagstelling (ook aan de opstellers van dit rapport) lijkt dit 

 onvoldoende gelukt.

Tot slot kunnen we overall concluderen dat de investering van de gelden en het herhaaldelijk 

opnemen van de eis dat condities voor slagen geconcretiseerd moeten worden, niet hebben geleid 

tot het beantwoorden van de vragen over succesvoorwaarden. Goede voorbeelden met een goede 

DDQSDN�]LMQ�QLHW�JH[SOLFLWHHUG��.HQQHOLMN�NRPHQ�GH�JRHGH�YRRUEHHOGHQ�PHW�DDQWRRQEDUH�HIIHFWHQ�RS�
de uiteindelijke doelstellingen (betere beginnende studenten en scholen met een hogere kwaliteit) 

niet vanzelf naar boven. Om dit te bereiken is een aanpak noodzakelijk die hier expliciet op gericht is. 

‘We krijgen vanuit verschillende subsidiepotjes 

van OCW geld, daar maken we vervolgens zelf weer 

een geheel van’ (schoolopleider)
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2.2  Opleiden in de school

In het kader van opleiden in de school (OIDS) en de daarmee samenhangende subsidieregelingen 

zijn lerarenopleidingen en scholen de afgelopen jaren steeds intensiever gaan samenwerken 

om meer en goede leraren op te leiden en om samen onderzoek te doen2. Deze ontwikkelingen 

hebben er in eerste instantie toe geleid dat er intensief gewerkt is aan de samenwerking zelf. Er 

is een samenwerkingsstructuur ontstaan, waarin onder andere taken en verantwoordelijkheden 

geformaliseerd zijn, afspraken vastgelegd zijn en overleg is vormgegeven. Daarnaast is er op allerlei 

manieren geïnvesteerd in het professionaliseren van schoolopleiders en praktijkbegeleiders in 

begeleiden en coachen. De partners hebben elkaar beter leren kennen en er is vertrouwen ontstaan. 

2Ζ'6�LV�HFKWHU�PHHU�GDQ�HHQ�JRHGH�VDPHQZHUNLQJ��KHW�LV�RRN�HHQ�PDQLHU�RP�FRPSHWHQWLHJHULFKW�
opleiden vorm te geven. Competentiegericht opleiden heeft als het doel dat studenten competenties 

RQWZLNNHOHQ�GLH�]H�LQ�VWDDW�VWHOOHQ�DOV�EHJLQQHQG�OHUDDU�KXQ�ZHUN�DGHTXDDW�HQ�SDVVHQG�XLW�WH�YRHUHQ�
�.ODUXV���������&RPSHWHQWLHV�KHEEHQ�KXQ�EDVLV�LQ�KHW�EHURHS�HQ�NXQQHQ�KHW�EHVWH�JHOHHUG�ZRUGHQ�
tijdens het werk. Waar opleidingen steeds meer competentiegericht opleiden, ligt een intensieve 

VDPHQZHUNLQJ�PHW�VFKROHQ�RS�GLW�SXQW�YRRU�GH�KDQG��+HW�VDPHQ�RSOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�WRW�
startbekwame docenten is in alle ontwikkelingen het centrale doel gebleven en is dat nog steeds.

In dit hoofdstuk zoomen we in op OIDS. We bespreken hoe OIDS er in de praktijk uitziet, 

wat de kwaliteit van een opleidingsschool bepaalt, welke rol begeleiden, beoordelen en een 

praktijkcurriculum speelt en welke kwalitatieve en kwantitatieve effecten er zijn.

Vormgeving en samenwerkingsstructuur

Regioplan heeft in opdracht van OCW vorig jaar een onderzoek gedaan naar de vormgeving en 

samenwerking van en binnen OIDS (Berndsen, 2013). De resultaten maken duidelijk dat de omvang 

van de partnerschappen sterk verschilt. Er zijn partnerschappen met slechts een paar betrokken 

scholen en er zijn partnerschappen met meer dan 100 aangesloten scholen. Omdat aan het aantal 

studenten door OCW voor de subsidie eisen zijn gesteld, varieert dat binnen partnerschappen tussen 

80 (minimaal aantal studenten dat verplicht is) en bijna 700 studenten. Wanneer we dit terugrekenen 

naar individuele scholen, betekent dit dat er scholen (kunnen) zijn die jaarlijks slechts één student 

opleiden, maar ook scholen die twintig of meer studenten een leerwerkplek bieden.

Ten aanzien van de vormgeving van de samenwerking merken we op dat binnen alle 

partnerschappen overlegstructuren zijn vormgegeven voor leidinggevenden of stuurgroepen, voor 

HHQ�RI�PHHUGHUH�SURMHFWJURHSHQ�HQ�YDDN�RRN�YRRU�GH�XLWYRHUHQGHQ��+RH�KHW�RUJDQRJUDP�YDQ�GH]H�
VWUXFWXXU�HUXLW�]LHW�YHUVFKLOW�SHU�SDUWQHUVFKDS�HQ�GDW�JHOGW�RRN�YRRU�GH�IUHTXHQWLH�ZDDULQ�KHW�RYHUOHJ�
plaats vindt. 

+HW�YHUVFKLO�LQ�IUHTXHQWLH�HQ�LQWHQVLWHLW�YDQ�KHW�RYHUOHJ�WXVVHQ�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJ�LV�RRN�
tijdens de interviews naar voren gekomen, met name waar het de begeleiding van de studenten 

betreft. Sommige scholen geven aan dat de contactpersoon van de opleiding, de instituutsopleider, 

ZHNHOLMNV�RS�GH�VFKRRO�DDQZH]LJ�LV��WHUZLMO�ELM�DQGHUH�VFKROHQ�HHQ�FRQWDFWIUHTXHQWLH�JHOGW�YDQ�GULH�WRW�
YLHU�NHHU�SHU�MDDU��+LHUXLW�ZRUGW�PHWHHQ�GXLGHOLMN�GDW�GH�EHJHOHLGLQJ�YDQ�VWXGHQWHQ�YHUVFKLOOHQG�YRUP�
krijgt en dat er veel verschillende functiebenamingen worden gehanteerd. In de meeste gevallen 

wordt een student begeleid door een mentor, praktijkbegeleider of vakcoach. Deze leraar neemt het 

grootste deel van de directe begeleiding op zich. 

2
 In deze paragraaf richten we ons verder niet expliciet op het onderdeel onderzoek. Aan onderzoek wijden we een aparte paragraaf.
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Slechts sporadisch is er sprake van begeleiding in een team. Op bijna alle scholen is een 

schoolopleider of opleider in de school (soms coach) aangesteld, die meer op afstand begeleidt. 

De schoolopleider zorgt voor het contact met de lerarenopleider, begeleidt de studenten op overall 

aspecten en neemt vaak ook de intervisie van de studenten voor zijn of haar rekening.

De samenwerking krijgt in de verschillende overleg- en projectgroepen vorm. De ene keer richt 

de samenwerking zich op hele praktische zaken die te maken hebben met wat studenten op de 

werkplek doen, hun begeleiding, de andere keer zijn ze meer organisatorisch van aard of hebben ze 

betrekking op het uitwerken van visiestukken of de voorbereiding van toetsing. In de samenwerking 

wordt ook geregeld hoe de verdeling van de studenten is over de afzonderlijke scholen, hoe en waar 

studenten geplaatst worden en wie de begeleiding en beoordeling op zich gaat nemen. Diverse 

SDUWQHUVFKDSSHQ�PDNHQ�KLHU�RRN�DIVSUDNHQ�RYHU�GH�NZDOLWHLW�YDQ�KHW�VDPHQ�RSOHLGHQ��R�D��.HXUPHUN�
2SOHLGLQJVVFKRRO�8WUHFKWV�0RGHO��������Ζ/6��������7LPPHUPDQV��������

Een van de eisen aan de partnerschappen OIDS is dat minimaal 40% van de opleiding in de praktijk 

SODDWVYLQGW��]RGDW�VWXGHQWHQ�RRN�GDDGZHUNHOLMN�PHHU�OHUHQ�LQ�HQ�YDQ�GH�SUDNWLMN��+HW�LV�DDQ�KHW�
partnerschap hieraan invulling te geven. Ook nu blijkt dat partnerschappen daarin verschillen. 

Sommige partnerschappen kiezen ervoor studenten uit alle opleidingsjaren 40% in de praktijk 

op te leiden, ander bouwen het op vanaf het tweede jaar waardoor studenten in de hogere 

opleidingsjaren uiteindelijk meer dan 40% op de werkplek leren. Uit een kleine steekproef onder 

negen opleidingsscholen blijkt dat er opleidingen zijn die er voor kiezen alleen de OIDS studenten 

meer stage te laten lopen. Andere opleidingen hebben ook het praktijkdeel voor de ‘reguliere’ 

studenten opgehoogd, waardoor zowel de OIDS als de niet-OIDS studenten evenveel uren in de 

praktijk doorbrengen, soms gedurende de hele opleiding, soms vanaf het derde opleidingsjaar. 

Daar waar opleidingen in veel (al dan niet erkende) partnerschappen participeren, maken ze vaak de 

keuze het leren in de praktijk voor alle studenten gelijk te trekken. OIDS is daar de structuur voor het 

curriculum. Wanneer opleidingen slechts in een of twee partnerschappen participeren en wanneer er 

minder studenten betrokken zijn, maken ze van de OIDS-route vaak een aparte, meer experimentele 

route.

Eerder is al geconcludeerd dat de doelstellingen van OIDS zijn verschoven van een opleidingsfunctie 

in de school, voor zowel studenten als startende en ervaren collega’s, naar het vormgeven van het 

opleiden van studenten in de school en dan met name de praktijkcomponent. Doorgaans ging het 

daar in de gesprekken ook over. Echter, er zijn ook voorbeelden aan de orde gekomen waar er een 

meer doorgaande lijn is of ontstaat in de begeleiding en waar er een duidelijke koppeling wordt 

gelegd met het personeelsbeleid van de school. Binnen sommige partnerschappen bijvoorbeeld 

worden schoolopleiders ook ingezet in het begeleiden van nieuwe collega’s en is schoolopleider 

een functie geworden, waarop collega’s kunnen solliciteren. Ook wordt de rol als praktijkbegeleider 

her en der al onderwerp van het functioneringsgesprek. Verschillende gesprekspartners wijzen 

op de nuttige (sommigen zeggen noodzakelijke) verbinding tussen het opleiden van studenten 

en de professionalisering van leraren. In een aantal gevallen wordt OIDS verbonden met de 

opleidingsacademie van de school. Er moet sprake zijn van een doorgaande lijn, zo stellen de 

geïnterviewden, waarbij het opleiden van leraren wordt opgevolgd door een degelijke inductiefase en 

daarna via de professionalisering van ervaren leraren via datateams, promotieonderzoek en training 

vorm krijgt.

Door de Inspectie wordt dit laatste aspect, OIDS koppelen aan het personeelsbeleid van de school, 

genoemd als belangrijke voorwaarde voor het doorontwikkelen van OIDS (Inspectie van het 

Onderwijs en OCW, 2013).
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In de interviews met betrokkenen bij OIDS hebben we ook gesproken over het verspreiden van 

RSJHGDQH�NHQQLV�QDDU�DQGHUH�VFKROHQ��2RN�GDW�EOLMNW�LQ�GH�SUDNWLMN�JHHQ�HHQYRXGLJH�RSJDYH��.HQQLV�
delen is niet hetzelfde als kennis overdragen. Om succesvolle ervaringen op andere plekken te laten 

werken, is het vooral zaak samen aan de slag te gaan, op verschillende niveaus, aldus geïnterviewden. 

+LHU�JDDW�YHHO�HQHUJLH�LQ�]LWWHQ�HQ�GDQ�LV�IDFLOLWHULQJ�EHODQJULMN��5HVXOWDDW�LV�YDDN�GDW�GDQ�WRFK�DOOHHQ�
de direct betrokkenen bereikt worden, een beperkte groep mensen die van elkaar weten waar ze 

mee bezig zijn. Desalniettemin hebben we mooie voorbeelden gezien en gehoord van conferenties 

en presentaties, websites en publicaties, waarin scholen hun kennis delen. Successen vieren is daarbij 

van belang. Onze indruk uit de gesprekken is dat waar kennisdeling op gang komt, dit vooral blijft 

binnen de eigen opleidingsschool. Van kennisdeling met scholen buiten het partnerschap is maar 

beperkt sprake. 

Naast initiatieven binnen de partnerschappen zijn er ook initiatieven op landelijk niveau (geweest). 

Zo is de VO-raad altijd een actieve partner geweest in het bij elkaar brengen van expertise op dit 

gebied, is er een VELON themagroep Samen opleiden in de school, waar kennis gedeeld wordt en 

organiseert Cinop voor het mbo jaarlijks een aantal bijeenkomsten. Recentelijk is het Steunpunt 

Opleidingsscholen gestart en kennisdeling is een van haar kerntaken. Dit voldoet hopelijk aan de 

behoefte van de opleidingsscholen om te willen weten wat er in andere regio’s gebeurt en hoe 

anderen basale problemen aanpakken. 

Uit de gesprekken blijkt over het geheel genomen een grote mate van tevredenheid en enthousiasme 

over de samenwerking. Betrokkenen zeggen onder andere dat ze door de samenwerking meer zicht 

op elkaars praktijk hebben gekregen en dat het contact over studenten beter verloopt, waar de 

VWXGHQW�YHUYROJHQV�YDQ�SURILWHHUW��0HW�HONDDU�HHQ�VDPHQZHUNLQJ�RSERXZHQ�NRVW�YHHO�WLMG��PDDU�KHW�
levert veel enthousiasme op en naar eigen zeggen wordt er veel geleerd. Dit geldt overigens voor 

vertegenwoordigers uit alle drie de sectoren, po, vo en mbo. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt 

dat samenwerking niet vanzelfsprekend loopt en dat het kan verschillen per partner of school. 

+HW�NRVW�WLMG�RP�HONDDU�WH�OHUHQ�NHQQHQ�HQ�WH�JDDQ�VDPHQZHUNHQ�RS�LQKRXG��ΖQ�KHW�PER�VSHHOW�LQ�
dat kader heel nadrukkelijk de problematiek van de aansluiting een rol. Te allen tijde is gevoel van 

eigenaarschap van zowel leraren als bestuurders noodzakelijk. Ook facilitering wordt, net als in het 

onderzoek van Regioplan (Berndsen, 2013), genoemd als een belangrijke factor om OIDS in beweging 

te houden.

OIDS in het mbo

In het mbo is de relatie met de lerarenopleidingen lange tijd niet optimaal geweest. 

De lerarenopleiding sluit inhoudelijk vaak niet aan op het mbo, want zij leidt op voor 

schoolvakken die in het mbo niet op die manier voorkomen. Qua didactiek was de 

lerarenopleiding ook niet voldoende toegesneden op het beroepsonderwijs (dat laatste gold 

ook voor vmbo). Er zijn inmiddels diverse bewegingen om daar verbetering in te brengen. 

De invoering van een afstudeerrichting beroepsonderwijs en de toegenomen deelname van 

Regionale Opleidingen Centra aan OIDS zijn daarvan goede voorbeelden. Binnen het mbo is 

de ‘gewone’ lerarenopleiding maar een van de routes naar het leraarschap. De opleiding voor 

zij-instromers is voor een groot deel van de leraren (ongeveer 25%) de preferente route. Ook 

deze opleiding wordt op dit moment vernieuwd en verzwaard.

'DW�EUDFKW�GH�0%2�5DDG�WRW�GH�RSPHUNLQJ�GDW�GH�LQYHVWHULQJ�LQ�2Ζ'6�ZHOLVZDDU�QXWWLJ�LV��PDDU�
dat het mbo momenteel investeert in verschillende routes en samenwerkingsverbanden.
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%HJHOHLGHQ

Begeleiding lijkt de centrale term in opleiden van studenten in de school. OIDS valt of staat met 

de kwaliteit van de begeleiding en de begeleider. Uitspraken als ‘onderdompelen in de praktijk is 

niet genoeg, het gaat om de kwaliteit van de begeleiding daarom heen’ en ‘de begeleiding van de 

VWXGHQWHQ�PRHW�JRHG�]LMQ��ZDQW�GDDU�PRHW�MH�KHW�]LHQȇ��EHYHVWLJHQ�GLW��.ZDOLWHLW�YDQ�GH�EHJHOHLGLQJ�HQ�
begeleiders was en is een belangrijk onderdeel van het NVAO toetsingskader (NVAO, 2009, 2013).

Al sinds de aanvang van OIDS worden schoolopleiders en praktijkbegeleiders3 geschoold 

in begeleiding en coaching. Vaak worden deze trainingen verzorgd door collega’s van de 

lerarenopleiding, een enkele keer worden ze ingekocht en/of juist in-company verzorgd. Voor 

VFKRRORSOHLGHUV�LV�KHW�9(/21�UHJLVWUDWLHWUDMHFW�LQWHUHVVDQW��KWWS���ZZZ�YHORQ�QO�UHJLVWUDWLH���GLW�ZRUGW�
steeds meer gezien als een garantie voor de kwaliteit van de schoolopleider. Dit betekent overigens 

niet automatisch dat studenten binnen alle partnerschappen als vanzelfsprekend bij geschoolde 

praktijkbegeleiders geplaatst worden. Plaatsing van studenten is vaak ook afhankelijk van andere 

factoren zoals vakgebied, stagegroep of beschikbare stageplekken. De begeleidingstijd van de 

studenten is wel toegenomen en erg toegespitst op de situatie op school. Dit naar tevredenheid 

van de scholen en studenten. Desondanks geven studenten soms ook aan het jammer te vinden 

JHHQ�EHJHOHLGLQJ�PHHU�WH�RQWYDQJHQ�YDQ�HHQ�YDQ�KXQ�LQVWLWXXWVRSOHLGHUV��GH�OHUDUHQRSOHLGLQJ�
wordt daardoor als weinig zichtbaar ervaren. We merken overigens op dat we maar in een enkel 

geval tegen zijn gekomen dat lerarenopleiders geschoold worden in het begeleiden van leren op de 

ZHUNSOHN��VFKROLQJ�ULFKW�]LFK�PHW�QDPH�RS�GH�FROOHJDȇV�YDQ�GH�VFKROHQ�

+HW�YHUVFKLO�LQ�IUHTXHQWLH�HQ�LQWHQVLWHLW�YDQ�KHW�RYHUOHJ�WXVVHQ�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJ�LQ�
het kader van de begeleiding van de studenten is tijdens de interviews ook naar voren gekomen. 

Sommige scholen geven aan dat de contactpersoon van de opleiding, de instituutsopleider, wekelijks 

RS�GH�VFKRRO�DDQZH]LJ�LV��WHUZLMO�ELM�DQGHUH�VFKROHQ�HHQ�FRQWDFWIUHTXHQWLH�JHOGW�YDQ�GULH�WRW�YLHU�NHHU�
per jaar. Ook de begeleiding van studenten en het overleg hierover krijgt binnen partnerschappen 

YHUVFKLOOHQG�YRUP��/LHEUDQG��������9DQ�9HO]HQ�	�9ROPDQ��������.URH]H���������2S�ELMQD�DOOH�VFKROHQ�
is een schoolopleider (opleider in de school, soms coach) aangesteld, die meer op afstand begeleidt. 

De schoolopleider zorgt voor het contact met de lerarenopleider, begeleidt de studenten op overall 

aspecten en neemt vaak ook de intervisie van de studenten voor zijn of haar rekening. In de meeste 

gevallen wordt een student in de klas begeleid door een praktijkbegeleider (mentor of vakcoach). 

'H]H�OHUDDU�QHHPW�KHW�JURRWVWH�GHHO�YDQ�GH�GLUHFWH�EHJHOHLGLQJ�RS�]LFK��VOHFKWV�VSRUDGLVFK�LV�HU�
sprake van begeleiding in een team. 

Gezien de waarde die wordt gehecht aan begeleiding is het niet vreemd dat begeleiding meerdere 

malen onderwerp van onderzoek is geweest. Zo laat Geldens (2007) in haar onderzoek zien dat 

mentoring/begeleiding een krachtig middel is om studenten te ondersteunen, maar dat er nog veel 

winst te behalen is als het om de kwaliteit van de begeleiding gaat. Uit ander onderzoek blijkt dat het 

nogal wat uitmaakt welke stijl de begeleider heeft voor de opbrengst van een begeleidingstraject en 

GDW�KHW�JRHG�LV�EHJHOHLGHUV�KLHUYDQ�EHZXVW�WH�ODWHQ�ZRUGHQ��&UDVERUQ�	�+HQQLVVHQ���������(FKWHU��
begeleiding die aan richtlijnen van kwaliteit voldoet, blijkt lang niet altijd succesvol. 

‘Onderdompelen in de praktijk is niet genoeg,  

het gaat om de kwaliteit van de begeleiding 

daar omheen’ (lerarenopleider)

3
 Voor de eenduidigheid gebruiken we vanaf nu alleen nog deze twee termen. Schoolopleider om de begeleider 

in de school (maar meer op afstand) mee aan te duiden en praktijkbegeleider voor de directe begeleider in de school.
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.URH]H��������ODDW�UHFHQWHOLMN�]LHQ�GDW�GH�IRUPHOH�RSGUDFKWHQ�HQ�IRUPXOLHUHQ�YDQ�GH�OHUDUHQRSOHLGLQJ�
nauwelijks richting geven en bijdragen aan de competentieontwikkeling van de student. Een 

belangrijk element van slagen van de begeleiding is de klik tussen student en begeleider. En die klik 

heeft weinig te maken met de competenties van student en begeleider. Is er geen klik dan zoekt 

de student zijn eigen (leer)weg op de school, leert van collega-studenten, een andere leraar uit de 

vakgroep of ‘zelfs’ van een leerling. Tot slot dient opgemerkt te worden dat over de inhoud van de 

begeleiding nauwelijks gesproken wordt.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van begeleiding binnen OIDS als sterk wisselend (Inspectie van 

het Onderwijs en OCW, 2013). Dit laatste is een opvallend punt, omdat de kern van OIDS juist de 

EHWHUH�EHJHOHLGLQJ�LV��+LHU�]RX�WRFK�LQPLGGHOV�HHQ�JHJDUDQGHHUGH�EDVLVNZDOLWHLW�YHUZDFKW�PRJHQ�
ZRUGHQ��$DQ�GH�DQGHUH�NDQW��YRRUWERUGXUHQG�RS�GH�UHVXOWDWHQ�YDQ�KHW�RQGHU]RHN�YDQ�.URH]H�
�.URH]H���������KHHIW�GH�EHJHOHLGLQJ�]RDOV�GLH�WRW�QX�WRH�YRUP�KHHIW�JHNUHJHQ��MXLVW�YDQZHJH�KDDU�
vorm niet de impact die nodig is. 

Dit betekent niet dat begeleiding geen krachtige opleidingsinterventie is. Begeleiding wordt echter 

krachtiger als het niet gekoppeld is aan individuen, die alles binnen de begeleiding moeten kunnen, 

maar als het verbonden wordt aan een team dat gezamenlijk alle begeleidingskwaliteiten bezit. 

Begeleiding wordt dan de verantwoordelijkheid van een team of deelteam dat samen werkt aan 

een opdracht of klus, passend bij het werk of de interesse van dat team. Teamleden zijn gekozen 

op basis van kwaliteiten en interesse en komen uit zowel de school als de opleiding. Op deze wijze 

worden studenten en nieuwkomers begeleid, maar ook zittende leerkrachten. Elk teamlid zet eigen 

kwaliteiten en expertise in. In de begeleiding is het zaak om niet theorie en praktijk tegenover elkaar 

te zetten, maar om het koppelen van theoretische en praktische concepten en het spiegelen van deze 

concepten aan de dagelijkse praktijk van de school. 

Begeleiding wordt gezien als het hart van OIDS en binnen de partnerschappen staat inmiddels een 

begeleidingsstructuur waarin taken weggelegd zijn voor praktijkbegeleiders, schoolopleiders en 

LQVWLWXXWVRSOHLGHUV��7HJHOLMNHUWLMG�ZRUGHQ�]RUJHQ�JHXLW�RYHU�GH�NZDOLWHLW�YDQ�KHW�EHJHOHLGHQ��+HW�LV�RS�
dit moment onduidelijk hoe het werkt, waar het over gaat, wat het effect is en van wie studenten nu 

echt leren. 

ΖQ�KHW�Ȇ(LQGUDSSRUW�YDQ�GH�0RQLWRU�.UDFKWLJ�0HHVWHUVFKDSȇ��ΖQVSHFWLH�YDQ�KHW�2QGHUZLMV�HQ�2&:��
2013) wordt professionaliseren op begeleiding geadviseerd. Dit advies moeten ter harte worden 

genomen, waarbij de inhoud van de professionaliseringstrajecten gericht moet zijn op wat werkt in 

de begeleiding.

‘Een begeleider heeft bij ons meerdere studenten 

onder zijn hoede en wordt daardoor een ervaren 

begeleider’ (leraar basisschool)
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%HRRUGHOHQ

Beoordelen is een lastig punt in het kader van OIDS. Lerarenopleidingen zijn verantwoordelijk 

voor de diplomering, terwijl een groot gedeelte van het opleidingstraject buiten hun bereik op de 

opleidingsscholen plaatsvindt. De Inspectie uit ook haar zorgen over de kwaliteit van het beoordelen: 

“De lerarenopleiding is verantwoordelijk voor het eindniveau en daarmee voor de beoordeling van 

het werkplekleren. Door het verleggen van het zwaartepunt van de begeleiding van studenten van de 

lerarenopleiding naar de school is de controle op de kwaliteit van begeleiding en op uniformiteit van 

de beoordeling extra van belang.” (Inspectie van het Onderwijs en OCW, 2013)

%HRRUGHOHQ�LV�]RZHO�WLMGHQV�GH�JHVSUHNNHQ�DOV�RS�KHW�WRHNRPVWV\PSRVLXP�EHVSURNHQ��+HW�EOLMNW�
binnen heel veel partnerschappen een onderwerp van aandacht en er wordt, evenals bij de andere 

onderdelen, op verschillende wijze mee omgegaan.

Enerzijds speelt de vraag van de eindverantwoordelijkheid hierin een belangrijke rol. Die ligt bij de 

opleiding en de vraag is hoe en door wie het leren op de werkplek dan beoordeeld moet worden. 

Dit wordt opgelost door de beoordeling in de vorm van een assessment samen te laten doen door 

een praktijkbegeleider en lerarenopleider, of door de beoordeling van het leren op de werkplek als 

een advies te beschouwen dat meegenomen wordt in de totaalbeoordeling van de student. Daar 

waar de schoolopleider een sterke rol heeft in de intervisie en begeleiding, speelt hij of zij vaak ook 

een rol in de beoordeling. Ook komt voor dat de lerarenopleider nog steeds beoordeelt. 

Daarnaast hebben we de vraag van de kwaliteit van de beoordeling. Praktijkbegeleiders vinden het 

vaak niet gemakkelijk om hun student, die ze ook begeleiden, te beoordelen. Beoordelen ervaren zij 

als een vak apart. Ze vinden het vaak ook lastig om de praktijkopdrachten die studenten meekrijgen 

van de opleiding op waarde te schatten en de uitvoering goed te beoordelen. 

Een veel gehoord geluid is daarbij ook dat scholen ten aanzien van de beoordeling van studenten wel 

serieuzer genomen mogen worden.

De beoordeling van studenten verbetert volgens de Inspectie (2013) als het onderdeel is van een 

beter systeem van kwaliteitszorg rondom de opleidingsschool. De beoordeling verbetert ook als 

scholen en opleidingen hierover meer samen nadenken en meer samen in optrekken. Voorwaardelijk 

YRRU�KHW�JRHG�NXQQHQ�EHRRUGHOHQ�LV�HHQ�JHGHHOG�EHURHSVEHHOG�PHW�FULWHULD�HQ�HLVHQ��+HW�EOLMNW�WH�
werken als partners deze criteria in gezamenlijkheid uitwerken en vertalen naar beoordelingsformats 

GLH�ULFKWLQJ�JHYHQ�DDQ�GH�EHRRUGHOLQJ��2RN�KHW�EHRRUGHOHQ�GRH�MH�VDPHQ��KHW�UHIOHFWLHJHVSUHN�
hierover na afloop helpt om met en van elkaar te leren. Examinatoren of assessoren van scholen 

kunnen ook een rol spelen in de beoordeling op de opleiding. Er zijn partnerschappen die dat 

formeel geregeld hebben. Voor scholen is het belangrijk dat ze hierin serieus worden genomen. 

Beoordelen blijkt een lastig uit te werken aspect van samen opleiden. Dit heeft te maken met 

de eindverantwoordelijkheid van de opleiding voor de diplomering, maar ook met het feit dat 

praktijkbegeleiders beoordelen lastig vinden. De kwaliteit van de beoordeling is bovendien een 

punt van zorg. Samen optrekken in beoordelen en beoordelen opnemen als onderdeel van de 

kwaliteitszorg lijken mogelijke oplossingsrichtingen.

‘Er zit zoveel expertise bij VO-scholen, die kan veel 

beter benut worden. Scholen kunnen best zelf opleiden 

en assessen’ (manager opleidingsschool)
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&XUULFXOXP�HQ�RSOHLGHQ

Een curriculum is een opleidingsplan en alle partnerschappen hebben een dergelijk opleidingsplan, 

omdat dit een verplicht document is bij de toetsing van de opleidingsschool (NVAO, 2009, 2013). In 

het opleidingsplan geven partners de visie weer op het samen opleiden van studenten en werken alle 

opleidingsonderdelen uit. Elk opleidingsplan beschrijft verder hoe ze de verbinding tussen theorie en 

praktijk en omgekeerd realiseren en meestal ook de taakverdeling tussen de partners. Duidelijk moet 

]LMQ�ZHONH�ELMGUDJH�GH�VFKROHQ�OHYHUHQ�HQ�ZHONH�ELMGUDJH�GH�RSOHLGLQJ��+HW�FXUULFXOXP�NDQ�GXV�JH]LHQ�
worden als het handboek van de gezamenlijke opleiding van het partnerschap.

+HW�LV�RSYDOOHQG�GDW�GHVNXQGLJHQ�HQ�EHWURNNHQHQ�RYHU�KHW�FXUULFXOXP�DOV�]RGDQLJ�LQ�GH�JHVSUHNNHQ�
nauwelijks uitspraken doen. Wanneer we de opmerkingen samenvatten komen we tot de volgende 

punten:

ȏ� 9DDN�LV�HU�ELM�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�QRJ�JHHQ�JH]DPHQOLMN�FRQFHSW�RYHU�KHW�RSOHLGHQ�
 van studenten dat gebaseerd is op het leren van studenten in twee verschillende contexten. 

 OIDS is gebaseerd op de kracht van het leren op de werkplek, maar wat dit leren inhoudt en hoe 

 het ondersteund kan worden, wordt in de opleidingsliteratuur slechts mondjesmaat uitgewerkt.

ȏ� (U�LV�PHHVWDO�JHHQ�VSUDNH�YDQ�HHQ�SUDNWLMNFXUULFXOXP��'H�RQGHUGHOHQ�YDQ�GH�OHUDUHQRSOHLGLQJ�]LMQ�
 vaak goed beschreven, maar daarmee is het leren op de opleidingsschool meer een verrijkte 

 vorm van stagelopen. Dat wat er op de scholen aangeboden wordt, verschilt per  

 praktijkbegeleider en lijkt gebaseerd op eigen ideeën van deze praktijkbegeleider over wat 

 belangrijk is voor het beroep.

ȏ� +HW�FXUULFXOXP�YDQ�GH�OHUDUHQRSOHLGLQJ�LV�OHLGHQG�HQ�GH�SUDNWLMNRQGHUGHOHQ�ZRUGHQ�PHHVWDO�
 wel samen met de scholen ingevuld. Dit uit zich in opdrachten die vanuit de realiteit van de 

 praktijk geformuleerd zijn en aangevuld zijn met leerdoelen en reflectie-elementen, zogenaamde 

 leerwerktaken of geïntegreerde beroepsopdrachten, of anderszins.

ȏ� 7HJHOLMNHUWLMG�ZRUGW�HU�JH]HJG�GDW�KHW�QRJ�VWHHGV�QLHW�HFKW�GXLGHOLMN�LV�ZDW�HU�LQ�GH�SUDNWLMN�JHOHHUG
  moet worden. En daar waar het duidelijk is, rijst de vraag hoe leraren nu eigenlijk om moeten 

 gaan met de praktijkonderdelen van de lerarenopleiding.

Uit onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool blijkt in ieder geval dat er weinig 

eenduidigheid is over de inhoud van opleidingsaanbod van de opleidingsschool (Timmermans, 

2012). Waar de authentieke situatie het uitgangspunt zou moeten zijn en zou moeten leiden tot 

betekenisvolle leersituaties, worden deze als zodanig niet herkend of niet ingezet. En de vraag is of 

ȆOHHUZHUNWDNHQȇ�GH]H�WDDN�NXQQHQ�YHUYXOOHQ��+HW�]RX�YHHO�HHUGHU�PRHWHQ�JDDQ�RP�KHW�LQ]HWWHQ�YDQ�
werkervaringen als betekenisvolle leerervaringen. De kracht van de opleidingsschool wordt dan, 

meer dan nu het geval is, benut in het praktijkcurriculum.

Een gezamenlijk praktijkcurriculum wordt als zeer wenselijk gezien. Wellicht dat, nu we kunnen 

spreken van relatief stabiele partnerschappen, er ook pas echt ruimte is om meer aandacht te geven 

aan de inhoud van het samen opleiden (vergelijk: Teitel, 2000). Om dit voor elkaar te krijgen is het 

in ieder geval noodzakelijk vanuit het partnerschap te denken en niet te starten vanuit de beide 

partners. Vervolgens kan de school aan de slag met invulling van het praktijkdeel. Daarnaast vraagt 

een praktijkcurriculum om een visie op leren en opleiden van studenten via startbekwaam leraar tot 

expertleraar, waarbij de lerende centraal staat. Dit resulteert in een doorgaande lijn van activiteiten 

die starten in het initiële opleidingstraject en die doorlopen als professionaliseringsinterventies. 

Opleidingsbeleid loopt daarmee door in professionaliseringsbeleid. De exacte invulling van het 

curriculum kan wisselen per partnerschap, per regio en zelfs per student.

Over de inhoud van het opleidingstraject worden in de gesprekken en tijdens het 

toekomstsymposium geen uitspraken gedaan, anders dan dat het moet aansluiten op een 
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JH]DPHQOLMN�EHURHSVSURILHO��0DDU�GH�LQKRXG�PRHW�ZHO�HHQ�EHODQJULMNH�URO�VSHOHQ��-XLVW�YDQZHJH�
de authentieke leeromgeving van de school vindt een groter deel van het opleidingstraject daar 

plaats. Dit betekent voor scholen en opleidingen, praktijkbegeleiders en opleiders dat ze moeten 

ZHWHQ�ZDW�VWXGHQWHQ�YDQ�ZHUNVLWXDWLHV�OHUHQ�HQ�KRH�]H�YDQ�ZHUNVLWXDWLHV�OHHUVLWXDWLHV�PDNHQ��+HW�
in kaart brengen van wat er op school geleerd kan worden en dit inzichtelijk maken voor studenten 

en begeleiders is de eerste stap voor het bouwen aan een werkplekcurriculum (Timmermans, 2012). 

Opleidingsscholen zouden veel meer dan nu het geval is hun leerwerkplek-kwaliteiten moeten 

profileren en zowel intern met de eigen praktijkbegeleiders als extern met de opleiders moeten 

delen. Uit de dialoog die dan ontstaat wordt de basis voor een werkplekcurriculum gelegd dat verrijkt 

moet worden met onderdelen uit de theorie.

.HUQ�LV�GDW�SUDNWLMNRSOHLGHUV�OHHUYUDJHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�QDDU�ERYHQ�NULMJHQ�HQ�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�
OHHUYUDDJ�GH�MXLVWH�RQGHUVWHXQLQJ�NLH]HQ��+HW�EHZXVW�LQ]HWWHQ�YDQ�PRGHOOLQJ��VFDIIROGLQJ��UHIOHFWHUHQ�
en onderzoek, maakt dat de student de eigen kennis en ervaring leert te verbinden met theoretische 

concepten. Uit onderzoek van Van Velzen blijkt dat dit krachtige instrumenten zijn om praktijkkennis 

te expliciteren (Van Velzen, 2013). Bij het uitvoeren van het werkplekcurriculum kunnen en moeten 

meer interventies en methoden gebruikt worden dan alleen begeleiden.

+HW�ZHUNSOHNFXUULFXOXP�KHHIW�WRW�QX�WRH�VOHFKWV�EHSHUNW�DDQGDFKW�JHKDG��'H�LQYXOOLQJ�YDQ�KHW�
praktijkdeel gebeurt weliswaar vaak samen met de scholen, maar te weinig wordt er gebruik gemaakt 

van de kwaliteiten van de scholen zelf. Ook opleiden met al haar mogelijkheden is in de praktijk nog 

RQGHUEHOLFKW�JHEOHYHQ��+LHU�OLJJHQ�NDQVHQ�HQ�ZHQVHQ�YRRU�GH�WRHNRPVW�

.ZDOLWHLW�YDQ�GH�RSOHLGLQJVVFKRRO�

De 55 erkende opleidingsscholen ontlenen hun ‘erkenning’ aan het feit dat ze voldoen aan de eisen 

van het toetsingskader van de NVAO en dat ze door OCW erkend zijn. De vraag is wat dit zegt over 

de andere niet-erkende partnerschappen die vaak ook getoetst worden middels een eigen keurmerk 

YDQ�GH�RSOHLGLQJ�RP�DOV�RSOHLGLQJVVFKRRO�DDQJHPHUNW�WH�ZRUGHQ��+HEEHQ�]LM�GDQ�PLQGHUH�NZDOLWHLW"

.ZDOLWHLW�YDQ�GH�RSOHLGLQJVVFKRRO�EOLMNW�HHQ�ODVWLJ�WH�IRUPXOHUHQ�DVSHFW��.ZDOLWHLWVNHQPHUNHQ�
die belangrijk worden geacht voor een goede opleidingsschool worden vaak geformuleerd in de 

vorm van eisen, randvoorwaarden of gebieden van kwaliteit. Zo wordt het bijvoorbeeld belangrijk 

gevonden dat OIDS onderdeel is van integraal personeelsbeleid. Verder wordt een breed scala aan 

kwaliteitseisen genoemd zoals: voldoende draagvlak onder collega’s, goed opgeleide begeleiders, 

gevarieerde onderwijssituaties voor studenten, hebben van een goede samenwerkingsovereenkomst, 

gezamenlijke visie et cetera. (Timmermans, 2012). De NVAO noemt op basis van de eerste toetsing 

van de opleidingsschool een aantal succesfactoren: een hecht partnerschap, gecontroleerd 

uitbreiden van het partnerschap, integrale kwaliteitszorg en een optimaal leerklimaat en integraal 

SHUVRQHHOVEHOHLG��9DQ�1H\JHQ�	�%HOPDQV���������2RN�GH]H�VXFFHVIDFWRUHQ�OLMNHQ�ODVWLJ�WH�PHWHQ�HQ�
wellicht is dat de reden dat ze in het toetsingskader voor de komende accreditatie 2014-2015 niet 

expliciet zijn meegenomen.
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In het vernieuwde toetsingskader opleidingsscholen en academische kop (NVAO, 2013) wordt 

de kwaliteit van de opleidingsschool beoordeeld aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst 

van het partnerschap. De criteria waaraan onder andere moet worden voldaan zijn: 

ȏ� YLVLH�RS�2Ζ'6�JHFRQFUHWLVHHUG�LQ�HHQ�RSOHLGLQJVSODQ�
ȏ� ZDDUERUJHQ�YHUELQGLQJ�WKHRULH�HQ�SUDNWLMN�
ȏ� VWXGHQWHQ�GRHQ�HUYDULQJ�RS�LQ�JHYDULHHUGH�RQGHUZLMVVLWXDWLHV�
ȏ� VDPHQKDQJHQG�SURJUDPPD�YDQ�VFKRRO�HQ�RSOHLGLQJ�
ȏ� JH]DPHQOLMN�GLGDFWLVFK�FRQFHSW�
ȏ� DIJHVWHPGH�EHJHOHLGLQJ�
ȏ� GXLGHOLMNH�DIVSUDNHQ�HQ�WDDNYHUGHOLQJ�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�WRHWVHQ�HQ�EHRRUGHOHQ�
ȏ� HHQ�NZDOLWHLWV]RUJSODQ�HQ�EHZLMV�YRRU�F\FOLVFK�KDQGHOHQ�

Voor de academische kop geldt dat er een onderzoeksprogramma moet zijn, dat verbonden is met de 

schoolontwikkeling. Daarnaast moeten er voldoende goede begeleiding bij het onderzoek zijn.

Deze kwaliteitscriteria zijn alle aan te merken als randvoorwaarden voor kwaliteit. Of en hoe deze 

voorwaarden samenhangen met de doelen van de opleidingsschool is (nog) niet bekend.

Uit de gesprekken met experts en praktijkdeskundigen komt naar voren dat het belangrijkste 

DOJHPHQH�DVSHFW�YRRU�NZDOLWHLW�KHW�IUHTXHQWHUH�HQ�LQWHQVLHYHUH�FRQWDFW�WXVVHQ�VFKRRO�HQ�
lerarenopleiding is. Daarnaast worden randvoorwaarden genoemd als stimulerend (onderwijskundig) 

leiderschap, open leerklimaat, kwaliteitszorg en dat alle partijen en lagen in de organisatie meedoen. 

Een van de respondenten formuleerde zijn kwaliteitseisen heel duidelijk: ‘Een goed team, een 

goede school, waar aan verbetering gewerkt wordt en leraren zichzelf ontwikkelen, is een goede 

YRHGLQJVERGHP�YRRU�GH�VWXGHQW�RP�KHW�YDN�WH�OHUHQȇ��Ȇ+HW�PRHW�HHQ�VWUXFWXUHOH�RQWZLNNHOLQJ�
zijn, anders gaan mensen er niet voor’, zei een andere geïnterviewde letterlijk. Aangezien het een 

zaak van lange adem is, waarbij diverse lagen in de organisatie betrokken zijn, vindt een aantal 

gesprekspartners dat er een meerjarig perspectief moet zijn. 

'H�JHQRHPGH�UDQGYRRUZDDUGHQ�]LMQ�YDQ�PHHW�DI�DDQ�EHODQJULMN�JHZHHVW��]H�NZDPHQ�RRN�
QDDU�YRUHQ�LQ�HHUGHUH�RQGHU]RHNHQ�QDDU�GH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�RSOHLGLQJVVFKRRO��*HOGHQV��������
7LPPHUPDQV��9DQ�/DQHQ��	�.ODUXV��������7LPPHUPDQV���������ΖQ�GH�GLYHUVH�EHOHLGVVWXNNHQ�]LMQ�
de kwaliteitseisen in de loop der jaren verschoven. In de beginfase wordt kwaliteit vertaald als het 

hebben van een infrastructuur, aanwezigheid van deskundige opleiders en samenwerkingsafspraken 

met de opleiding. Uiteindelijk wordt de kwaliteit afgemeten aan de (uitwerking van de) 

samenwerkingsovereenkomst. (toetsingskader NVAO, 2013).

(PSLULVFK�RQGHU]RHN�QDDU�KHW�HIIHFW�YDQ�2Ζ'6�ZRUGW�VOHFKWV�RS�GHHOJHELHGHQ�JHGDDQ��+LHUXLW�EOLMNW�
in ieder geval dat de veronderstelde relaties tussen kwaliteitscriteria en succes van studenten 

complexer zijn dan gedacht.

Samenvattend kunnen we kunnen concluderen dat over kwaliteit van opleidingsscholen vooral in 

voorschrijvende of beschrijvende zin wordt gesproken. En tegelijkertijd zijn de randvoorwaarden 

ongelijk van aard: kwaliteit van de school versus duur van de samenwerking, bijvoorbeeld. In 

beleidsdocumenten wordt veel gesproken over inzicht in de beoogde kwaliteit, maar uitspraken over 

vaststellen van de gerealiseerde kwaliteit blijven achter.

Ȇ+HW�LGHH�YDQ�GH�RSOHLGLQJVVFKRRO�PRHW�JHGUDJHQ�
worden, de leraren moeten de studenten als lerende 

collega kunnen en willen behandelen’ (bestuur po)
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Effecten van OIDS

Er is slechts op bescheiden schaal onderzoek gedaan naar de effecten van OIDS. In de beginfase 

YDQ�2Ζ'6�LV�HIIHFWRQGHU]RHN�LV�JHGDDQ�GRRU�KHW�&36��+HQGULNV��2GHQWKDO��	�6ORRWHU���������ZDDUELM�
gekeken is naar de effecten op kwaliteit, innovatie en professionalisering. De respondenten noemen 

met name effecten als meer handen in de klas, inbreng van nieuwe en frisse ideeën, en versnelling 

van innovaties. Een Belgisch onderzoek bevestigt de aanname dat partnerschappen studenten beter 

YRRUEHUHLGHQ�RS�KHW�EHURHS��6FKHSHQV�	�$HOWHUPDQV���������'H�VWXGLH�YDQ�7LPPHUPDQV��������
maakt vooralsnog duidelijk dat de relatie tussen kwaliteit en effect op competenties van studenten 

QLHW�HYLGHQW�LV��+HW�LV�QLHW�XLWJHVORWHQ�GDW�ELM�JURWHUH�VWXGLHV�LQ�HHQ�ODWHUH�IDVH�ZHO�VLJQLILFDQWH�
YHUVFKLOOHQ�ZRUGHQ�DDQJHWRRQG��+HW�LV�GH�YHUZDFKWLQJ�YDQ�9DQ�GH�*ULIW�GDW�DIVWXGHHUGHUV�YDQ�GH�
opleidingsscholen gemiddeld genomen beter zullen scoren op complexe beroepsvaardigheden 

(vergelijk Van de Grift, 2010). In zijn onderzoek heeft hij dat tot op dit moment niet kunnen aantonen 

(nog niet gepubliceerde tussenresultaten).

Afgezien van de effecten op de competenties van de studenten worden in de gesprekken heel veel 

andere effecten van OIDS genoemd die in het voorgaande ook al deels zijn genoemd:

ȏ� 6FKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�]LMQ�GLFKWHU�ELM�HONDDU�NRPHQ�WH�VWDDQ��2Ζ'6�]RUJW�YRRU�HHQ�
 gezamenlijke visie en taakverdeling. Er is intensievere samenwerking die afstemming en overleg 

 vergemakkelijkt. OIDS heeft ervoor gezorgd dat de scholen als (meer) gelijkwaardige partner aan 

 tafel zitten als het gaat over de opleiding van studenten. Een aantal schoolopleiders geeft aan 

 meer invloed te hebben op de inrichting en uitvoering van het curriculum.

ȏ� 'H�JHVSUHNVSDUWQHUV�JHYHQ�DDQ�GDW�]H�YDQ�PHQLQJ�]LMQ�GDW�VWXGHQWHQ�]R�EHWHU�ZRUGHQ�
 opgeleid. De effecten op de competenties van studenten, dan wel de prestaties van de 

 leerlingen, worden meestal echter niet gemeten door de partnerschappen. In een aantal gevallen 

 gaven gesprekspartners aan wel op schoolniveau gegevens te hebben over bijvoorbeeld de uitval 

 van studenten. Sommige geïnterviewden waren van mening dat de zwakke studenten er door de 

 intensievere begeleiding eerder uitgefilterd worden en dat studenten later in de opleiding juist 

 meer behouden blijven voor het onderwijs door de goede begeleiding.

ȏ� 6WXGHQWHQ�JHYHQ�DDQ�]LFK�PHHU�FROOHJD�WH�YRHOHQ��=H�NULMJHQ�HHQ�EUHHG�VFDOD�DDQ��OHHU�DFWLYLWHLWHQ�
� DDQJHERGHQ��2I�]RDOV�HHQ�GRFHQW�EHJHOHLGHU�KHW�YHUZRRUGGH��Ȇ-H�EHQW�JHHQ�KDYLVW��
 maar een leraar in opleiding’. 

ȏ� (HQ�ELM]RQGHU�HIIHFW�YDQ�2Ζ'6�LV�GDW�KHW�YHHO�HQWKRXVLDVPH�WHZHHJ�EUHQJW�ELQQHQ�VFKROHQ�HQ�
 lerarenopleidingen. Vrijwel alle personen die we interviewden waren warm voorstander van de 

� DDQSDN�HQ�ZHUNWHQ�KDUG�DDQ�GH�LQYXOOLQJ�HQ�YHUEHWHULQJ�HUYDQ��+HW�EHWURI�ZHOLVZDDU�JHHQ�
 aselecte steekproef, maar we vonden het opmerkelijk. 

We concluderen dat betrokkenen de verbeterde samenwerking en (op onderdelen) samenhang 

tussen scholen en lerarenopleidingen een belangrijk effect vinden van OIDS. Ook geven studenten 

aan zich meer collega te voelen en hebben veel gesprekspartners de indruk dat studenten beter 

opgeleid worden. Verder treffen we veel enthousiasme over de samenwerking aan. Onderzoek 

naar de effecten van de samenwerking voor de kwaliteit van de studenten en de effecten op 

VFKRROSUHVWDWLHV�]LMQ�HYHQZHO�]HHU�EHSHUNW��YRRU�SRVLWLHYH�HIIHFWHQ�LV�YRRUDOVQRJ�JHHQ�HYLGHQWLH�WH�
vinden. 

Ȇ-H�EHQW�KLHU�HFKW�HHQ�YROZDDUGLJH�FROOHJDȇ�(student)
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2.3  Onderzoeken in de school

Erkende opleidingsscholen konden zich vanaf 2005 kandideren voor het starten van een 

ȆDFDGHPLVFKH�NRSȇ��9RRU�GH]H�H[WUD�VXEVLGLH�LV�KHW�JH]DPHQOLMN�GRHQ�YDQ�RQGHU]RHN�YHUSOLFKW��+HW�
opleiden van studenten, het verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling moeten 

verbonden zijn. Daarnaast moet er voldoende goede begeleiding bij het onderzoek zijn. 

In de academische opleidingsschool zijn verschillende vormen van onderzoek te vinden: 

ȏ� 6WXGHQWHQ�GLH�RQGHU]RHN�GRHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KXQ�VWXGLH��HQHU]LMGV�RP�WH�OHUHQ�RQGHU]RHNHQ�HQ
  anderzijds een specifiek thema nader uit te werken. 

ȏ� 6WXGHQWHQ�GLH�SDUWLFLSHUHQ�LQ�ȆJURWHUȇ�RQGHU]RHN��LQJHEHG�LQ�HHQ�RQGHU]RHNVJURHS�YDQ�GH�VFKRRO�
 (bijvoorbeeld op aanvraag van een school, of door studenten die hebben ‘ingetekend’ op een 

 schoolthema). 

ȏ� 6FKROHQ�GLH�HHQ�RQGHU]RHNVDJHQGD�KHEEHQ�RSJHVWHOG�HQ�YDQ�GDDUXLW�RQGHU]RHNVYUDJHQ�
 formuleren, waarnaar door leraren onderzoek wordt gedaan (individueel in het kader van 

 een masteropleiding of onderzoeks- (en innovatie)teams waarin leraren en studenten samen 

 onderzoeken). 

ȏ� 6FKROHQ�HQ�RQGHU]RHNHUV�GLH�JH]DPHQOLMN�NRPHQ�WRW�VSHFLILHNH�RQGHU]RHNVYUDJHQ��ZDDUELM�
 onderzoeksthema’s soms deels bepaald worden door de betrokken lectoraten respectievelijk 

 onderzoeksthema’s van de universitaire lerarenopleidingen. 

2QGHU]RHN��RSOHLGHQ�HQ�VFKRRORQWZLNNHOLQJ�
JHHQ�YDQ]HOIVSUHNHQGH�FRPELQDWLH

Theoretisch ligt samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen op het terrein van onderzoek 

voor de hand. Lerarenopleidingen zijn in zekere zin zelf onderzoeksinstituten, met in het hbo 

lectoraten en kenniskringen met onderzoekende leraren en in het wo hoogleraren en universitaire 

leraren met onderzoekstaken. Studenten van lerarenopleidingen zijn nu verplicht een onderzoek uit 

te voeren als onderdeel van hun studie.

Verschillende voorbeelden laten zien dat samenwerkingsverbanden tussen hogescholen of 

universiteiten en onderwijsinstellingen een vruchtbare bodem voor onderzoek bieden. Zo zijn 

er diverse pabo’s die met hun lectoren onderzoek met en binnen scholen vormgeven, zoals de 

OHFWRUDWHQ�YDQ�+$1�3DER�HQ�'HOWD�$26�PHW�DOV�RQGHU]RHNVWKHPD�Ȇ2QGHU]RHNHQG�ZHUNHQ�YDQ�
OHHUOLQJHQȇ�HQ�GH�+8�3DER��ZDDUELM�OHFWRUHQ�HQ�RQGHU]RHNHUV�VDPHQ�PHW�NHQQLVNULQJHQ�YDQ�GH�$26�
.32�$PHUVIRRUW�RS�PHHU�PHWDQLYHDX�RQGHU]RHN�GHGHQ�QDDU�ȆRQGHU]RHN�HQ�UDQGYRRUZDDUGHQ�YRRU�
onderzoek in de school’. 

'H�6WLFKWLQJ�202�YRRU�9RRUWJH]HW�2QGHUZLMV�KHHIW�RQODQJV�HHQ�ZHEVLWH�JHRSHQG��VFULSW�RQGHU]RHN�
nl) waarin de resultaten van onderzoek met de betrokken hogescholen en de universiteit worden 

gepresenteerd en gedeeld. 

Ondanks deze resultaten merken we in de verschillende interviews met lectoren, hoogleraren 

en praktijkexperts dat de participatie van scholen in onderzoek in het kader van de academische 

opleidingsschool geen vanzelfsprekende zaak is. De focus van de school moet in dit geval drievoudig 

zijn: naast de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs aan de eigen leerlingen, wordt ook 

aandacht gevraagd voor het (mede) uitvoeren, begeleiden en inbedden van onderzoek en het 

opleiden van studenten. De school dient daarom een goede infrastructuur te bieden voor de 

begeleiding en coaching van aanstaande leraren én een goede infrastructuur waarin onderzoek 

uitgevoerd en gebruikt kan worden. 
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In de praktijk zien we dat het niet gemakkelijk is deze drie taken te combineren. Voor een school is 

het al een hele opgave om onderzoeksvragen in lijn te brengen met schoolontwikkeling. 

Dit vereist een levend kwaliteitszorgsysteem, waarbinnen is vastgesteld welke sterke en 

zwakke punten de school heeft en welke middelmatige of problematische thema’s aangepakt 

zouden kunnen worden via praktijkonderzoek of praktijkgericht onderzoek. Onze indruk uit de 

YHUNHQQLQJ�LV�GDW�YHHO�VFKROHQ�GLW�VWDGLXP�QRJ�QLHW�KHEEHQ�EHUHLNW��+HW�EOLMNW�RRN�QLHW�HHQYRXGLJ�
voor de academische opleidingsscholen om onderzoeksresultaten te implementeren en in te 

bedden in daadwerkelijke schoolontwikkeling. In de meeste academische opleidingsscholen 

is er nog geen sprake van een structurele bijdrage van (eigen of door studenten uitgevoerde) 

onderzoeksresultaten aan de schoolontwikkeling. En soms wordt wel onderzoek gedaan in het 

kader van schoolontwikkeling (door studenten en/of leraren), maar worden de resultaten niet 

gebruikt voor het verbeteren of ontwikkelen van de school. Daar waar het doen van onderzoek (door 

studenten) en schoolontwikkeling wel verbonden zijn, is het onderzoek van de student ingebed in 

een onderzoeksgroep of verbonden met een groep van leraren van de school die actief betrokken 

zijn bij dat onderzoek. In die gevallen komt de probleemstelling voort uit de schoolpraktijk en wordt 

het gedragen door de leraren voor wie het onderzoek ook een verandering kan betekenen. 

Ook voor individuele leraren liggen hier nog belemmeringen: het begeleiden en opleiden van 

aanstaande leraren in hun lespraktijk is toch anders dan begeleiden van onderzoek en daarin ook 

zelf participeren. In een aantal gevallen bestaat er bij de leraar angst voor (in zijn of haar beleving 

te hoge) wetenschappelijke eisen. De waarde van het eigen (praktijkgericht) onderzoek wordt laag 

ingeschat. Een aantal academische opleidingsscholen hanteert daarom zelf kwaliteitscriteria voor 

het onderzoek, bijvoorbeeld:

ȏ� UHOHYDQWLH��KHW�RQGHU]RHN�GUDDJW�ELM�DDQ�GH�YHUEHWHULQJ�YDQ�KHW�GDJHOLMNV�ZHUN�
� PHW�OHHUOLQJHQ�LQ�GH�VFKRRO�
ȏ� JHORRIZDDUGLJKHLG��KHW�WRHSDVVHQ�YDQ�ZHWHQVFKDSSHOLMNH�LQ]LFKWHQ�HQ�PHWKRGHQ�
ȏ� KHUNHQEDDUKHLG��FROOHJD�OHUDUHQ�PRHWHQ�GH�YHUELQGLQJ�NXQQHQ�OHJJHQ�WXVVHQ�
� RQGHU]RHNVUHVXOWDWHQ�HQ�KXQ�HLJHQ�ZHUNHUYDULQJHQ��+XOVNHU�HQ�ΖPDQWV��������

Veel betrokkenen bij academische opleidingsscholen gaven te kennen aan het begin van een 

ontwikkeling te staan. Soms zijn wel meerdere leraren geschoold in het doen van onderzoek, en zijn 

zij geschoold in het begeleiden van het doen van onderzoek. Veelal wordt door deze leraren dan 

ook onderzoek gedaan, of vormen leraren en studenten samen onderzoeks- (en innovatie)teams. 

Participatie aan onderzoek door een beperkt aantal leraren en studenten komt echter meer voor dan 

onderzoek als integraal onderdeel van de ontwikkeling van de hele school. 

Aan de kant van de lerarenopleidingen zijn ook verbetermogelijkheden. Een herhaaldelijk gehoorde 

klacht was dat het onderzoek door studenten soms moeilijk met schoolontwikkeling verbonden kan 

worden. Als studenten onderzoek doen in het kader van hun studie, is in veel gevallen immers de 

persoonlijke leervraag en interesse de belangrijkste factor, en niet de vraag van de school. 

Ook voelen scholen zich soms meer dataleverancier dan mede-vormgever van het onderzoek. De 

resultaten van onderzoek komen vaak niet bij andere scholen terecht dan waar het onderzoek is 

uitgevoerd. Dat komt ook doordat de onderzoeksprogramma’s van academische opleidingsscholen 

Ȃ�DOV�GH]H�DO�DDQZH]LJ�]LMQ���QX�YRRUDO�QRJ�HHQ�RSVRPPLQJ�YDQ�GH�YHUVFKLOOHQGH�RQGHU]RHNVWKHPDȇV�
van de scholen en partners zijn. Dat is op zich niet verwonderlijk: het onderzoek moet immers 

bijdragen aan de eigen schoolontwikkeling. Scholen verschillen van elkaar en die eigenheid wil men 

ook in de onderzoeksthema’s terug laten komen om inbedding te kunnen garanderen. 

‘Drie naast elkaar... één de sigaar’ (expert)
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De opbrengsten van afzonderlijke onderzoeken binnen een school en ook tussen de scholen in 

het samenwerkingsverband worden wel uitgewisseld, maar niet altijd over de volle breedte van 

KHW�VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG��'DDUELM�RQWVWDDW�VRPV�HHQ�EHVORWHQ�FOXE�RI�HHQ�VRRUW�5	'�FHQWUXP�
waarbinnen de resultaten en kennis worden gedeeld, en vindt de kennisdeling met de rest van het 

samenwerkingsverband nog weinig plaats. In nog mindere mate worden de resultaten ook buiten het 

samenwerkingsverband gedeeld. 

De onderzoeken worden ook nog weinig zodanig verbonden op metaniveau dat het partnerschap er 

als geheel van kan leren. De (universitaire) lerarenopleiding en/of het betrokken lectoraat kan juist 

hierin een goede rol in spelen. 

Veel geïnterviewden zijn van mening dat de onderzoeksbegeleiding verbeterd kan worden. Zo zouden 

onderzoekers van de instellingen veel meer een begeleidende rol kunnen hebben bij het doen van 

onderzoek door scholen, leraren en/of studenten. De onderzoekers zijn dan bijvoorbeeld betrokken 

bij de kwaliteit van het doen van onderzoek door studenten, en brengen hun onderzoeksexpertise 

in, ook ten gunste van de begeleidende leraren van de scholen, de begeleidende opleiders en het 

curriculum van de opleiding.

6DPHQZHUNLQJ�RS�RQGHU]RHNWKHPDȇV

Er zijn ook veel voorbeelden van besturen en individuele scholen die kiezen voor samenwerking met 

onderzoeksinstituten buiten de lerarenopleiding om. Een voorbeeld van samenwerking op het terrein 

van onderzoeksmatig werken, dat in principe los staat van het begeleiden en opleiden van studenten, 

is de Datateam-methode, zoals die door de Universiteit Twente is ontwikkeld (zie Schildkamp, 2012). 

+LHUELM�ZRUGHQ�RS�V\VWHPDWLVFKH�ZLM]H�K\SRWKHVHQ�RYHU�EHSDDOGH�SUREOHPHQ�LQ�GH�VFKRRONZDOLWHLW�
JHWRHWVW��(HQ�DQGHU�YRRUEHHOG�LV�KHW�&HQWUXP�%UHLQ�	�/HUHQ�YDQ�GH�98�GLH�VDPHQZHUNW�PHW�6WLFKWLQJ�
Tabijn voor basisonderwijs op het terrein van excellentie, taalbevordering en WCT (wetenschap, 

creativiteit en techniek). We zien bij deze voorbeelden, maar ook in andere gevallen, dat de 

samenwerking plaatsvindt rond één of meer inhoudelijke vragen en zowel leidt tot wetenschappelijk 

RQGHU]RHN�PHW�VWHYLJ�RQGHUERXZGH�UHVXOWDWHQ�DOV�WRW�JHEUXLN�YDQ�LQ]LFKWHQ�LQ�GH�SUDNWLMN��.HQQHOLMN�
maakt zo’n samenwerking het goed mogelijk om diverse soorten onderzoek (praktijkonderzoek naar 

de eigen lessen, praktijkgericht onderzoek met resultaten voor diverse scholen en fundamenteel 

onderzoek dat ook gericht is op verdere theorievorming) met elkaar te verbinden.

Vergelijken we deze vormen van samenwerking met die van de academische opleidingsscholen, 

dan zien we dat de academische opleidingsscholen vooral gericht zijn op samenwerking rond het 

opleiden van leraren en niet vanuit gemeenschappelijke onderzoeksvragen. Voor de thematische 

samenwerking tussen onderzoekers en scholen geldt dit juist wel: hier vinden school en 

onderzoekers elkaar op een thema. Dit geeft een inhoudelijke ‘drive’ aan de samenwerking.

$QDO\VH�HQ�YHUEHWHULQJ

Onze opgedane inzichten in beschouwing nemend, zien we een aantal verbetermogelijkheden. De 

hier geschetste verbetermogelijkheden zijn in het adviesdeel nader uitgewerkt.  

Verbeteren en verbreden van praktijkonderzoek in alle scholen

Een deel van de opleidingsscholen is al sinds 2005 bezig met het proces rond het vormen van een 

academische opleidingsschool. Overzien we de huidige resultaten en wensen omtrent onderzoek 

in en met scholen, dan blijkt de koppeling aan de opleidingsschool als samenwerkingsverband 

niet eenvoudig. Uit de interviews blijkt dat er nog geen opleidingsschool is die een volwaardige 
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academische opleidingsschool in al de daarbij behorende facetten vormt, waarbij het opleiden van 

studenten, het verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling structureel verbonden 

]LMQ��+RHZHO�HU�RS�GH�DFDGHPLVFKH�RSOHLGLQJVVFKROHQ�IOLQNH�VWDSSHQ�]LMQ�JH]HW��]LHQ�ZH�LQ�GH�SUDNWLMN�
dat het complex is om deze drie taken te combineren. Vooral de koppeling van onderzoek en 

schoolontwikkeling aan de opleidingsfunctie blijkt vaak een niet logische combinatie. 

Samenwerkingsverbanden buiten de opleidingsscholen leveren op basis van de inzichten uit onze 

verkenning wellicht relevantere onderzoeksresultaten op, leiden in meer gevallen tot daadwerkelijke 

schoolverbetering en zijn beter behapbaar voor deelnemende scholen.

We stellen daarom voor om na 2016 (laatste jaar van de subsidieverstrekking aan de 35 academische 

opleidingsscholen) het doen van praktijkonderzoek los te koppelen van de opleidingsfunctie van 

scholen.

Praktijkonderzoek in de school komt wel steeds vaker voor. Die ontwikkeling juichen wij toe. 

Dit onderzoek is vooral vruchtbaar binnen de school wanneer dit verbonden kan worden met 

schoolontwikkeling, bijvoorbeeld binnen een kwaliteitscyclus, zoals het PDCA-model. Als onderdeel 

van hun professionalisering en als bijdrage aan de schoolontwikkeling voeren steeds meer leraren 

praktijkonderzoek uit: onderzoek door praktijkprofessionals naar de eigen praktijk (“waarom 

KDDOW�JURHS��&�ODJHUH�FLMIHUV�YRRU�KHW�RQGHUGHHO�VWDWLVWLHN�ELM�ZLVNXQGH�GDQ�GH�DQGHUH�JURHSHQ"ȋ���
zonder dat dit generaliseerbaar is naar andere collega’s of situaties (zie ook Bolhuis, 2012). Scholen 

beschouwen dit in toenemende mate als onderdeel van hun primaire schooltaken. Praktijkonderzoek 

KHHIW�]R�HHQ�EHODQJULMNH�IXQFWLH�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�VFKRROYHUEHWHULQJ��+HW�LV�QDDU�RQ]H�PHQLQJ�JHZHQVW�
juist die verbinding van praktijkonderzoek met schoolverbetering verder te versterken. Dit is voor alle 

scholen van belang, en niet alleen voor de gesubsidieerde (academische) opleidingsscholen. Door 

het loskoppelen van praktijkonderzoek van de opleidingsfunctie ontstaat na 2016 de mogelijkheid 

stimuleringsactiviteiten ook open te stellen voor andere scholen en samenwerkingsverbanden. 

 

Praktijkgericht onderzoek

Scholen willen zich ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen, zoals zowel in de 

Lerarenagenda als in het Sectorakkoord tussen VO-raad en OCW is vastgelegd. Scholen werken 

meer opbrengstgericht: de vraag naar wat de opbrengsten bevordert en op welke manier de school 

als geheel en de leraren en schoolleider hieraan kan bijdragen, vereist onderzoeksmatig denken. 

+RJHVFKROHQ�HQ�XQLYHUVLWHLWHQ�ZLOOHQ�UHOHYDQW�RQGHUZLMVRQGHU]RHN�XLWYRHUHQ�HQ�]R�GH�NORRI�WXVVHQ�
de praktijk en onderzoek overbruggen. Zij zoeken naar mogelijkheden om de resultaten van 

wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken. Deze ‘valorisatie-eis’ krijgt binnen de wetenschap 

een duidelijke plek. 

Samenwerking ligt hier voor de hand: door binnen en met scholen praktijkgericht onderzoek uit te 

voeren dat voortvloeit uit de vragen die in de scholen leven, kunnen alle partijen verzekerd zijn van 

voor de praktijk relevant onderzoek. 

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat voortvloeit uit problemen van specifieke scholen, 

maar in principe ook relevant is voor andere scholen (zie Ros e.a. 2013). Dit veronderstelt een 

JRHGH�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�GH�RQGHUZLMVSUDNWLMN�HQ�RQGHU]RHNHUV��+HW�152�VXEVLGLHHUW�WKDQV�
dit onderzoek, maar is hierbij wel gericht op specifieke thema’s en op projecten van een beperkte 

duur. Deze subsidies kunnen worden aangevraagd door consortia van onderwijsinstellingen en 

onderzoekers (vanuit universiteiten, hogescholen of andere onderzoeksinstellingen). Deze subsidie 

zal gecontinueerd worden.

Ȇ+HW�F\FOLVFKH�GHQNHQ�LQ�HHQ�VFKRRO�YLQG�LN�EHODQJULMNHU�
dan het wetenschappelijke’ (hoogleraar)
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Academische werkplaatsen

De Onderwijsraad wees in een bezinning op onderwijsvernieuwingen en de rol van onderzoek 

daarbij (Ruim baan voor stapsgewijze verbetering, 2011) op goede voorbeelden uit de zorg: 

academische ziekenhuizen en academische werkplaatsen. Naar analogie van deze academische 

ZHUNSODDWVHQ��GLH�JHVXEVLGLHHUG�ZRUGHQ�GRRU�=RQ0:��HHQ�YHUJHOLMNEDUH�RUJDQLVDWLH�DOV�152��LV�RRN�
YRRU�RQGHUZLMVRQGHU]RHN�HHQ�GHUJHOLMNH�VDPHQZHUNLQJVYRUP�ZHQVHOLMN��+LHULQ�YLQGW�SUDNWLMNJHULFKW�
onderzoek plaats, maar dan veel meer ingebed in samenwerkingsverbanden van langdurige aard. 

Deze werkplaatsen onderscheiden zich van de academische opleidingsscholen, omdat een relatie 

met het opleiden van studenten niet per se noodzakelijk is en aansluiting van andere partners van 

lerarenopleidingen en scholen goed mogelijk is. Dat betekent overigens niet dat de academische 

opleidingsscholen niet de juiste plek zijn voor zulke netwerken.

Samenwerking binnen dergelijke werkplaatsen zorgt voor betere verbindingen tussen 

praktijkonderzoek, praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek. Door de vorm van een 

‘werkplaats’ is enerzijds continuïteit in de samenwerking geborgd en anderzijds het inspelen op 

nieuwe vragen die tot onderzoek nopen, goed mogelijk. Op vorm en inhoud van deze werkplaatsen 

gaan we bij het advies uitgebreid in.

‘Onderzoek is een zaak van lange adem 

en behoorlijke investering’  (expert)
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3  Conclusies en 
adviezen over 

samenwerking

Samen werken aan onderwijs   Verkenning opleiden en onderzoeken in de school35|   

OCWverslag versie2.indd   35 04-08-14   10:09



36|   

OIDS staat in deze verkenning centraal om te bepalen of intensievere 

samenwerking tot samen leren leidt en of dit een effect heeft op ‘de lerende 

cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit’ 

(uit de Lerarenagenda, OCW, 2013a). De afgelopen 12 jaar is stevig geïnvesteerd 

in het opbouwen van partnerschappen OIDS, waar een groot aantal 

lerarenopleidingen en scholen bij betrokken zijn. Daardoor biedt OIDS een goede 

basis om meer algemene lessen te trekken over samenwerking tussen scholen 

en lerarenopleidingen en welke rol OCW kan spelen bij het verder stimuleren 

en eventueel uitbreiden van die samenwerking. Ook de gesprekken en de 

toekomstconferentie met tal van deskundigen over samenwerking leerden ons 

hierover het nodige. We gaan daarom afzonderlijk in op de samenwerking.

3.1 Conclusies en analyse

9RUPJHYLQJ�HQ�UHVXOWDDW�VDPHQZHUNLQJ

Er is de afgelopen jaren in de partnerschappen hard gewerkt om de samenwerking vorm te geven.

De basiselementen (praktijkbegeleiders, schoolopleiders, overlegstructuur en basisafspraken) zijn 

overal gerealiseerd. De samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen kent een grote variatie 

TXD�RPYDQJ�YDQ�GH�SDUWQHUVFKDSSHQ��GH�LQWHQVLWHLW�HQ�IUHTXHQWLH�YDQ�KHW�FRQWDFW�HQ�GH�LQYXOOLQJ�YDQ�
de begeleiding. Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat scholen en lerarenopleidingen in de 

ruim tien jaar dat aan OIDS wordt gewerkt dichter bij elkaar zijn komen te staan. Aan het begin van 

deze eeuw was nog sprake van twee werelden van theorie en praktijk, waar de lerarenopleidingen 

de toon zetten en de scholen stageplaatsen mochten leveren. Tegenwoordig is sprake van een meer 

gelijkwaardige relatie, waarbij samen overlegd wordt over invulling van de stage en de begeleiding 

daarbij en de scholen meestal invloed hebben op het curriculum. Binnen de deelnemende scholen 

heerst er enthousiasme en trots op de verbeterde praktijkopleiding van studenten, die gaandeweg 

gegroeid is tot 40% van de totale opleiding. Dit resultaat is in belangrijke mate te danken aan de 

samenwerking binnen de partnerschappen van scholen en opleidingen.

Succesfactoren voor samenwerking

Als belangrijke succesfactoren voor het gerealiseerde resultaat zijn drie hoofdcomponenten uit de 

gesprekken te destilleren:

ȏ� KHW�HQWKRXVLDVPH�HQ�GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ�YDQ�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ�
ȏ� GH�ILQDQFLOH�IDFLOLWHULQJ�GRRU�2&:�HQ�GH�LQVWHOOLQJHQ�]HOI�
ȏ� GH�NDGHUVWHOOLQJ�
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Enthousiasme en doorzettingsvermogen

Zowel bij scholen als lerarenopleidingen was ruim tien jaar geleden een groeiend besef dat de 

onderlinge afstand te groot was en dat dit de kwaliteit (verbinding theorie en praktijk) niet ten 

goede kwam. Dit besef kwam samen met de wens (ook op het departement) om meer structureel te 

voorzien in de werving, opleiding en begeleiding van leraren. Deze gezamenlijk gevoelde noodzaak 

legde de basis voor het idee van opleidingsnetwerken en opleidingscentra in de scholen.

Reconstruerend denken we dat dit een belangrijke voorwaarde voor de geslaagde samenwerking 

is geweest. In alle gesprekken was sprake van groot enthousiasme en sterke betrokkenheid bij het 

onderwerp. Daarnaast realiseerden de gesprekspartners zich ook terdege dat het realiseren van een 

VXFFHVYROOH�RSOHLGLQJVVFKRRO�HHQ�]DDN�LV�YDQ�ODQJH�DGHP�HQ�GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ��Ȇ+HW�NRVW�YHHO�WLMG�
om alle lagen in een organisatie erbij te betrekken. Als je dat niet doet stagneert het’, was een veel 

gehoorde opmerking van leraren die een coördinerende rol vervullen in de partnerschappen.

Financiële facilitering

Zonder inzet van extra middelen was het niet mogelijk geweest de samenwerking te realiseren. Dit 

betreft middelen van OCW (in totaal circa 190 miljoen in de periode 2002-2016) en van de scholen en 

lerarenopleidingen. Deze middelen zijn gebruikt om de infrastructuur op te zetten, overleg te voeren 

over visie en inrichting en om de begeleiding te professionaliseren en intensiveren.

+HW�JDDW�KLHUELM�GXV�RP�LQFLGHQWHOH�NRVWHQ��KHW�RS]HWWHQ���PDDU�RRN�RP�VWUXFWXUHOH�NRVWHQ�
(begeleiding). Voor de toekomst is het een vraag of en hoe deze structurele kosten gefinancierd 

worden.

De kaderstelling

Er zijn vanuit OCW eisen gesteld aan de samenwerking, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve 

]LQ��+RHZHO�JH±QWHUYLHZGHQ�DDQJDYHQ�QLHW�DOWLMG�EOLM�WH�]LMQ�PHW�ELMYRRUEHHOG�KHW�NZDOLWHLWVNDGHU�
YDQ�GH�19$2��QRHPGHQ�VRPPLJHQ�KHW�RRN�HHQ�]HJHQ��+HW�GZLQJW�DOOH�SDUWQHUV�HHQ�VHW�DDQ�
randvoorwaarden te realiseren en zet de partijen op scherp wat betreft de kwaliteitszorg. Ook de 

eisen die gesteld zijn aan de omvang (minimaal 80) leggen een bodem voor kwaliteit.

3.2 Aanbevelingen samenwerking

De samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen is binnen OIDS goed van de grond gekomen.

We hebben echter in de beschrijving van de casus kunnen zien dat dit niet betekent dat we kunnen 

vaststellen dat de inhoudelijke doelen van de samenwerking (een betere praktijkopleiding, onderzoek 

op scholen en continue verbetering van de scholen) zijn gerealiseerd. Er zijn deeleffecten te zien: 

er zijn veel mooie voorbeelden van professionalisering van de begeleiding, praktijkonderzoek en 

samenwerkingen tussen scholen en lectoraten/onderzoekers. Wat het effect is van de onderscheiden 

interventies op de prestaties van studenten en op de ontwikkeling binnen scholen is nu nog 

onbekend. Over de rol van de samenwerking tussen partijen en de mogelijke verbetering daarvan 

hebben we de volgende adviezen.
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6RPV�VDPHQ��VRPV�DSDUW

Scholen en lerarenopleidingen zijn afzonderlijke organisaties die samen de opleiding voor studenten 

realiseren, met de lerarenopleiding als eindverantwoordelijke partner. In de praktijk worden twee 

deelproducten (aanbod van theorie op de lerarenopleiding en van praktijksituaties in de school) 

gerealiseerd die nu meer op elkaar afgestemd worden. 

Er zijn grenzen aan wat we van die samenwerking kunnen verwachten. Voor scholen is (uiteraard) de 

corebusiness onderwijs. Daar wordt veel van verwacht: passend onderwijs, opbrengstgericht werken, 

extra aandacht voor rekenen en taal, et cetera. Bij de lerarenopleidingen worden de kennisbases 

vernieuwd, nieuwe afstudeerrichtingen geïmplementeerd in de tweedegraads opleiding en worden 

QLHXZH�URXWHV�LQJHYRHUG�]RDOV�Ȇ(HUVW�GH�.ODVȇ��HGXFDWLHYH�PLQRU�KER�HQ�GHUJHOLMNH�
+HW�LQKRXGHOLMN�XLWZHUNHQ�YDQ�2Ζ'6�LV�HHQ�VWHYLJH�RSJDYH�YRRU�GH�NRPHQGH�MDUHQ��6FKROHQ�HQ�
lerarenopleidingen zullen daarin zeker samenwerken. Toch denken we dat de verbetering van de 

praktijkcomponent vooral gerealiseerd wordt in en door de scholen. Daar moet ook de focus liggen. 

De gedachte dat scholen en lerarenopleidingen samen leergemeenschappen vormen is naar ons 

idee in de huidige vorm te optimistisch. Die kans is groter bij de eerder geschetste academische 

werkplaatsen, waar intensiever wordt samengewerkt, de focus ligt op onderzoek en de activiteit in 

voor de wetenschappers hun kerntaak is.

Ons advies is dan ook om scholen en lerarenopleidingen de inhoudelijke agenda verder uit te laten 

werken, maar daarin een voortrekkersrol te geven aan de scholen. Om de ontwikkeling van scholen 

te stimuleren is de verbinding met onderzoekers kansrijk. Dit kan onder andere via academische 

werkplaatsen vorm krijgen. 

6WDSHO�JHHQ�GRHOHQ���UHDOLVWLVFKH�YHUZDFKWLQJHQ

Eén van onze bevindingen is, dat aan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 

lerarenopleidingen te veel, verschuivende en niet altijd even duidelijke doelstellingen werden 

WRHJHNHQG��0HW�QDPH�GH�FRPELQDWLH�YDQ�RSOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ��VFKRROYHUEHWHULQJ�HQ�RQGHU]RHN�LV�
te veel gebleken. De ontwikkel- en verandercapaciteit van scholen is natuurlijkerwijs beperkt. 

De school is niet in de eerste plaats opleidingsinstituut voor leraren, maar leerplaats voor kinderen 

HQ�MRQJHUHQ��+HW�]RX�JRHG�]LMQ�VFKROHQ�NHX]HV�WH�ODWHQ�PDNHQ�LQ�GH�GRHOVWHOOLQJHQ�RSOHLGHQ��
RQGHU]RHNHQ�HQ�YHUEHWHUHQ��+HW�JDDW�GDDUELM�QLHW�RP�DOOHV�RI�QLHWV��PDDU�RP�DFFHQWHQ��(U�RQWVWDDQ�
dan scholen die veel aandacht schenken aan de opleiding van studenten, scholen die actief 

participeren in academisch onderzoek en scholen die het verbeteren van hun onderwijs op de eerste 

plaats zetten. Opleidingsscholen, academische scholen en verbeterscholen, zou je kunnen zeggen. 

En uiteraard is het wenselijk op termijn de verbinding te leggen tussen die onderwerpen.

Scholen herkennen deze bevinding (´drie is te veel´) niet altijd. De stelling is dan dat er aan de drie 

doelen gewerkt wordt, maar dat het tijd vergt om hierin resultaat te boeken.

Wij zijn van mening dat dit vooral een veranderkundige kwestie is. Simpel gezegd: doe eerst één ding 

JRHG�HQ�NULMJ�GDDUYRRU�MH�KHOH�VFKRRO�PHH��HQ�JD�GDQ�XLWEUHLGHQ��+HW�EHUHLNHQ�YDQ�HHQ�GRHOVWHOOLQJ�
genereert een gevoel van succes in een organisatie en dat geeft energie om door te gaan en een 

volgende doelstelling op te pakken. 

Op zich klinkt het aantrekkelijk en logisch om schoolverbetering, opleiden van aanstaande docenten 

en onderzoek naar onderwijs met elkaar te verbinden. Ook de lerarenopleiding moet weten hoe 

VFKRROYHUEHWHULQJ�NDQ�SODDWVYLQGHQ��RQGHU]RHN�LV�RRN�YRRU�VFKRROYHUEHWHULQJ�UHOHYDQW��PLWV�
praktijkgericht uitgevoerd. Om dit binnen één samenwerkingsconstructie te doen vergt evenwel 

veel van alle partijen: naast de eigen ’corebusiness’ moeten ook verschillende belangen van andere 

partijen worden gediend. Waar dit (deels) wel lukt, zoals in sommige professional development 

schools (PDS) zien we een fysieke integratie van lerarenopleiding, school en universiteit.
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%LQQHQ�GH�VFKRRO�YHHO�ZLQVW�WH�ERHNHQ

Bij OIDS is veel nadruk op de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. We ontdekten in 

de gesprekken dat er ook veel werk te doen is om in de school collega’s te betrekken bij OIDS en OIDS 

WH�YHUELQGHQ�PHW�DQGHUH�DVSHFWHQ�YDQ�+XPDQ�5HVRXUFH�'HYHORSPHQW��+5'��
Voor opleidingsscholen is het van belang om opleiden van studenten te plaatsen binnen het 

WRWDOH�EHOHLG�YDQ�+5'��PHW�HHQ�JH]DPHQOLMNH�YLVLH��FRPSHWHQWLHOLMVW�HQ�DDQSDN��'LW�ZRUGW�GRRU�YHHO�
gesprekspartners in de gesprekken en op het symposium onderstreept. Een doorgaande lijn van de 

opleiding en begeleiding van de aankomende leraar, de starter en de ervaren leraar wordt van belang 

geacht. Deze lijn is nog niet uitgekristalliseerd.

%LQQHQ�GH�VFKROHQ�LV�KHW�YRRU�KHW�EHUHLNHQ�YDQ�HHQ�GXXU]DDP�HIIHFW�YDQ�2Ζ'6��HQ�+5'�LQ�GHQ�EUHGH��
noodzakelijk om aandacht te schenken aan kennisdeling en het betrekken van meerdere leraren 

bij de vernieuwing. Dit gebeurt ook al in opleidingsscholen, maar het komt nog vaak voor dat OIDS 

beperkt blijft tot kleine groepjes enthousiaste voortrekkers. Om een leerproces tussen leraren in 

de praktijk tot stand te brengen is het bij elkaar in de klas kijken, samen werken aan onderwijs een 

HIIHFWLHYH�PHWKRGH��0F.LQVH\���������'DDUELM�JDI�9DQ�GH�*ULIW�DDQ�GDW�REVHUYDWLH�HQ�IHHGEDFN�GH�
verandermotoren van het onderwijs zijn.

Ons advies is om bij de verdere ontwikkeling van OIDS, maar ook bij nieuwe onderwijsinnovaties aan 

de samenwerking en kennisdeling binnen de school extra aandacht te schenken.

Financiering van samenwerkingsprojecten

OIDS is de afgelopen jaren gestimuleerd via diverse subsidieregelingen. Daarnaast zijn er 

veel aanverwante regelingen ontworpen, waarvoor deels overlappende (meestal) regionale 

partnerschappen worden gevormd.

We hebben vastgesteld dat er in de afgelopen tien jaar naast OIDS negen verwante regelingen zijn 

ontworpen om de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen te stimuleren en om flexibele 

URXWHV�QDDU�KHW�OHUDDUVFKDS�WH�RQWZLNNHOHQ��+RHZHO�LHGHUH�UHJHOLQJ�]LMQ�HLJHQ�GRHO�HQ�QXW�KDG��LV�GLW�
YRRU�VFKROHQ�ODVWLJ�WH�RYHU]LHQ��]LH�ELMODJH�ΖΖΖ���+HW�OHLGW�WRW�EXUHDXFUDWLH�HQ�FDOFXOHUHQG�JHGUDJ��9RRU�
de toekomst lijkt het ons verstandig in voorkomende gevallen meer ruimte te laten aan het veld en 

op landelijk niveau afspraken te maken, bijvoorbeeld via bestuursakkoorden. Dergelijke akkoorden 

kunnen financieel worden ondersteund door bijvoorbeeld een landelijke fonds, dat gekoppeld is aan 

de afgesproken agenda. Scholen, samenwerkingsverbanden kunnen dan aanvragen doen op door 

hun (regionaal) bepaalde prioriteiten. 

In 2017 lopen veel tijdelijke subsidieregelingen af. Indien de noodzaak bestaat om de ontwikkeling 

van delen uit de lerarenagenda verder te ondersteunen, dan stellen we voor dat vorm te geven in een 

landelijk innovatiefonds leraren. 

Bij de inrichting van een dergelijk landelijk innovatiefonds leraren raden we aan de in dit rapport 

geschetste adviezen te betrekken. Daarbij denken we aan het meten van effecten, maken van keuzes 

(geen doelen stapelen) en kritisch kijken waar samenwerking een meerwaarde heeft en waar scholen 

of lerarenopleidingen meer aan zet zijn.
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Naast het bestuderen van partnerschappen OIDS om inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden om samenwerking te intensiveren, was er ook interesse in 

een evaluatie van OIDS op zichzelf. In dit hoofdstuk trekken we conclusies en 

doen aanbevelingen specifiek gericht op OIDS.

4.1 Conclusies en analyse

Doel versmald

De doelstelling van OIDS is in de loop van de jaren in de regelingen veranderd. Van 

integrale opleidingsfunctie is het doel verschoven naar het verbeteren van het opleiden 

van studenten in de praktijk en het doen van praktijkonderzoek door en met studenten 

(AOS). 

Investeringen 

In totaal is in de periode van 2002 tot 2016 ruim 190 miljoen euro geïnvesteerd in OIDS. 

+HW�JHPLGGHOG�EHVWHGH�WRWDOH�MDDUEHGUDJ�LV�QX������PLOMRHQ�HXUR�SHU�MDDU��LQFOXVLHI�$26���
0HW�HHQ�VWXGHQWHQDDQWDO�YDQ�FLUFD�WLHQGXL]HQG�LV�GDW�HHQ�LQYHVWHULQJ�YDQ�������HXUR�SHU�
student per jaar. De subsidiëring is in de loop der tijd verschoven van het aanjagen van 

een vernieuwing naar het structureel bekostigen van een betere praktijkcomponent van 

GH�OHUDUHQRSOHLGLQJ��+HW�JHPLGGHOGH�EHGUDJ�SHU�VWXGHQW�LV�VXEVWDQWLHHO��LQ�UHODWLH�WRW�GH�
huidige bekostiging per student), mede gezien het ontbreken van zicht op de effecten op 

de competenties van studenten. Bovendien wordt slechts 15% van de studenten op deze 

(intensieve) wijze begeleid. 

2SOHLGHQ

Kwaliteit divers 

ȏ���'H�RPYDQJ��LQWHQVLWHLW�HQ�NZDOLWHLW�YDQ�2Ζ'6�ZLVVHOHQ�VWHUN�SHU�SDUWQHUVFKDS�
   en per partner.

ȏ���(U�ZRUGHQ�GH�QRGLJH�NZDOLWHLWVHLVHQ�JHVWHOG�DDQ�RSOHLGLQJVVFKROHQ��(U�LV�HFKWHU�QLHW�
   onderzocht of die (soms randvoorwaardelijke) kwaliteit ook effect heeft op de prestaties 

   van studenten (noch op de resultaten van leerlingen in de opleidingsscholen). 

ȏ���+HW�LQWHQVLHYH�UH��FRQWDFW�WXVVHQ�VFKROHQ�HQ�RSOHLGLQJHQ�HQ�GXXU]DDPKHLG�YDQ�GLH�
   relatie worden als belangrijke voorwaarden voor succes voor een betere opleiding 

   JH]LHQ��9HUELQGLQJ�YDQ�2Ζ'6�PHW�KHW�EUHGH�+5'�EHOHLG�ZRUGW�EHODQJULMN�JHYRQGHQ�GRRU�
   de geïnterviewden.

Kwantitatieve doelstelling gehaald

ΖQ�Ȇ.UDFKWLJ�0HHVWHUVFKDSȇ�LV�ELM�GH�GRHOVWHOOLQJ�RYHU�NZDQWLWDWLHYH�YHUDQNHULQJ�HHQ�
DDQWDO�VWXGHQWHQ�YDQ�������LQ������JHQRHPG��2&:������D���+HW�ZDUHQ�HU��������GXV�GLH�
doelstelling is ruimschoots gehaald.

Geen praktijkcurriculum

Er is meestal geen sprake van een echt praktijkcurriculum. De onderdelen van de 

lerarenopleiding zijn goed beschreven en het leren op de opleidingsschool is een verrijkte 

vorm van stagelopen. 
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+HW�SUDNWLMNFXUULFXOXP�ZRUGW�LQKRXG�JHJHYHQ�PLGGHOV�OHHUZHUNWDNHQ��9HUGHU�ZRUGW�GXLGHOLMN�GDW�
wat er op de scholen aangeboden wordt, verschilt per praktijkbegeleider en gebaseerd lijkt te 

zijn op eigen ideeën van deze praktijkbegeleider over wat belangrijk is voor het beroep en niet op 

gedeelde opvattingen over de toekomstige collega.

Meer inzicht nodig in rol en effect begeleiding

'H�LQVSHFWLH�RRUGHHOW�LQ�KDDU�UDSSRUW�ȇ.UDFKWLJ�0HHVWHUVFKDSȇ�GDW�GH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�EHJHOHLGLQJ�
binnen OIDS sterk wisselend is (Inspectie van het Onderwijs 2013).

Begeleiding is een kernelement van OIDS, waar veel in is geïnvesteerd. Uit onderzoek blijkt echter 

dat het niet duidelijk is wat werkt. De inspectie adviseert om de begeleiding te professionaliseren. 

Dit advies moeten ter harte worden genomen, maar wel met de opmerking dat de inhoud van de 

professionaliseringstrajecten gericht moet zijn op wat werkt in de begeleiding.

Effect is vooral dichter bij elkaar staan

ȏ� (HQ�EHODQJULMN�HIIHFW�YDQ�2Ζ'6�LV�GH�YHUEHWHUGH�VDPHQZHUNLQJ�HQ��RS�RQGHUGHOHQ��VDPHQKDQJ�
� WXVVHQ�VFKROHQ�HQ�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ��+HODDV�LV�HU�QDXZHOLMNV�RQGHU]RHN�JHGDDQ�QDDU�GH�
 effecten van OIDS in Nederland op de prestaties van studenten en is nog niet aangetoond dat 

 OIDS betere startende leraren oplevert.

ȏ� (U�ZRUGW�]HNHU�JHOHHUG�RS�GH�RSOHLGLQJVVFKROHQ��9DQ�HHQ�VWUXFWXUHHO�HIIHFW�ELQQHQ�GH�KHOH�
 school is echter meestal geen sprake. De samenwerking tussen scholen en lerarenopleiding 

 is precies dat: op onregelmatige basis samen werken en volgens veel geïnterviewden ook veel 

 samen praten. Voor samen leren is meer nodig. Samenwerking draagt niet uit zichzelf bij aan 

 een lerende organisatie: dit effect lijkt beperkt.

ȏ� +HW�HQWKRXVLDVPH�YRRU�VDPHQZHUNLQJ�LV�JURRW��+LHURS�YRRUWERXZHQ�PHW�HHQ�JHULFKWHUH�
 inhoudelijke agenda voor de samenwerking is goed mogelijk.

2QGHU]RHNHQ

Onderzoek heeft vele verschijningsvormen en bloeit ook buiten de opleidingsschool

De samenwerking op het terrein van onderzoek groeit. Dat gaat om alle typen onderzoek. Er is 

praktijkonderzoek, praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek. Praktijkonderzoek 

levert informatie op voor een bepaalde school, vaak gericht op het verbeteren van onderwijs, 

terwijl bij praktijkgericht onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over meerdere scholen. 

Fundamenteel onderzoek tenslotte levert een bijdrage aan onderwijskundige theorievorming. 

Binnen de academische opleidingsscholen wordt verhoudingsgewijs veel praktijkonderzoek 

gedaan. Bij praktijkgericht en fundamenteel onderzoek zien we (ook) veel samenwerking 

tussen onderzoeksinstituten en scholen buiten opleidingsscholen. Daar is sprake van een 

verbinding tussen partijen op een inhoudelijke thema. Dat geeft een inhoudelijke ‘drive’ aan de 

samenwerking.

Drie functies is te veel

Onderzoek, opleiden en schoolontwikkeling zijn geen vanzelfsprekende combinatie. Dit heeft 

meerdere redenen. Er is niet altijd een onderzoeksagenda die goed verbonden is met de 

verbeteragenda van de school. Veel scholen geven aan nog aan het begin van een ontwikkeling 

te staan: onderzoek als integraal onderdeel van de ontwikkeling van de hele school komt weinig 

YRRU��+HW�EHJHOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�ELM�RQGHU]RHN�ZRUGW�GRRU�OHUDUHQ�RRN�ODVWLJ�JHYRQGHQ��(Q�
de onderzoeksvraag van de student past niet altijd binnen de verbeteragenda van de school. 

Onderzoek is ook op de lerarenopleiding een vrij nieuw fenomeen en krijgt pas nu een vaste plek 

in het curriculum. Opleiden van leraren in onderzoek is daarmee ook nieuw.
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4.2 Adviezen

De constatering dat OIDS scholen en lerarenopleidingen dichter bij elkaar heeft gebracht is 

een heuglijk feit. Er wordt met veel enthousiasme samen gewerkt aan opleiden en onderzoek 

van studenten. Daarnaast moeten we ook vaststellen dat we nog aan het begin staan van de 

inhoudelijke ontwikkeling van de school als professionele opleidingsplek voor leraren. 

+HW�LV�WH�YURHJ�RP�EHZH]HQ�ZHUNZLM]HQ�WH�YHUVSUHLGHQ��'H�KXLGLJH�RSOHLGLQJVVFKROHQ�]LMQ�ELM�HHQ�
voldoende beoordeling door de NVAO bij de aankomende accreditatie verzekerd van financiering 

YRRU�]HV�MDDU��+HW�LV�EHODQJULMN�RP�QX�YDVW�WH�VWHOOHQ�KRH�GH�NRPHQGH�]HV�MDDU�EHQXW�ZRUGHQ�
en wat het scenario is voor 2020 en verder. In dit adviesdeel doen we eerste voorstellen voor 

inhoudelijke verbetering voor de korte termijn. Vervolgens schetsen we een perspectief na 2020. 

ΖQKRXGHOLMNH�YHUEHWHUDJHQGD

'H�XLWYRHULQJVSUDNWLMN�YDQ�2Ζ'6�NHQW�HHQ�JURWH�YDULDWLH��+HW�LV�QX�QRJ�QLHW�PRJHOLMN�RP�LQ�GLH�
variatie de ‘best practices’ aan te wijzen. Een van de geïnterviewden merkte op dat het wellicht 

niet om best practices moet gaan, maar om best principles. Wij onderschrijven dit idee van 

harte. Verscheidenheid in vormgeving is uitstekend als deze maar gebaseerd is op (bij voorkeur 

bewezen) principes. Zowel in de praktijk als in de wetenschap is inmiddels de nodige ervaring 

met leren op de werkplek opgedaan. Dat geeft een basis om op voort te bouwen. We adviseren 

om een inhoudelijke verbeteragenda op te stellen voor de komende periode van zes jaar en de 

opleidingsscholen te verzoeken hier gezamenlijk aan te werken.

Uit onze verkenning blijkt dat de volgende onderwerpen in ieder geval op deze agenda 

moeten staan:

ȏ� %HJHOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�ELM�OHVJHYHQ�HQ�DDQYHUZDQWH�WDNHQ
ȏ� %HJHOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�ELM�RQGHU]RHN
ȏ� %HRRUGHOHQ�YDQ�GH�SUDNWLMNVWDJH
ȏ� 2QWZLNNHOHQ�ZHUNSOHNFXUULFXOXP

Deze agenda zal nader uitgewerkt moeten worden met opleidingsscholen en wetenschappers. 

Daarnaast lijkt het ons verstandig hier regie op te voeren en een inhoudelijke stuurgroep in 

te stellen die een programmastructuur opzet en hieraan sturing geeft. In de afgelopen jaren 

heeft deze regie ontbroken en zijn keer op keer de succesvolle onderdelen niet onderzocht of 

benoemd.

+HW�ZHUNHQ�DDQ�GH�YHUEHWHUDJHQGD�JDDW�LQ�YLHU�VWDSSHQ�����FUHUHQ�HQ�RQGHUKRXGHQ�YDQ�RYHU]LFKW�
over praktijk en theorie op dit thema, 2. vaststellen best principles, 3. verder uitvoeren onderzoek 

en experimenten, 4. ontwikkelen excellente praktijkaanpak.

'LW�YHUEHWHUSURFHV�YLQGW�LQ�YRRUWGXUHQGH�FRPPXQLFDWLH�PHW�GH�RSOHLGLQJVVFKROHQ�SODDWV��+HW�
gaat niet om het uitvinden van hele mooie wielen waar vervolgens niemand mee wil rijden. 

+HW�LV�HHQ�LQWHUDFWLHI�SURFHV�ZDDULQ�SUDNWLMN��RQGHU]RHN�HQ�WRHSDVVLQJ�YDQ�UHVXOWDWHQ�HONDDU�
YRRUWGXUHQG�DIZLVVHOHQ��+HW�LV�YDQ�EHODQJ�LQ�GH�ORRS�YDQ�GH�NRPHQGH�MDUHQ�KLHUELM�RRN�ȆJHZRQHȇ�
stagescholen te betrekken.

We stellen voor deze inhoudelijke verbeteragenda centraal te laten leiden door een 

wetenschapper en een schoolleider, beiden met bewezen trackrecord op dit terrein. 

Samenwerking met het onlangs opgerichte Steunpunt Opleidingsscholen, dat kennisdeling als 

belangrijke taak heeft, is aan te bevelen.
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Naast het werken aan een inhoudelijke agenda stellen we voor de stuurgroep te laten 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om op meer baanbrekende wijze vorm te 

geven aan het samen opleiden. Zo lang de samenwerkingspartners in aparte organisaties werken 

met eigen doelstellingen heeft de samenwerking zijn (wettelijke) grenzen. 

Wanneer lerarenopleiders en leraren in scholen samen teams vormen en nieuwe concepten 

uitdenken en uitvoeren is wellicht meer effect te bereiken. Dit zien we ook als een 

interessante gedachte voor bijvoorbeeld het mbo, waar de aansluiting tussen tweedegraads 

lerarenopleidingen en de Regionale Opleidingen Centra al jaren problematisch is. De net herziene 

RSOHLGLQJ�YRRU�]LM�LQVWURPHUV��KHW�]RJHQDDPGH�3'*��PHW�HHQ�DFFHQW�RS�SUDNWLMN�HQ�PDDWZHUN�TXD�
theorie is ons inziens een inspirerend voorbeeld voor de ‘gewone’ tweedegraads lerarenopleiding. 

We adviseren de behoefte aan dergelijke experimenten te onderzoeken en vervolgens mogelijke 

uitwerkingen te bespreken met het departement. Dan kan bezien worden of deze uitwerkingen 

wenselijk zijn en wettelijk mogelijk gemaakt kunnen worden.

Meet effect OIDS 

Er is al het nodige onderzoek gedaan op dit terrein. Dat betreft monitoronderzoek, kleine 

studies of onderzoek naar aspecten van OIDS (bijvoorbeeld begeleiden). De omvang van OIDS 

en de verwachte opbrengst rechtvaardigen echter systematisch onderzoek naar de effecten op 

GH�SUHVWDWLHV�HQ�EHOHYLQJ�F�T��WHYUHGHQKHLG�YDQ�VWXGHQWHQ��'H�YUDDJ�GLH�ZH�LQ�DOOH�JHVSUHNNHQ�
VWHOGHQ��ȆKHHIW�X�JHPHWHQ�ZDW�KHW�HIIHFW�YDQ�GH�LQYRHULQJ�YDQ�2Ζ'6�RS�VWXGHQWHQ�LV"ȇ�ZHUG�PHHVWDO�
met nee beantwoord. In een enkel geval waren er lokaal gegevens beschikbaar. 

We adviseren om de effecten van OIDS op de competenties van afstudeerders te (laten) meten.

Daarbij is het ook relevant te achterhalen (bij een eventueel significant effect) hoe de 

verschillende elementen van OIDS bijdragen aan dit effect. Daarnaast bevelen we aan bestaande 

onderzoeksgegevens te benutten voor het vaststellen van effect en satisfactie van OIDS. 

Tevens adviseren we de NVAO-beoordeling in het kader van een aparte erkenning te laten 

vervallen als deze vorm van effectmeting op orde is. De NVAO-erkenning heeft zijn waarde 

bewezen en heeft partnerschappen op scherp gezet wat betreft hun kwaliteitszorgsystemen. 

Deze beoordeling geeft inzicht in kwaliteitszorg van het partnerschap en haar partners, maar 

JHHIW�RQYROGRHQGH�EHHOG�YDQ�KHW�IXQFWLRQHUHQ�YDQ�GH�ZHUNSOHN�DOV�OHHUSOHN��+LHUGRRU�RQWVWDDW�
- ten onrechte - het beeld dat alle scholen binnen de erkende partnerschappen wat betreft de 

praktijkcomponent goed scoren. De reguliere accreditatie geeft naar ons idee voldoende borging 

voor de kwaliteitszorg van de praktijkkant van de opleiding.

'LJLWDDO�'DVKERDUG�2Ζ'6

Sinds 2002 hebben verschillende organisaties in opdracht van OCW informatie verzameld 

RYHU�2Ζ'6��:H�NZDPHQ�UDSSRUWHQ�HQ�RYHU]LFKWHQ�WHJHQ�YDQ�RQGHU�DQGHUH�.3&�JURHS��.30*��
SenterNovem/Agentschap NL, DUO, NVAO, Cinop, Oberon en Regioplan. Daarnaast produceren 

partnerschappen en verschillende onderzoekers veel relevante stukken die bijdragen aan een 

duidelijker beeld van OIDS. Veel actuele informatie over de opleidingsscholen zelf is bij DUO en 

NVAO beschikbaar, maar tot op heden is dit niet systematisch vastgelegd, waardoor dezelfde 

YUDJHQ�RP�GH�SDDU�MDDU�ZHHU�JHVWHOG�ZRUGHQ��+HW�EOHHN�WLMGHQV�GH�YHUNHQQLQJ�GDDUGRRU�ODVWLJ�
inzicht te krijgen in wat er zich de afgelopen 12 jaar heeft afgespeeld op het gebied van OIDS. 

Vragen als welke scholen betrokken zijn en waaraan de subsidiegelden werden besteed bleken 

niet te beantwoorden. Verschillende partijen gaven in de verkenning aan interesse te hebben in 

actuele data over OIDS. 
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Gezien de grote investeringen van OCW in OIDS de afgelopen jaren, bevelen we aan om meer 

werk te maken van het systematisch verzamelen en bijhouden van relevante (beleids)informatie. 

We stellen voor DUO opdracht te verstrekken een digitaal dashboard te ontwikkelen, waarin 

beschikbare gegevens uit het verleden en de meest actuele informatie over OIDS op toegankelijke 

wijze ontsloten wordt voor OCW, de sectorraden en de betrokkenen bij OIDS. 

3UDNWLMNRQGHU]RHN�RS�DOOH�VFKROHQ

+HW�LV�YDQ�EHODQJ�RP�SUDNWLMNRQGHU]RHN�JHNRSSHOG�DDQ�VFKRROYHUEHWHULQJ�YHUGHU�WH�YHUVWHUNHQ��
Dit is voor alle scholen van belang, en niet alleen voor de gesubsidieerde (academische) 

opleidingsscholen. Door het loskoppelen van praktijkonderzoek van de opleidingsfunctie ontstaat 

na 2016 de mogelijkheid stimuleringsactiviteiten ook open te stellen voor andere scholen en 

samenwerkingsverbanden. 

Specifieke subsidies, zoals sinds 2005 aan de academische opleidingsscholen zijn verstrekt, lijken 

hiervoor niet noodzakelijk. Praktijkonderzoek wordt immers al bevorderd door aandacht voor 

opbrengstgericht werken, door mogelijkheden voor individuele leraren om met de lerarenbeurs 

een master-opleiding te volgen en door de ontwikkeling van scholen tot professionele 

leergemeenschappen.

Na ruim tien jaar de functie van praktijkonderzoek met subsidie te hebben ontwikkeld, is het ons 

inziens tijd om dit ontwikkelproces te verbeteren en te verbreden:

���YHUEHWHUHQ�GRRU�GH�YHUELQGLQJ�YDQ�SUDNWLMNRQGHU]RHN�PHW�VFKRROYHUEHWHULQJ�WH�YHUVWHUNHQ�
2. verbreden door kennis daarover te delen binnen de (academische) opleidingsscholen, tussen 

(academische) opleidingsscholen en met alle andere scholen en samenwerkingsverbanden die 

ervaring hebben of juist ervaring en kennis zoeken. 

+LHUELM�]LHQ�ZLM�HHQ�URO�ZHJJHOHJG�YRRU�KHW�6WHXQSXQW�2SOHLGLQJVVFKROHQ��GDW�ELMHHQNRPVWHQ�
kan faciliteren waar de ervaringen en kennis rondom het doen van praktijkonderzoek 

HQ�GH�YHUELQGLQJ�PHW�VFKRROYHUEHWHULQJ�ZRUGHQ�JHGHHOG��+HW�1DWLRQDDO�5HJLHRUJDDQ�
Onderwijsonderzoek (NRO) kan aan dit verbeterproces een bijdrage leveren, door via gericht 

onderzoek de opbrengsten en verbetermogelijkheden van praktijkonderzoek beter inzichtelijk te 

maken. We adviseren om aan het Steunpunt en het NRO opdracht te geven hiertoe voorstellen 

te doen.

6WLPXOHHU�DFDGHPLVFKH�ZHUNSODDWVHQ

Binnen de academische opleidingsscholen wordt weliswaar ook wetenschappelijk onderzoek 

gedaan, het leeuwendeel van de activiteiten is praktijkonderzoek.

Voor een betere verbinding tussen onderwijswetenschap en praktijk is meerjarige gerichte 

samenwerking nodig, zo constateerden de door ons geraadpleegde experts. Alleen op die manier 

kan wetenschappelijke kennis gegenereerd worden die belangrijk is voor scholen en daar ook 

toegepast wordt.

Naar analogie van de academische werkplaatsen, zoals die in de zorg bestaan (en gesubsidieerd 

ZRUGHQ�GRRU�=RQ0:��LV�RRN�YRRU�RQGHUZLMVRQGHU]RHN�HHQ�GHUJHOLMNH�VDPHQZHUNLQJVYRUP�
ZHQVHOLMN��+LHULQ�NDQ�SUDNWLMNJHULFKW�HQ�IXQGDPHQWHHO�RQGHU]RHN�HHQ�SODDWV�NULMJHQ�LQ�HHQ�
structureel samenwerkingsverband tussen onderzoekers en onderwijsinstellingen en daarnaast 

eventueel ook lerarenopleidingen en decentrale overheden. 

Er zijn momenteel al consortia van scholen en onderzoekers rond praktijkgericht onderzoek, 

die aanvragen kunnen indienen bij onder andere het NRO voor subsidie. De academische 

ZHUNSODDWVHQ�YHUVFKLOOHQ�YDQ�GH]H�FRQVRUWLD�TXD�ORRSWLMG��'H�FRQVRUWLD�]LMQ�NRUWORSHQG�HQ�GH�
academische werkplaatsen zijn langjarige samenwerkingsverbanden. 
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Bij een academische werkplaats ligt het accent op het genereren van toepasbare kennis. Een 

academische opleidingsschool is een samenwerkingsverband, waarbij het accent ligt op de 

combinatie van opleiden en onderzoeken door studenten en schoolontwikkeling.

Belangrijke kenmerken van zo’n academische werkplaats zijn:

ȏ� GH�SDUWQHUV�ERXZHQ�JH]DPHQOLMN�HHQ�NHQQLVLQIUDVWUXFWXXU�RS�
ȏ� GH]H�LQIUDVWUXFWXXU�ZRUGW�JHEUXLNW�RP�HHQ�DDQWDO�VSHFLILHNH�GRHOVWHOOLQJHQ�WH�EHUHLNHQ�
 waaronder in ieder geval: onderzoeksresultaten en toepassingen van onderzoek in praktijk 

 en beleid.

In zo’n samenwerkingsverband brengen de verschillende partijen hun specifieke expertise in:

ȏ� XQLYHUVLWHLWHQ��OHFWRUDWHQ�YDQ�KRJHVFKROHQ��RQGHU�DQGHUH�OHUDUHQRSOHLGLQJHQ��HQ�DQGHUH�
 onderzoeksinstituten brengen wetenschappelijke (methodische) kennis, onderzoekservaring 

� HQ�URO�ELM�YHUWDOLQJ�YDQ�YUDJHQ�QDDU�RQGHU]RHN�HQ�GH�XLWYRHULQJ�GDDUYDQ�LQ�
ȏ� RQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ�EUHQJHQ�NQHOSXQWHQ�XLW�GH�SUDNWLMN�LQ�RP�WH�RQGHU]RHNHQ�HQ�RP�
 oplossingen te onderbouwen, kunnen een rol krijgen in het uitvoeren van onderzoek en zijn de 

 plaats waar de resultaten worden gebruikt.

$QGHUH�SDUWQHUV�NXQQHQ�DDQVOXLWHQ��ZDQQHHU�GDDU�EHKRHIWH�DDQ�LV��+LHUELM�ZRUGW�JHGDFKW�DDQ�
ȏ� OHUDUHQRSOHLGLQJHQ��GH]H�NXQQHQ�GH�RQWZLNNHOGH�NHQQLV�JHEUXLNHQ�LQ�GH�RSOHLGLQJHQ�HQ�HHQ�
 rol spelen bij het ontwikkelen van trainingen. De lectoraten en onderzoeksafdelingen kunnen 

� SDUWLFLSHUHQ�LQ�KHW�RQGHU]RHN��]LM�ZRUGHQ�GDQ�JH]LHQ�DOV�RQGHU]RHNVSDUWQHU�]RDOV�KLHUERYHQ�
� EHQRHPG�
ȏ� GHFHQWUDOH�RYHUKHGHQ��GH]H�NXQQHQ�DDQGDFKW�YUDJHQ�YRRU�GH�SUREOHPDWLHN�YDQ�EHSDDOGH�
 beleidskwesties en kunnen een rol spelen bij implementatie en de bestendiging resultaten 

 (bij kwesties als de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg, verzuimbeleid en dergelijke).

Vanuit deze samenwerkingsverbanden wordt kennis opgebouwd die gebaseerd is op solide 

onderzoek en tegelijkertijd voortkomt uit vragen in de praktijk en die leidt tot bruikbare producten 

en adviezen. Deze kennis komt niet alleen de partners in de academische werkplaats ten goede, 

maar is ook voor andere onderwijsinstellingen van belang.

Bij een goede verdeling over het land is het mogelijk dat deze werkplaatsen ook een functie 

vervullen in de landelijke kennisdeling en in het beantwoorden van kennisvragen van scholen. 

.HQQLVYUDJHQ�YDQXLW�GH�SUDNWLMN�]RXGHQ�HHUVW�DDQ�GH�RUGH�NXQQHQ�NRPHQ�ELQQHQ�KHW�HLJHQ�
samenwerkingsverband, maar het is goed voorstelbaar dat in specifieke gevallen verwezen kan 

worden naar deskundigen elders. Op deze manier zouden de academische werkplaatsen de 

functie van kennisknooppunt kunnen krijgen voor de eigen regio met een netwerkfunctie ten 

opzichte van de andere kennisknooppunten.

Zoals de ervaringen in de zorg leren, is een meerjarige financiële impuls (vier tot acht jaar) 

noodzakelijk om academische werkplaatsen goed van de grond te laten komen. Dit vergt een 

VHOHFWLHSURFHGXUH��]RDOV�=RQ0:�GLH�KDQWHHUW�YRRU�GH�ZHUNSODDWVHQ�LQ�GH�]RUJ��KLHUELM�NXQQHQ�RRN�
VSHFLILHNH�WKHPDȇV�HQ�RI�UHJLRQDOH�VSUHLGLQJ�DOV�UDQGYRRUZDDUGHQ�ZRUGHQ�PHHJHQRPHQ��+HW�OLJW�
in de rede dat reeds bestaande samenwerkingsverbanden waarin onderzoek centraal staat, een 

goede kans maken op erkenning als academische werkplaats

‘Onderzoek en onderwijsvernieuwing gaan prima samen, 

maar het is een zaak van lange adem’ (onderzoeker)

Ʌ
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Scenario na 2020

Over het scenario na 2020 is gesproken op het Toekomstsymposium in een workshop met 

experts en praktijkdeskundigen. We legden de deelnemers drie scenario’s voor: 

1. Doorgaan met de huidige aanpak van OIDS en deze stapsgewijs verbeteren en uitbreiden 

2. Verspreiden van goede elementen naar alle stagescholen 

3. Concentreren van alle stagiaires op (excellente) opleidingsscholen.

Dit laatste scenario werd door de deelnemers lastig uitvoerbaar geacht, onder andere vanwege 

de beschikbaarheid van stageplaatsen. Excellentie, gedefinieerd als ‘state of the art’ kwaliteit 

van opleidingsscholen werd wel aansprekend gevonden. Daarbij wordt gedacht aan kwaliteit 

van de opleiders en begeleiders, professionalisering van leraren gedurende hun hele carrière, 

school als leergemeenschap en dergelijke. Bij het scenario van verspreiden van goede elementen 

naar alle stagescholen werd gesteld dat deze elementen moeten worden opgenomen in een 

NZDOLWHLWVNDGHU�ZDDU�HONH�VWDJHVFKRRO�GDQ�DDQ�PRHW�YROGRHQ��+HW�VFHQDULR�ȆJHZRRQ�GRRUJDDQȇ�NDQ�
op veel steun rekenen. ‘Bouw voort op het succes’ is het motto. 

Ons advies sluit aan op een aantal van de genoemde argumenten. Concentratie van alle 

studenten in excellente opleidingsscholen lijkt geen haalbare zaak. Voorlopig (de komende zes 

jaar) doorgaan op de ingeslagen weg is reeds besloten en geeft de mogelijkheid om inhoudelijk 

zaken te verbeteren en verder te onderzoeken. Dat is nodig omdat we immers onvoldoende zicht 

hebben op wat een bewezen effectieve aanpak is.

Na 2020 is er ruimte om de huidige OCW financiering voor OIDS anders in te richten.

(U�LV�GDQ�TXD�RQWZLNNHOLQJ�YROGRHQGH�JH±QYHVWHHUG��GLW�GHHO�YDQ�KHW�VWLPXOHULQJVEHOHLG�LV�YROWRRLG��
Dan blijft de vraag over of scholen gecompenseerd moeten worden voor hun inspanningen 

om studenten meer in de praktijk op te leiden. In algemene zin adviseren we om dat niet te 

GRHQ��+HW�RSOHLGHQ�YDQ�VWXGHQWHQ�KRRUW�ELM�GH�SULPDLUH�WDDN�YDQ�KHW�RQGHUZLMV�HQ�ZRUGW�GHHOV�
gecompenseerd in de lumpsum en door de productiviteit van studenten. We vinden het wel 

redelijk om die scholen die daar meer werk van maken en dat goed doen daarvoor te belonen. 

Daarmee wordt ook voortgebouwd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Daarbij is bewezen kwaliteit voorwaarde voor bekostiging. Dan denken we niet aan 

UDQGYRRUZDDUGHQ��PDDU�NZDOLWHLW�JHGHILQLHHUG�DOV�VWXGLHVXFFHV�YDQ�GH�VWXGHQWHQ��+HW�RQGHU]RHN�
naar effecten, dat hiervoor is aanbevolen kan hiervoor de instrumenten aanreiken.

We geven in overweging om naast het kwaliteitscriterium ook de omvang mee te wegen.

+HW�PRHW�GDQ�JDDQ�RP�HHQ�VXEVWDQWLHHO�DDQWDO�VWXGHQWHQ�LQ�UHODWLH�WRW�GH�WRWDOH�JURRWWH�
YDQ�GH�VFKRRO��+HW�DDQWDO�VWXGHQWHQ�LV�QX�RRN�DO�HHQ�FULWHULXP�ELM�GH�ILQDQFLHULQJ�YDQ�GH�
opleidingsscholen (minimaal 80 per opleidingsschool). We stellen voor het getalscriterium te 

YHUOHJJHQ�QDDU�GH�LQGLYLGXHOH�VFKRRO��YR��PER��RI�KHW�LQGLYLGXHOH�EHVWXXU��SR���+HW�JDDW�LPPHUV�
om extra inzet op schoolniveau. Wat hierbij een reëel getal is kan met de sectorraden worden 

overlegd. Per student wordt dan jaarlijks een bedrag verstrekt. 

Voordeel van het meewegen van omvang is dat het concentratie van studenten op stagescholen 

stimuleert, wat de begeleiding beter en efficiënter kan maken.
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Tekst lerarenagenda
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Bijlage II 

Gespreksthema’s interviews

Stand van zaken OIDS en verbetermogelijkheden

- begeleiding op de school/integraal personeelsbeleid 

- beoordeling

- inbedding onderzoek in opleiding en schoolontwikkeling

- integrale kwaliteitszorg

- een (h)echt partnerschap

- ‘gecontroleerd’ uitbreiden van het partnerschap 

- een optimaal leerklimaat

Andere sleutels voor succes?

Basisvoorwaarden en succesfactoren?

Kennisdeling met andere scholen

Onderzoek op scholen

Toekomst OIDS/PDS/academische werkplaatsen
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Bijlage III 

Subsidies samenwerking en flexibele routes naar leraarschap

Loop-

tijd
Subsidie

Samen 

werking

Budget  

2013/ 

2016

Toelichting

2010-
2013

Stimuleringsregeling 
Krachtig Meesterschap 41 Nvt

Activiteiten die het streven naar 
excellentie van nieuwe en zittende 
leraren po en vo ondersteunen. 
(Budget van 18 miljoen)

2011– 
2017

Academische Opleidings
school 35 € 17,5 miljoen

Opleidingsschool die het opleiden van 
leraren verbindt met het verrichten van 
onderzoek en schoolontwikkeling.

2012-
2016 Eerst de Klas - € 8 miljoen

Tweejarig traineeprogramma 
waarin recent afgestudeerde 
academici in het vo aan de slag 
gaan, hun onderwijsbevoegdheid 
aan de universiteit halen en een 
leiderschapsprogramma bij bedrijven 
doorlopen. 

2012-
2016 Knelpuntenregio's 12 € 18 miljoen

Arbeidsmarktsituatie onderwijs in 
risicoregio’s verbeteren door het 
bevorderen van extra instroom en 
het beperken van de uitstroom uit het 
beroep, het bieden van voldoende 
stageplaatsen, het opzetten van 
leernetwerken voor leraren en het 
(leren) toepassen van digitale didactiek.

2013 – 
2016 Traineeships - € 7,5 miljoen

Pas afgestudeerde academici 
volgen een leer-werk traject in het 
VO, een verdiepingsprogramma 
(curriculum design, toetsontwikkeling, 
verandermanagement) en een 
universitaire lerarenopleiding.

2013-
2016

Samenwerking leraren-
opleidingen  58 € 82 miljoen

Subsidie voor opleidingsscholen en 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
van scholen in po, vo, mbo 
en lerarenopleidingen die 
de samenwerking tussen 
lerarenopleidingen en scholen moet 
versterken.

2013-
2016 Educatieve minor hbo 26 

verwacht € 4 miljoen

Ontwerpen en organiseren van een 
educatieve minor, bedoelt om hbo-ers 
te interesseren voor leraarschap in het 
beroepsonderwijs.

2013-
2016

Professionele 
Leergemeenschappen 

15 
verwacht € 3 miljoen

Leraren en lerarenopleiders die, onder 
begeleiding van externe deskundigen, 
samenwerken aan verbetering van hun 
eigen vakonderwijs of een voor hun 
onderwijs relevant probleem.

2013-
2017

Begeleiding Startende 
Leraren 

12 
verwacht € 24,8 miljoen

Inwerkprogramma’s om de kwaliteit 
van de starter op een hoger niveau te 
brengen en daarmee doorgroei in het 
beroep te bevorderen en voortijdige 
beroepsuitval te voorkomen.

Totaal € 165 miljoen Circa € 40 miljoen per jaar
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Bijlage IV  Respondenten

0��%RLWHQ�| W. van de Grift |� -�� -ROOHV�| T. Wubbels |�0��9ROPDQ�|�+��=RHWKRXW�  

P. Runhaar |� -��%XLWLQN�| S. Waslander | W. Willems |�+��YDQ�'LMFN�| P. Reimer  

)��+HQGULFNV�|�-��7LR�|�0��.HPSHU�|�6��.ODYHU�|�/��.RHQHQ�| W. van Es | I. Franssen  

L. Brattinga | S. Wouda | 0��YDQ�GHU�:HUII | -��-DQVHQ | P. Verwilligen | B. de Wit 

D. van Bennekom | E. de Ruijter |�0��YDQ�GHU�/XEEH�| C. van den Berg |�-��)DEHU 

N. Soomer | I. Blokland | F. Crooijmans |�*��0HNNHOKROW�| F. Ras |��-��YDQ�GHU�9HHQ�

-��+XOVNHU�| W. van Dijk | LIO’s Frieslandcollege |�0�-�&��%URRGEDNNHU�|�-��*ULPP� 

6��+RHNVWUD | &�$�0��.RFNHQ�YDQ�$FKW | *�*�3��.UXLW | P. Schakel | I.B. Verlee-Runhaar 

A. de Graaf | W. Westenberg | W. Boezen | W. Wouda |�*��.RVWHU�|�3��YDQ�0HHU 

-�6��'RRUQLQN�| S. Eisenburger |�3�-�0��*DUGHQLHUV�|�'�-�0��0DMRRU�|�-�$��0HHUNHUN� 

+�*�0��1LMKXLV�| -�0��6WULMELV�| A. Trouwborst | W.F. Weekenstroo | L. Beneden 

P.E. van Beveren | E.I. Bloem | 0�$�+��%UDDNVPD�| N. Dibbets |�0�0�*�0��+REPD 

-�%��+RIPDQ�|�'��YDQ�GHU�.RRL�| S. Langelaar | A.A. Peereboom | A. Post | R. Rigter  

0��YDQ�6FKDLN�| A. Sloan |�.�3�0��6ORW�| -��YDQ�GHU�:DO�| E. Weiss |�+��:LOPLQN 

E. Booms |� $�� +DUWRJ� | W. de Weijer |� -�� 3RVW� | S. de Blauw | N. Ragas  

7��GH�.RQLQJ�| A. van Ginkel |�+��.LHUV�Ȃ�(LVLQJ�| F. Stouten |�-��.LYLWV�|�+��-DFREV 
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