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Voorwoord

Definitieve regeling voor “Opleiden in de school”

Er zijn over het opleiden in de school bij Ons Middelbaar Onderwijs vier opleidingskaternen

Duidelijker kon staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart het in de ministeriële notitie ‘Krachtig

verschenen:

Meesterschap’ bijna niet stellen: “Ik wil opleiden in de school structureel verankeren in het onder-
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Schoolgebonden opleiden en de onderzoek vitaliseert het leraarschap

wijsstelsel. Studenten, opleidingsdocenten, schoolbesturen en leraren zijn allemaal enthousiast over
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Schoolgebonden onderzoek: valkuil of kans?

de partnerschappen tussen scholen en opleidingen (verder te noemen opleidingsscholen), vanwege
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Begeleiden wordt opleiden, “opleiden in de school” in een netwerkmodel

de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor studenten” (OCW, 2008, p. 27).
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Opleidingsdocent, een sleutelfiguur
De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectieve-

Hier voor u ligt de vijfde uitgave. De dieptepilotperiode ligt nu achter ons. Er zijn momenteel drie

lijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of

academische opleidingsscholen. Alle OMO-scholen zijn actief op het gebied van opleiden in de

beroepsonderwijs. (zie de cfi-regeling: Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen)

school. De situatie rond opleiden in de school verandert van ‘belangstelling’ naar ‘doen’, van
‘enthousiasme’ naar ‘professionaliteit’. Maar de nieuwe situatie roept ook vragen op. Hoe is de

De regeling komt in essentie hierop neer: een opleidingsschool moet minimaal 40% van het gehele

opleidingsstructuur nu precies. Wat is een academische opleidingsschool? Deze katern zal vooral

curriculum van een lerarenopleiding uitvoeren binnen de schoolcontext. Maximaal is dat 50%.

ingaan op achtergrondinformatie.
Er zijn vanuit Ons Middelbaar Onderwijs drie aanvragen gedaan in twee tranches:
•

de scholen die meededen aan de dieptepilots (eerste tranche: 1 maart 2009):
- CPTT: OMO sg Tongerlo (met partners Munnikenheidecollege, OMO sg Bergen op Zoom,
Roncalli sg) in samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam;
- ACSR: het Zwijsen College Veghel, Fioretti College en Pleincollege Eckart (met partnerscholen)
in samenwerking met ILS-HAN, ILS-RU, FLOT en ESoE;

•

een open inschrijving voor andere scholen (tweede tranche: 15 september 2009).
- Tilburg: 2College en Odulphus met partnerscholen in samenwerking met FLOT en de
Universitaire Leraren Opleiding in oprichting van de UvT.

De benaming academische opleidingsscholen wordt afgekort tot AOS. De namen CPTT (center of
professional teacher training), ACSR (academic center of school research) en Tilburg zijn de benamingen van de drie opleidingsscholen.
De aanvraag betekende dat de scholen werden beoordeeld door het NVAO: het Nederlands Vlaams
accreditatie orgaan. Deze organisatie accrediteert opleidingen voor hoger onderwijs. Omdat opleiden in de school betrekking heeft op studenten van een lerarenopleiding (HBO of Universitair) en
lerarenopleidingen verantwoordelijk blijven voor het diploma, is het NVAO het meest geschikte
accreditatieorgaan (de ‘V‘ voor ‘Vlaams’ heeft te maken met Europese regelgeving die vereist dat
een buurland betrokken is).
De NVAO heeft een advies uitgebracht en vervolgens heeft OCW een keurmerk gegeven aan het
samenwerkingsverband. Dit is zes jaar geldig. Na zes jaar volgt een nieuwe accreditatieronde. Er is
een subsidie verbonden aan de opleidingsschool. Deze wordt per jaar verstrekt op basis van studentenaantallen (streven is 180 per opleidingsschool).

Academische verdiepingsslag
De opleidingsschool is definitief geregeld, het academische aspect van opleiden in de school is dat
nog niet. Alleen scholen die in samenwerking met lerarenopleidingen het keurmerk hebben verworven konden zich inschrijven voor een academische verdiepingsslag. De drie opleidingsscholen van
OMO hebben deze verdiepingsslag in de wacht weten te slepen. Dit betekent dat zij met schoolgebonden onderzoek voor studenten en docenten twee jaar kunnen experimenteren. Daarna beslist
OCW hoe het verder gaat met schoolgebonden onderzoek.
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De academische verdiepingsslag houdt in dat de scholen en opleidingen het schoolgebonden onder-

bedoeld dat het bij opleiden in de school gaat om praktijkkennis te koppelen aan theorievorming.

zoek verder ontwikkelen. Daarbij moeten zij ook de kosten in beeld brengen volgens vooraf gegeven
criteria.

Partnerschap en netwerk worden als termen verschillend gebruikt: de drie academische opleidingsscholen van OMO kennen het netwerkmodel. Hiermee wordt bedoeld dat de academische opleidingsscholen met andere scholen samenwerken. We noemen dit partnerscholen. We zoeken nog naar

De academische opleidingsschool

betere termen die niet interfereren met de onderscheidingen van de Onderwijsraad. Bedoeld is dat
een academische opleidingsschool samenwerkt met andere scholen. In essentie krijgen de stagiairs
op een partnerschool leerwerktaken die door de academische opleidingsschool zijn ontwikkeld. Een

onderzoek

pilot voor 2 jaar

niet-partnerschool krijgt voor zijn stagiairs de leerwerktaken direct van de lerarenopleiding.
Partnerscholen worden betrokken bij de ontwikkeling en evaluaties van de leerwerktaken. Ook kunnen partnerscholen gebruik maken van de opleidingsinfrastructuur van de academische school.

opleiden
40%
van het
curriculum

lerarenopleiding
60%
van het
curriculum

definitief 6 jaar
NVAO keuring

Werk in uitvoering: de ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Het CPTT is met zijn partners
relatief het verst, maar zowel het ACSR en Tilburg moeten het concept van kernscholen in samenspraak met de lerarenopleidingen nog ontwikkelen.

Schema opleidingsstructuur

samenwerkingsverband met lerarenopleiding

Penvoerderschap

Universiteiten

ULT / UvT

ESoE / TU/e

ILS / RU

FLOT

Hogescholen

ILS / Han

HR

De nieuwe regeling vereist dat er per AOS een penvoerder is. Dit zijn respectievelijk:
•

voor AOS-Tilburg: de heer M. Korsten, rector van Sint-Odulphuslyceum te Tilburg;

•

voor AOS-CPTT: mevr. M. Broodbakker, algemeen directeur van OMO sg Tongerlo;

Academische

•

or AOS-ACSR: de heer J. Verbruggen, rector van het Zwijsen College Veghel;

Opleidings

•

de coördinatie wordt verzorgd door J. Hulsker.

School

AOS-Tilburg
2College
Sint-Odulphus

AOS-ACSR
Pleincollege Eckart
Zwijssen College Veghel

De scholen die de accreditatie hebben doorlopen en deel uit maken van het samenwerkingsverband
met de lerarenopleidingen worden kernscholen genoemd. Andere scholen kunnen samenwerken met
de AOS’en: deze worden dan partnerscholen genoemd.
Partners

Het model van opleiden
Er zijn door de Onderwijsraad modellen van opleiden in de school ontwikkeld waarvan er twee
relevant zijn voor de definitieve regeling (2005):
•

het partnerschapsmodel, de school voert 40% uit van het curriculum;

•

het netwerkmodel, de school voert 50% uit van het curriculum.

Opleidingskringen

Het is de vraag of dit niet al verouderde modellen zijn. Zij zeggen alleen iets over graduele verschillen in de mate van opleiden. De regeling zelf maakt geen onderscheid tussen modellen.
Bij de academische opleidingsscholen is sprake van het ‘cascademodel’. Dit betekent dat alle onderzoek en alle vormen van opleiden moeten leiden tot beter inzicht in het leren van leerlingen. Bij
OMO sg Tongerlo wordt nog gesproken van ‘learn to collect’ en ‘learn to connect’. Hiermee wordt
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AOS-CPTT
Fioretti
College

OMO sg
Tongerlo

Studeren op een academische opleidingsschool

Toelichting schema
Wij werken met de volgende instituten samen:

Het transparant maken van het curriculum op de academische opleidingsschool en verhelderen van
AOS-Tilburg:
•

•

de verschillen met een normaaltraject is noodzakelijk. Op dit punt laat OCW geen twijfel bestaan:

ULT staat voor de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg. De ULT is een initiatief van de

“de voorlichting dient vooral realistisch te zijn, want een OIDS-opleiding (= opleiden in het school-

Universiteit van Tilburg en Ons Middelbaar Onderwijs. De opleiding is nog niet geaccrediteerd

traject) blijkt wel een wat zwaardere belasting te zijn voor studenten dan de reguliere trajecten.

(in april vindt accreditatie door NVAO plaats).

(…) Eventueel kan een assessment uitkomst bieden om te kijken welke studenten over de juiste

FLOT staat voor Fontys Leraren Opleiding Tilburg. Voor de meeste OMO-scholen is deze lerare-

motivatie beschikken en capaciteiten beschikken”.

nopleiding sinds jaar en dag de in de regio verankerde partner.
In werkelijkheid lopen er diverse categorieën van studenten stages op een Academische
AOS-ACSR:
•

•

•

•

Opleidingsschool en hun partners: duaal, voltijd, deeltijd, studenten met een educatieve minor. Wel

Ook hier is de FLOT partner. Van oudsher plaatsen scholen in dit gedeelte van Brabant ook

moet alle trajecten minimaal aan de 40%-eis voldoen. Dit wil zeggen dat alle categorieën studen-

Fontysstudenten.

ten 40% van hun programma op de AOS volgen. De al genoemde notitie van OCW ‘Krachtig

ILS-HAN staat voor Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en

Meesterschap’ spreekt de ambitie uit dat het aantal studenten dat studeert op een academische

Nijmegen. Voor een aantal OMO-scholen in het oosten van Brabant is deze de vanzelfsprekende

opleidingsschool fors verhoogd wordt. OCW: “Van de lerarenopleidingen mag worden verwacht dat

regionale partner.

ze de mogelijkheid om de OIDS-opleiding te volgen onder de aandacht van de studenten brengen.

De ESoE staat voor Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven in

(…) Naast actieve werving is het ook van belang dat de student weet dat de opleidingsschool en

samenwerking met Fontys Hogescholen.

de lerarenopleiding samen de verantwoordelijkheid voor de opleiding nemen”( aangehaald werk,

ILS-RU staat voor Instituut voor Leraar en School van de Radboud Universiteit. Deze is net als

pagina 39). Opleidingen mogen op hun beurt op rekenen op medewerking van de scholen bij het

de ILS HAN de regionale partner van diverse scholen in het oosten van Brabant.

plaatsen van studenten. “Versterk elkaar, ook bij het werven van studenten!” Deze slagzin verwoordt de opdracht voor scholen én opleiding om samen te werken. OCW: “De werving van studen-

AOS-CPTT
•

ten is organisatorisch een zaak van het instituut zelf, maar vraagt om samen optrekken van

HR staat voor de lerarenopleiding van de Hogeschool van Rotterdam. Van deze opleiding lopen

opleidingsscholen en instituut.”

van oudsher studenten stages in het westen van Brabant.

Reacties van studenten
Er zijn dus drie universiteiten en drie HBO-instellingen verbonden aan de AOS’en van Ons

Zojuist werd de zwaarte van de opleiding genoemd. Dat

Middelbaar Onderwijs.

wordt vanuit de AOS-CPTT uit onderzoek bevestigd: de
studiebelasting van de studenten is hoger dan de studie-

De opleidingskringen zijn gekoppeld aan de AOS’en. De opleidingskringen bestaan uit opleidings-

belasting van studenten in een reguliere setting. Tegelijk

docenten van alle OMO-scholen. De wijze waarop de kringen functioneren verandert in de richting

blijkt uit onderzoek dat studenten tevreden zijn over het

van samen werken naar samen leren.

opleiden in de school. Studenten zeggen meer en beter
te leren in de combinatie van leren op het instituut en

Kwaliteit van opleiden in de school

de academische opleidingsopleidingsschool.

De lerarenopleiding is de eerst verantwoordelijke voor de kwaliteitsmeting. Uiteraard spelen de
AOS’en een belangrijke rol. Voor de AOS’en van Ons Middelbaar Onderwijs wordt de kwaliteitszorg

Belangrijke conclusies zijn van de resultaten van de kwa-

gecoördineerd door Michelle Borghouts van OMO sg Tongerlo. Het accent ligt nog sterk op ‘accoun-

liteitsmetingen op AOS-CPTT:

tability’, op het formeel afleggen van verantwoording. Daarom worden er nog diverse keurmerken

•

Leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de

van verschillende opleidingen naast het NAVO-keurmerk gebruikt. OCW signaleert twee knelpunten

lessen van de studenten en het optreden van ‘docen-

die moeten worden opgelost (november 2009).

ten in opleiding’.

1

2

Er moet meer aandacht komen voor het resultaat: hoe denkt de werkgever over de kwaliteit van

•

Studenten die leren en werken op de AOS-CPTT

de afgestudeerden? Hoe denkt de student zelf over opleiden in de school? Hoe denkt de over-

zeggen goed te zijn ondersteund. Zij geven aan:

heid over de resultaten?

- goed zicht te krijgen op hun eigen ontwikke-

Wie beoordeelt wie? Niet alleen de lerarenopleiding zou de scholen moeten beoordelen, maar
andersom is dit ook gewenst. Er moet meer gekeken worden naar wat samen beter kan.

ling;
- voordeel te ondervinden van de voortdurende feedback van de opleiders op de school
‘dit laatste blijkt de belangrijkste factor
voor de tevredenheid te zijn’.
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•

Studenten blijken de intervisie, supervisie en het theoretische niveau in de vorm van instructie

Het is goed dat dit soort kanttekeningen worden geplaatst. Dat houdt de medewerkers van zowel de

en het vaardigheidsonderwijs op de AOS te waarderen.

opleidingen als de scholen scherp. Er zijn verder nog veel andere vragen te beantwoorden. Staan de

•

Het niveau van de opleidingsdocenten en spd wordt als voldoende tot hoog gewaardeerd.

extra-inspanningen in menskracht en in middelen in verhouding tot de (aangenomen) verbeterde

•

Studenten krijgen naar hun eigen zeggen meer mogelijkheden om ervaringen op te doen, wat

opleidingstrajecten? AgentschapNL onderzoekt momenteel dit soort vraagstellingen.

leidt tot sneller en beter inzicht in het beroep van docent en in hun eigen inzicht hierin.
De tussenstand rechtvaardigt echter de wens om door te gaan. De NVAO spreekt van een ‘ervaren
Gaat alles goed? Het blijkt lastig om de samenhang van het instituutsdeel en het schooldeel helder

meerwaarde’ en OCW ziet in de opbrengsten van opleiden in de school tot nu toe voldoende legi-

en effectief af te stemmen. Ook is de relatie van studiepunten die in de school gehaald met de fei-

timatie om er een stevig beleid op te zetten.

telijke studiebelasting nog niet altijd bevredigend geregeld. Het gaat hier om kernproblemen. Voor
de ontwikkeling van de academische opleidingsscholen is de samenhang tussen instituut en school

Samenwerking

een voortdurend aandachtspunt. Het effectief koppelen van theorie aan praktijk is een blijvend

Een van de vragen van de NVAO-beoordelaars tijdens de accreditatie was: hoe borgt u de samen-

thema.

hang tussen de academische scholen. Er staan prachtige voornemens op papier, maar hoe werkt het
in het echt?

De andere AOS’en van OMO beschikken nog niet over dergelijke onderzoeksgegevens over de tevredenheid bij studenten. Het is echter duidelijk dat de inventarisatie van reacties tot nu toe in

Die vraag is zeer legitiem. Een accreditatie betekent eigenlijk dat de overheid vertrouwen geeft aan

dezelfde richting wijzen.

een schoolorganisatie om formeel mede op te leiden. Daarbij vertrouwt NVAO op geborgde samenhang, samenwerking, kennisdeling en gemeenschappelijke ontwikkeling. Ons Middelbaar Onderwijs
wordt daarbij aangesproken op zijn vermogen om samenwerking tot stand te brengen tussen zijn

Nog veel open vragen

drie AOS’en.

Wetenschappers van lerarenopleidingen zijn er nog niet direct van overtuigd dat het opleiden in de

In zijn algemeenheid gesproken weten we dat het een belangrijke valkuil is bij diverse projecten

school zo succesvol is als nu wordt aangenomen. Is er voldoende empirisch bewijs dat opleiden in

om samenwerking en kennisdeling te beschouwen als een vanzelfsprekendheid. Bij iedere project-

de school ook werkt? Metingen van tevredenheid bij studenten en scholen is vanuit wetenschappe-

aanvraag staan plichtsgetrouw paragrafen waarin de intentie is uitgesproken kennis te delen, samen

lijk oogpunt nog niet meteen in alle opzichten overtuigend.

op te trekken en om informatie uit te wisselen. Het zijn goede bedoelingen, maar de praktijk is
anders. Projecten hebben vaak geen verbinding met elkaar. OCW adviseert in zijn boekje over
‘Partnerschappen in verandering’ (november 2009) in dit kader dat opleiden in de school een heldere coördinatie moet hebben waarbij de academische opleidingsscholen zich ten opzichte van elkaar
moeten opstellen als partners in ontwikkeling.
De reden waarom samenwerking tussen AOS’en wordt bepleit ligt vooral in de vrees dat er gebrek
aan professionaliteit gaat ontstaan als een school of opleidingsdocent geïsoleerd werkt.
Opleidingsdocenten moeten in verbinding staan met andere opleidingsdocenten en banden hebben
met opleiders van instituten. Op die manier wordt aanvullende kennis voor de ontwikkelaars en uitvoerders bereikbaar en toegankelijk. Wat voor een opleidingsdocent geldt, gaat ook op voor de AOS
zelf. Samenwerken hoort bij de professionele cultuur die voor opleiden en onderzoek nodig is.

Reflecterend vermogen
De opleiders op school en op de opleiding moeten vanuit een gedeelde visie werken. Het is daarbij
belangrijk om steeds de beelden die de verschillende deelnemers hebben van onderzoek en opleiden
met elkaar te bespreken. Het kan heel goed zijn dat er verschillende strategieën worden gehanteerd. Je kunt vanuit verschillende beelden vertrekken, terwijl je toch goed denkt samen te werken.
Die verschillende beelden kunnen te maken hebben met je verwachtingen die je hebt vanuit je
positie van waaruit je opleidt: veel opleiders denken vanuit de zogeheten opleidingslogica (redenerend vanuit de structuren van de opleiding), terwijl opleiders van de school vaak vanuit arbeidslogica werken (hierbij kijk je naar opleiden vanuit het rendement voor de school). Uiteraard moet je
elkaars beelden willen begrijpen.

In de OCW aanbevelingen wordt erop gewezen dat zowel opleiders van het instituut als van de

Werk in uitvoering

school het niet makkelijk vinden om van buiten naar binnen te denken. Het gaat om open te staan

Wie dacht dat we er waren toen de dieptepilots afliepen, kwam bedrogen uit. De wording van de

voor andere invloeden dan de vanzelfsprekendheden binnen de eigen instelling of de school.

academische opleidingsscholen vraagt veel inspanning. Er zijn nog veel zaken die nog niet uitgewerkt zijn. Maar er is niemand die er spijt van heeft. Er is een prachtige ontwikkeling gaande.

Langere termijn denken is bij het ontwerpen van leerwegen belangrijk: hoe werken school en oplei-

Collega’s en schoolleiders zijn bijzonder gemotiveerd om samen te werken, om er werkelijk het

ding duurzaam samen? De termijnen van de academische opleidingsschool helpen. Er zijn meteen

beste van te maken. De AOS’en hebben een functie voor de totale organisatie en mogelijk zelfs

zes jaren voor verdere ontwikkeling met uitzicht op nog eens zes jaar als de vervolgaccreditatie

daarbuiten. Dat is niet in één dag te realiseren, maar dat er met de toekenning voor de academi-

goed gaat.

sche scholen ook inspiratie is ontstaan om met elkaar en voor elkaar opleiden in de school en
schoolgebonden onderzoek vorm te geven, dat staat alle deelnemers glashelder voor ogen.

Trefwoorden die OCW in zijn advies nog gebruikt zijn: draagvlak, professionaliteit en onderzoek.
Vooral dat laatste lijkt een sleutel te zijn voor een veranderende professionele cultuur. In katern 2
is al uitgebreid ingegaan op het doen van schoolgebonden onderzoek. Uit de resultaten van de
dieptepilots blijkt dat onderzoek op school het meest effectieve middel is voor een lerende houding, voor een omslag van cultuur op school: lerend, onderzoekend, evaluerend en reflecterend als
kenmerkend voor de cultuur voor opleiden in de school zijn vier kernwoorden die in de evaluaties
van de dieptepilots steeds naar voren komen.

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg-in oprichting (ULT)
In het schema van AOS’en van Ons Middelbaar Onderwijs staat de ULT genoemd. Deze universitaire
lerarenopleiding staat bij het verschijnen van dit katern voor de accreditatie van het NVAO. De ULT
is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Tilburg en Ons Middelbaar Onderwijs.
Dit houdt in de kern het volgende in. De Universiteit van Tilburg is na accreditatie de feitelijke
lerarenopleiding. De relatie met de scholen is structureel verankerd in de opzet van deze lerarenopleiding. Hierboven wezen wij op het vraagstuk van de aansluiting van het instituutsonderwijs
met het praktijkonderwijs. De ULT hanteert het PIVOT-model dat is ontwikkeld door prof. dr. Rob
Poell, de bijzonder hoogleraar van OMO. Dit model gaat uit van vijf pijlers:
1

partnerschap tussen universiteit en scholen;

2

vak- en beroepsgerichtheid (wat voor kennis en vaardigheden heb je als leraar nodig);

3

onderzoek door de docenten;

4

traineeship, studenten leren en werken op de school;

5

integratie van theorie en praktijk.

We noemen dit model het Pivotmodel omdat ‘pivot’ draaipunt betekent. De student wisselt namelijk
in zijn leren van perspectief: hij of zij leert zelf, maar is ook degene die leerlingen lesgeeft. Je
bent dus leraar en student tegelijk. Het gaat niet alleen om de rol van de trainee. Hij of zij leert op
een eigen wijze en ook leerlingen leren ieder op hun wijze vanuit een eigen perspectief. Je moet
als trainee je eigen leergedrag proberen te begrijpen, maar ook dat van de leerlingen. Vervolgens
leert de trainee lessen te geven, maar ook onderzoek te doen. Dat is een belangrijke verandering
van perspectief. Bij lesgeven stap je in het proces en bij onderzoek moet je uit het proces stappen
om vragen te stellen over dat proces. Dat is een forse perspectiefwisseling. De lerarenopleiding en
de betrokken academische opleidingsscholen spelen bij de begeleiding van het leren met deze perspectiefwisseling een cruciale rol.

Samenwerking in de regio
Wie het schema van het opleiden in de school nog eens bekijkt, ziet dat het opleiden in de school
werkt als een katalysator voor samenwerken in de regio. De opleidingsinstituten werken intensief
samen met de scholen. Maar steeds vaker werken de opleidingsinstituten onderling samen. Er ontstaat zo regionaal verankerde kennisinfrastructuur van enige betekenis.

