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Doel workshop 
• Informatie over regeling en tijdspad 
• Gewenste ondersteuning in kaart brengen 

– Aanbrengen focus  
– Prioriteren diensten en activiteiten 

 
Antwoord geven op de vraag:  
Wat kunt u verwachten van het Steunpunt? 

 

 



Opbouw workshop 
• Kennismaking 
• Uitbreiding opleidingsplaatsen en tijdpad 
• Activiteiten van Steunpunt 
• In kaart brengen van wensen en 

behoeften t.a.v. Steunpunt (opdracht) 
• Terugkoppeling en afsluiting 
 

 

 



Even voorstellen! 
 

 



Sectorakkoord VO (VO-raad en OCW) 
• Prominente plaats voor samen opleiden:  
 scholen ontwikkelen tot professionele 

leergemeenschappen 
 kwalitatieve impuls opleidingsinfrastructuur van 

(academische) opleidingsscholen 
 substantiële uitbreiding aantal bekostigde 

opleidingsplaatsen (2.200 – 4.000 plaatsen) 
 

 



Verantwoordelijkheden 
• Ministerie OCW: ontwikkeling en 

uitvoering aangepaste en structurele 
regeling 

• DUO: loket voor indiening aanvragen en 
organiseren beoordeling aanvragen 

• VO-raad: voeden van invulling van regeling 
en stimuleren en voorlichten van 
(potentiele) opleidingsscholen 
 



Doelgroep uitbreiding: 
• Bekostigd: bekostigde/erkende (academische) 

opleidingsscholen voor VO, die financiering ontvangen 
van en erkend zijn door het Ministerie van OCW 

• Niet-bekostigd: niet door OCW bekostigde (academische) 
opleidingsscholen in het VO, die op een andere wijze 
worden gefinancierd  

• Nieuw: samenwerkingsverbanden van scholen en 
lerarenopleidingen die een nieuwe opleidingsschool in 
het VO willen starten 

• Scholen/besturen en lerarenopleidingen die willen 
aansluiten bij een bekostigde opleidingsschool VO 

 



Hoofdlijnen uitbreiding regeling 
• Nieuwe of niet-bekostigde opleidingsscholen dienen 

aanvraag in voor aspirant-status opleidingsschool d.m.v. 
ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst 

• Indien gehonoreerd: 4 jaar bekostiging voor verdere 
ontwikkeling tot opleidingsschool 

• Beoordeling na 4 jaar door NVAO o.b.v. toetsingskader 
opleidingsscholen 

• Indien erkend: instroom in structurele regeling 
tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 

Aanmelding voor aspirant-status in 3 tranches (2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018) 



Ontwikkelplan bevat in ieder geval: 
• Lijst deelnemende opleidingen, besturen en scholen (incl. 

status accreditatie en laatste inspectieoordeel) 
• Opgave beoogde studentenaantallen aan het einde van de 

ontwikkelperiode 
• Conceptbeschrijving van de beoogde structuur van de 

opleidingsschool 
• Visie op opleiden in de school 
• Visie op begeleiden 
• Visie op beoordelen van studenten 
• Visie op HR beleid 
• Activiteitenplan  

 



Tijdpad 
 
• Publicatie regeling    15 augustus 2015 
 
Tranche 1 
• Opening aanvraagtermijn  15 augustus 2015 
• Sluiting aanvraagtermijn  1 oktober 2015 
• Beoordeling aanvraag   december 2015 
• Bekostiging       december 2015 

  
 



Vragen? 
 
• Voor VO-raad/ Steunpunt Opleidingsscholen 
• Voor Ministerie van OCW/ DUO 
  

 



Steunpunt Opleidingsscholen 
Ondersteunt opleidingsscholen bij het versterken 
van onderlinge samenwerking en 
kennisuitwisseling, door:  
 
1. Informeren 
2. Faciliteren van kennisdeling 
3. Ontwikkelen van kennis 
4. Vervullen antennefunctie 



Steunpunt Opleidingsscholen in het kader 
van Uitbreiding opleidingsplaatsen 

• Inventariseren 
• Voeden OCW bij ontwikkeling regeling 
• Voorlichten en ondersteunen: 

• Voorlichten en stimuleren 
• Ontwikkelen van kennis en ondersteunende 

materialen  
• Faciliteren van kennisdeling 
• Makelaarsfunctie 
• Helpdeskfunctie 

 
 
 

 
 
 
 



Opdracht   
Concreet maken ondersteuningsbehoeften 

a. Wat hebben de verschillende doelgroepen die 
willen uitbreiden nodig aan ondersteuning? 

 (prioriteren per doelgroep) 
b. Welke rol kan het Steunpunt hierin spelen? 
 (Activiteiten) 
 

 
 
 
 
 



Afsluiting en terugkoppeling 



Bedankt voor uw bijdrage! 
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