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Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) 
 
 

Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

Standaard 1:  
Beoogde eindkwalificaties 

     

1. De opleidingsschool heeft een 
geëxpliciteerde visie op opleiden in 
de school geconcretiseerd in een 
opleidingsplan. 

Documentonderzoek1 Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

2. De opleidingsschool waarborgt dat 
studenten de gelegenheid hebben 
de verbinding tussen theorie en 
praktijk te leggen. 

- Literatuurgebruik bij reflectie (in 
portfolio’s)  

- Theorie niet alleen op de 
instituutslocatie, maar ook op 
de opleidingslocaties 

- Praktijk niet alleen op de 
opleidingslocaties maar ook op 
de instituutslocatie 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

3. De opleidingsschool waarborgt dat 
studenten de gelegenheid hebben 
ervaring op te doen in gevarieerde 
onderwijssituaties. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

4. De opleidingsschool met 
academische kop beschikt over een 
gezamenlijke visie , door alle 
partners gedragen op het concept 
‘academische opleidingsschool´. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

5. De opleidingsschool met 
academische kop verbindt het 
opleiden van leraren met het 
verrichten van praktijkgericht 
onderzoek en schoolontwikkeling. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

                                                
1 De inhoud en betekenis van documentonderzoek wordt toegelicht in het document ‘definitie documentonderzoek kwaliteitszorg opleidingsschool lvo duaal’. In dat document wordt vermeld welke 

gegevens nodig zijn. Daarnaast worden indicatieve vragen gegeven die richtinggevend kunnen zijn tijdens de interne audit. 
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Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

Standaard 2:  
Onderwijsleerprogramma 

     

6. Het programma dat door de 
opleidingsschool is uitgewerkt stelt 
de studenten in staat om de 
eindkwalificaties te bereiken. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

7. De opleidingsschool heeft een 
samenhangend programma 
waarbinnen het gedeelte van het 
curriculum dat in de school wordt 
verworven en het gedeelte van het 
curriculum dat in de lerarenopleiding 
wordt verworven een geïntegreerd 
geheel vormen. De individuele 
trajecten zijn verankerd in dit 
programma. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie en op de 
opleidingslocatie 
 

Jaarlijks 
 

DKZ 
Studenten  
Studenten  

Resultatenoverzicht 

Interne visitatie  (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie en op de 
opleidingslocatie 

Jaarlijks  DKZ 
Locatiedocenten  
Studenten  

Resultatenoverzicht 

8. De afstemming tussen de 
instroomkwalificaties van de 
studenten en het te volgen 
programma is transparant. 
Verleende vrijstellingen moeten 
inhoudelijk worden verantwoord. De 
rol van EVC wordt hierbij 
beschreven. 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie 

Jaarlijks  DKZ Studenten  Resultatenoverzicht 

9. De opleidingslocaties en de 
lerarenopleiding(en) hanteren in 
functie van het traject in de 
opleidingsschool een didactisch 
concept waarmee alle partners in-
stemmen. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 
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Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

Standaard 2:  
Onderwijsleerprogramma 

     

10. De opleidingsschool zet voldoende 
personeel in om de studenten op te 
leiden, te begeleiden en te 
beoordelen. Bij de algemene 
gegevens van de opleidingsschool 
wordt aangegeven het percentage 
master en hbo geschoolde 
docenten. 

Interne visitatie (gesprek) 

Voorjaar 2014 
 
 
 

Visitatiecommissie Opleidingscoördinator   
Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie en op de 
opleidingslocatie 

Jaarlijks DKZ 
Hogeschooldocenten P/D  
Locatiedocenten  
Studenten  

Resultatenoverzicht 

  
Interne visitatie (gesprek) 

Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 
 
 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie en op de 
opleidingslocatie 

Jaarlijks DKZ 
Studenten  
Locatiedocenten  

Resultatenoverzicht 

11. De opleidingsschool heeft een visie 
op professionalisering 
uitgeschreven en deze wordt 
uitgevoerd.  

- Planmatig 

- Competentiegericht 
begeleiden, opleiden en 
beoordelen 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

12. De opleidingsschool zorgt ervoor 
dat de studie- en stagebegeleiding 
vanuit de school en vanuit de lera-
renopleiding op elkaar is afgestemd, 
transparant is voor studenten en 
andere betrokkenen en aansluit bij 
de specifieke behoeften van de 
studenten binnen dit traject. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

Vragenlijst op de 
instituutslocatie en op de 
opleidingslocatie 

Jaarlijks DKZ 
Studenten 
Locatiedocenten  

Resultatenoverzicht 

13. De opleidingsschool met 
academische kop beschikt over een 
onderzoeksprogramma. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

14. Het programma is dusdanig 
vormgegeven dat de student in 
staat wordt gesteld het uitvoeren 
van praktijkgericht onderzoek naar 
schoolontwikkeling op het juiste 
niveau te ontwikkelen. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 
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Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

15. De opleidingsschool met 
academische kop beschikt over 
voldoende en hoogwaardige 
begeleiding van studenten en een 
goede ondersteuning van docenten 
bij hun onderzoeks- en 
begeleidingstaken. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 
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Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

Standaard 3:  
Toetsing 

     

16. De toetsen en de beoordeling zijn 
valide, betrouwbaar en voor 
studenten inzichtelijk. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

17. De opleidingsschool hanteert 
duidelijke afspraken over de rol, de 
taken en de verantwoordelijkheden 
van elk van de partners bij 
beoordeling en toetsing. Iedere 
student heeft volstrekte helderheid 
over wat die afspraken in de praktijk 
van de opleiding betekenen. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

18. De examencommissie van de 
betreffende instituten heeft expliciet 
een rol bij de beoordeling en 
toetsing. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 
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Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output 

Standaard 4:  
Kwaliteitszorg 

     

19. De opleidingsschool hanteert een 
kwaliteitszorgplan dat waarborgt dat 
de streefdoelen van de opleiding 
gerealiseerd worden en op 
regelmatige tijdstippen geëvalueerd 
worden.  

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

20. De opleidingsschool geeft 
aantoonbaar opvolging aan de 
resultaten van de regelmatige 
evaluaties. 

Documentonderzoek Voorjaar 2014 Instituutscoördinator duaal Driestar Educatief 
Zelfevaluatierapport 
opleidingsschool 

21. De medewerkers en studenten van 
de opleidingsschool alsook het 
beroepenveld zijn actief betrokken 
bij de interne kwaliteitszorg van de 
opleidingsschool. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

22. De opleidingsschool met 
academische kop zorgt voor de 
kennisdeling tussen de partners en 
met de andere opleidingsscholen 
met academische kop. 

Interne visitatie (gesprek) Voorjaar 2014 Visitatiecommissie 
Opleidingscoördinator   
Locatiedocenten  
Studenten  

Visitatieverslag voor 
opleidingslocaties 

 


