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1. ROSRijnland  stelt kwaliteit centraal 
 

 

1.1. Kwaliteit in samen opleiden 
 
Voor de ROS is het van groot belang dat er een transparante samenwerking is tussen het 
opleidingsinstituut, de ROSschool en de student. De ROS heeft door het jaar heen overlegmomenten 
op verschillende niveaus waardoor de transparantie gewaarborgd blijft (bijlage kwaliteitsagenda) Deze 
bijeenkomsten staan alle in het teken van een cyclische en systematische kwaliteitszorg. 

1.2. Kwaliteit in begeleiden 

De ROS heeft dezelfde, heldere opleidingsstructuur op alle aangesloten scholen. Er wordt gewerkt met 
kwalitatief goede en geschoolde begeleiders en schoolopleiders. Op iedere ROSschool is een BOS 
(Begeleider Op School) en zijn er vakbegeleiders. De BOS bewaakt het proces rondom de te verwerven 
competenties. De vakbegeleider ontfermt zich meer over de vakdidactische en pedagogische 
competenties. Professionalisering van de Bossen wordt verzorgd door onze opleidingspartners, ICLON 
(BOS 1 en BOS 2) en HvA (werkbegeleiderscursus). De vakbegeleider kan een coachopleiding binnen 
de school of vanuit het opleidingsinstituut hebben gevolgd. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de 
begeleiding gemeten d.m.v. een studentenenquête die in samenwerking met kwaliteitscholen en een 
aantal andere opleidingsscholen is ontwikkeld. 

1.3. Kwaliteit in studenten 

ROSRijnland profileert zich als een “Kweekvijver voor onderwijstalent”. Dat betekent dat een talent de 
gelegenheid krijgt om te groeien, maar we selecteren aan de poort wel op dat talent en op 
ontwikkelingscompetenties. De ROS hanteert haar eigen instroomprocedure. Een student krijgt niet 
zomaar een stageplaats. Tijdens speeddates tussen scholen en studenten zoeken we naar de beste 
match. Scholen zowel als studenten kunnen zo hun voorkeur bepalen. Vervolgens moet elke student 
solliciteren naar de stageplaats van zijn keuze. Een stagiair maakt binnen de ROS deel uit van een team 
van professionals. Wij verwachten van de stagiair dat hij actief bijdraagt aan de kwaliteit van de 
stageschool.  

1.4. Kwaliteit in deelnemende scholen  

 
De ROS wil graag structureel investeren in de opleiding van de volgende generatie docenten in het 
Rijnland. De samenwerkende scholen willen docenten de kans geven om een goede start te maken 
met hun carrière als docent. Stagiairs en docenten op ROSscholen worden serieus genomen en gezien 
als collega’s. Van de deelnemende scholen verwachten we dat zij een professionele begeleiding 
onderhouden in een onderwijsorganisatie waar praktijkonderzoek, schoolontwikkeling en 
professionalisering vanzelfsprekende aspecten zijn van haar kwaliteitszorg. 
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1.5. Algemene Organisatiedoelen 
 
 De ROS wil:  

1. In stand houden van een kwalitatieve opleidings- en begeleidingsstructuur die herkenbaar 
onderdeel uitmaakt van de organisatiestructuur van de opleidingsscholen. 

2. Opleiden voor de lokale en regionale onderwijsarbeidsmarkt 
3. Een brug slaan tussen de theorie van de opleiding en de praktijk van de opleidingsschool 
4. Bijdragen aan de professionalisering van het onderwijspersoneel om de kwalitatieve tekorten 

op te heffen en het behoud van personeel te stimuleren. 
5. In samenwerking met de opleidingen werken aan ontwikkeling en verbetering van het 

curriculum 
6. Onderzoek koppelen aan de schoolontwikkeling van de afzonderlijke scholen. 

 
 

2. Inrichting ROS school 
 

2.1. Kwaliteitsindicatoren opleiden in de school 

De school begeleidt naast (duale) stagiairs en nieuwe docenten ook zittende docenten 
en zij-instromers.  

De school beschikt over een (vestigingoverstijgend) opleidingsbouwwerk.  

Er is een draaiboek waarin rollen en verantwoordelijkheden van begeleiders, 
vakbegeleiders en instituutsbegeleiders en begeleidingsactiviteiten zijn uitgewerkt.  

De school biedt ruime mogelijkheden tot professionaliseren voor stagiairs, nieuwe - en 
zittende docenten.  

De school werkt vanuit  de visie op opleiden, begeleiden en professionaliseren cyclisch 
en systematisch aan haar ontwikkeling.  

De school is een partnerschap met (een) lera renopleiding(en) en/of andere scholen 
aangegaan. 

Het partnerschap leidt aantoonbaar op voor de markt door meer docenten op te leiden 
dan op de eigen scholen ingezet kunnen worden.  
 

Als afgeleide van deze kwaliteitsindicatoren stelt de ROS de volgende kwaliteitseisen aan haar 
partnerscholen. 
 
 

2.2. Kwaliteitseisen ROSscholen 

 
De ROSschool: 

 Stelt het ROS-opleidingsplan centraal bij het begeleiden, opleiden en professionaliseren op de 
school. 

 Heeft een duidelijke visie op opleiden, begeleiden en professionaliseren. 

 Geeft opleiden, begeleiden en professionaliseren een nadrukkelijke plek in zowel het beleid als de 
praktijk van de school. 

 Leidt meer stagiairs op dan noodzakelijk om te kunnen voorzien in de eigen behoefte aan nieuwe 
docenten. 

http://www.rosrijnland.nl/organisatie/projectorganisatie.html?tmpl=component&print=1&page=
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 Onderhoudt een opleidingsbouwwerk met voldoende capaciteit om begeleiding van (beginnende) 
docenten en stagiairs, organisatie, communicatie en overleg met de functionarissen in het 
opleidingsbouwwerk en de ROS-partners en nieuwe ontwikkelingen vorm te kunnen geven. 

 Beschikt over een opleidingscoördinator met voldoende bevoegdheden en faciliteiten als 
vertegenwoordiger van de school tijdens de CROS vergaderingen. 

 Werkt mee aan het bewaken van de kwaliteit van opleiden, begeleiden en professionaliseren 
volgens de ROS-kwaliteitsagenda. 

 Zorgt voor voldoende, kwalitatief goede  stageplaatsen voor de stagiairs van de ROS-
opleidingsinstituten volgens ROS-afspraken. 

 Presenteert zich aan de buitenwereld als ROS-school op het gebied van opleiden, begeleiden en 
professionaliseren. 

 Neemt deel aan de ROS-stuurgroep en is aanwezig bij de vergaderingen. 

 Stelt zich open voor feedback van de overige ROS-partners. 

 Betrekt de ROS-opleidingsinstituten bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de school op het gebied 
van opleiding, begeleiding en professionalisering. 

 Is op de hoogte van en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen binnen de ROS-opleidingsinstituten. 

 Zorgt ervoor dat stagiairs volgens afspraak rouleren zodat de stagiairs ervaring op kunnen doen op 
verschillende ROS-scholen. 

 Maakt gebruik van de instrumenten die zijn ontwikkeld voor en door de ROS bij de begeleiding 
(o.a. draaiboeken, richtlijnen ROS-stage, richtlijnen workshops, agenda lesbezoek enz.). 

 Is betrokken bij de organisatie en voorbereiding van ROS-activiteiten. 

 Verzorgt naast individuele begeleiding plenaire workshops voor (beginnend) docenten en stagiairs. 

 Houdt een ROS-ontwikkelingsplan bij, stelt dit bij volgens het PDCA-model zoals beschreven in het 
Interne kwaliteitsbeleid. 

 Zorgt er voor dat het ROS-dossier actueel is. 

 Stelt workshops open voor deelname van docenten/stagiairs van andere ROS-scholen. 

 Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten georganiseerd door de ROS-opleidingsinstituten. 

 Is aanwezig op de stagemarkten.  

 Neemt deel aan de ROS-speeddates. 

 Draagt bij aan het onderhoud en de vulling van de gezamenlijke ROS-website. 

 Draagt zorg voor zorgvuldige registratie van stagiairs en studerend personeel conform de ROS-
afspraken. 

 Stimuleert het doen van (praktijk)onderzoek door docenten en studenten en verbindt onderzoek 
met schoolontwikkeling. 

 Zorgt voor adequate begeleiding van studenten die onderzoek doen. 

 
 
3. Uitvoering kwaliteitsbeleid 
 

3.1. PDCA- model 
 
Het uitgangspunt van ROSRijnland is dat wij er gezamenlijk voortdurend naar streven om de kwaliteit 
van het opleiden en begeleiden van studenten en de professionalisering van docenten te verbeteren. 
Dit doen we met behulp van het PDCA-model. Tijdens de verschillende overlegmomenten binnen de 
kwaliteitsagenda van ROSRijnland  is er gelegenheid om gebruik te maken van elkaars expertise en zo 
scherp te blijven op het proces van de verbeterplannen. De bevindingen verwerken wij in het 
ontwikkelplan en plaatsen deze in het ROS-dossier 
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Het PDCA- model ziet er als volgt uit: 
Vanuit het ontwikkelplan van het afgelopen jaar komt naar voren wat er wel goed gaat en welke 
onderdelen om verbeteracties vragen. Met deze verbeteracties doorloopt men  de volgende PDCA- 
cyclus: 
 
Plan           instrument 

Welk onderdeel (onderdelen) uit het 
tevredenheidsonderzoek vraagt om 
verbetering?  

Informatie uit het ROS-tevredenheidsonderzoek 
Kwaliteitscholen 

  
  

SMART formuleren in het speerpunten 
document. 

Format speerpunten 

  
Do           instrumenten 

Evalueren en bespreken speerpunten in 
de praktijk en bij bijeenkomsten  

Collegiaal consult tijdens overlegmomenten/ 
intervisie 

  
  

Beschrijven plan van aanpak in het ROS 
ontwikkelplan 

Format plan van aanpak 

  
  

Plan van aanpak in de praktijk uitvoeren. Praktijk 

  
Check            instrumenten 

Evalueren van resultaten mbv diverse 
instrumenten (vragenlijsten, 
overlegmomenten) 

Vragenlijsten, teamdagen, schoolopleiders 
bijeenkomsten, andere overlegmomenten 

  
Act           instrumenten 

Is het doel wel bereikt? Opnemen in het 
plan. Is het doel niet bereikt? Opnieuw 
het PDCA plan doorlopen. 

ROS schooldossier/ opleidingsplan 
PDCA plan toepassen/ gesprekken voeren waar 
nodig. 

 
 



 
Kwaliteitsbeleidsplan  versie 14-15 7 

3.2. Kwaliteitsagenda ROSRijnland 2014- 2015 
 
 

Periode Activiteit Omschrijving Instrument Uitvoering Agenderen Archiveren 

augustus Startdag 
(voor studenten en 
startende docenten) 
 

 

1.Vragenlijst afnemen na de 
eerste bijeenkomst studenten 
en startende docenten 
ROSRijnland. 
2. Rapportage maken 
3. Bespreken tijdens de CROS 
4. Programma aanpassen 

Vragenlijst over de 
startdag 

1.Opleidingscoordinatoren 
En groepsleiders nemen 
vragenlijst af 
2.Organisator maakt 
rapportage 
3. CROS overleg 
4. Organisatoren startdag 

Peter 
Lindenburg 
Myra 
Warmer 
 

Startdag 
ROSRijnland 

oktober Bijeenkomst  1 
ROSSO 
(schoolopleiders/ 
instituutsopleiders) 

1.Presentatie 
tevredenheidsonderzoek 
studenten 
2. Bespreken met school 
opleider en instituutsopleider 
3. Verslaglegging 

Rapportage 
tevredenheidsonderzoek 
Kwaliteitsscholen 
 

Opleidingscoordinatoren 
Schoolopleiders 
Instituutsopleiders 

Niels de 
Bruin 
Myra 
Warmer 

ROS dossier: 
ROS breed 
Per school 

november Teamdag 1 
(DB en 
opleidingscoordinatoren) 

Vanuit  
tevredenheidsonderzoek  en 
SIO: 
1. Speerpunten agenderen voor 
komend schooljaar 
2. Speerpunten bespreken 
3. Ontwikkelplan aanpassen 

ROS dossier: 
Schema speerpunten 
ontwikkelplan 

1.Opleidngscoordinatoren 
2. DB en 
opleidingscoordinatoren 
3.Opleidingscoordinatoren 

Niels de 
Bruin 
Myra 
Warmer 

ROS dossier: 
1.Speerpunten 
per school 
2. 
Ontwikkelplan 
per school 
 

februari Bijeenkomst 2 
ROSSO 

1.Ontwikkelingen binnen de 
ROS 
2.Besprekening eerste 
beoordelingen 

Beoordelingsschema 
vanuit de instituten 

1.Verslag DB 
2. Overleg schoolopleider 
en instuutsopleider 

Niels de 
Bruin 
Myra 
Warmer 

Notulen  
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Periode Activiteit Omschrijving Instrument Uitvoering Agenderen Archiveren 

maart Teamdag 2 1.Zelfevaluatie schrijven 
(PDCA- model) 
2.Ontwikkelplan en 
jaarverslag van collega 
opleidingscoordinator lezen 
3.Tijdens de teamdag elkaar 
kritisch ondervragen 
4.Ontwikkelplan bijstellen 
 

PDCA- schema 
Ontwikkelplannen per 
school 

DB 
Opleidingscoordinatoren 

Niels de 
Bruin 
Myra 
Warmer 

ROS 
dossier: 
PDCA model 
per school 

Maart  
juni 

Tevredenheidsonderzoek 
studenten afnemen 
 
 

1.Email via 
studentenadministratie 
controleren 
2.Vragenlijst afnemen 

1.Studentenadministartie 
ROS dossier 
2.Kwaliteitscholen 

Simone van Heiningen Myra 
Warmer 

 

juni Teamdag 3 Ontwikkelplan en ambities 
presenteren 

Ontwikkelplan DB 
Opleidingscoordinatoren 

Niels de 
Bruin 
Myra 
Warmer 

ROS dossier 
Per school 

 

 
 
 
 
 



 
 

3.3. Beschrijving kwaliteitscyclus 

 
 

Activiteit Doel Beschrijvingen verbeterpunten 

Bijeenkomst 
ROSSO 

We hebben bij de studenten en startende 
docenten een tevredenheidsonderzoek 
afgenomen. Tijdens deze bijeenkomst 
worden de bevindingen gepresenteerd en 
heeft de opleidingscoördinator de 
mogelijkheid om met de instituutsopleider 
en de BOSsen van de eigen school in gesprek 
te gaan. 

Tijdens de bijeenkomst worden er per 
school verbeterpunten geformuleerd. 
Deze worden verwerkt in het schema 
speerpunten. 
 
De verbeterpunten worden binnen de 
eigen school met de schoolleiding 
besproken. 

Teamdag 1 Tijdens deze bijeenkomst staan de 
speerpunten centraal. De 
opleidingscoördinator consulteert een 
collega opleidingscoördinator. Men wordt 
bevraagd en men beargumenteert waarom 
juist die punten van belang zijn. Mogelijk 
kunnen er afspraken gemaakt worden voor 
een schoolbezoek. 

De speerpunten worden bijgesteld en 
eventueel verwerkt in het 
ontwikkelplan van het ROSdossier. 
 
Daarna besproken met BOSsen en 
schoolleiding 

Bijeenkomst 
ROSSO 

Bij de tweede ROSSO bijeenkomst evalueren 
we de plannen, wat gaat er goed en wat kan 
er beter. 

Eventueel bijstellen of herformuleren 
van beschreven plannen. 

Teamdag 2 Voor de tweede teamdag beschrijven we de 
speerpunten volgens het PDCA- model. Deze 
laat men lezen aan de collega 
opleidingscoördinator. Tijdens collegiale 
consultatie probeert men te achterhalen wat 
gelukt is, wat nog aandacht nodig heeft en 
wat mogelijke nieuwe punten van 
ontwikkeling zijn.  

Het PDCA- model wordt na bevraging 
verwerkt in het ontwikkelplan van het 
ROSdossier. 
 
Daarna besproken met BOSsen en 
schoolleiding 

Tevredenheids 
onderzoek 
kwaliteitscholen 

Zodra het tevredenheidsonderzoek wordt 
afgenomen begint de nieuwe cyclus. De 
studenten worden bevraagd over hoe zij het 
afgelopen jaar ervaren hebben.  

 

Teamdag 3 De laatste teamdag staat in het teken van 
een good practice day. Alle 
opleidingscoördinatoren presenteren hun 
ontwikkelplan en  geven een tipje van de 
sluier voor nieuwe ontwikkelpunten. 

Het ontwikkelplan is voor dat jaar 
compleet met een presentatie. Deze 
kan na de teamdag aan de schoolleiding 
gepresenteerd worden. 
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3.4. Verwerking van de kwaliteitsagenda in het ROSdossier 

 
Het ROS-dossier wordt gedurende het schooljaar (aan)gevuld onder verantwoordelijkheid van de 
opleidingscoördinator van de desbetreffende school.  
 
In het dossier zijn er bij de verschillende onderdelen instrumenten die ervoor zorgen dat elke 
opleidingscoördinator kritisch naar zijn opleidingsschool kan blijven kijken. Ook kan het dienen voor 
het bijhouden van veranderingen en vernieuwingen. Het ROS schooldossier is opgebouwd uit vier 
onderdelen: 
 

1. Opleidingsbouwerk 
2. Productie afspraken 
3. Kwaliteit begeleiding 
4. Borging 

 
  
1.  Opleidingsbouwwerk: 

De volgende documenten (van toepassing op het lopende schooljaar) worden in ieder geval 
opgenomen in het ROSdossier: 
 Het ROS ontwikkelingsplan  
 Relevante wijzigingen in de organisatie van het Opleiden in de School (stap 1 

ontwikkelingsplan), indien van toepassing 
 Een visiestuk Opleiden in de School 
 Een organigram van het opleidingsbouwwerk 
 Een op de school toegespitst draaiboek Opleiden in de School 
 Een overzicht van de data en inhoud van de plenaire bijeenkomsten  
 Data en inhoud van de workshops in het kader van het ROS workshopmenu 
 Een lijst van namen van opgeleide en niet opgeleide begeleiders 
 Indien van toepassing, een lijst van namen van opgeleide en niet opgeleide docent-

onderzoekers 
 
2. Productieafspraken: 

 Productieafspraken  
 Een overzicht van het aantal en type studenten in het desbetreffende schooljaar 

verdeeld over de verschillende opleidingsinstituten op basis van een uitdraai van de ROS 
database 

 Indien van toepassing, een overzicht van de onderzoeken die zijn opgenomen in de 
kennisbasis van de opleidingsschool 

 
3. Kwaliteit begeleiding: 

 Evaluatie begeleiding door studenten (kwaliteitsscholen) 
 Evaluatie begeleiding door opleidingsinstituut (bijvoorbeeld plaatsbepaling HvA) 
 Evaluatie begeleiding door begeleiders van de eigen school (digitale ROS enquête) 
 Evaluatie door een partner ROSschool (verslag schoolbezoek) 

 
 
4. Borging: 

 Een kort verslag van de wijze waarop Opleiden en Begeleiden wordt gekoppeld aan 
Professionaliseren en wordt geborgd in de school. 

 Indien van toepassing, een kort verslag van de wijze waarop onderzoek wordt gekoppeld 
aan de Opleidingsschool 
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In het jaarverslag komen tenminste de volgende onderwerpen aan bod (max. 2 A4): 

 

 Terugblik 
Een reflectie op: 
 Opleidingsbouwwerk 
 Productieafspraken 
 Kwaliteit begeleiding 
 Borging 

 

 Vooruitblik  
 Ontwikkelingspunten en te verwachten resultaten voor het volgende schooljaar voor wat 

betreft: 
 Opleidingsbouwwerk 
 Productieafspraken 
 Kwaliteit begeleiding 
 Borging 

 Een op de ontwikkelingspunten gebaseerd activiteitenplan voor het daarop volgende 
schooljaar 

 Prognose begeleidingscontacten voor het daarop volgende schooljaar  
 
 
 

4. Instrumenten Kwaliteitszorg 
 

4.1. Evaluatieformulier Startcursus ROSRijnland 
 
Geef van de volgende beweringen aan in hoeverre u het er mee eens bent.  
1 = zeer mee oneens 
2 = mee oneens 
3 = enigszins mee oneens 
4 = niet mee eens/ niet mee oneens 
5 = enigszins mee eens 
6 = mee eens 
7 = zeer mee eens 
 

Uw naam: 
School: 
Vestiging: 
 
Programmainhoud: 
1. De inhouw van deze cursus was duidelijk gericht op startende 
docenten en stagiairs. 
 
2. Ik ben door deze cursus beter voorbereid op het komende schooljaar. 
 
3. Deze cursus voegt iets toe aan wat ik al wist of had geleerd tijdens mijn 
opleiding. 
 
Materiaal:  
4. Het cursusmateriaal was overzichtelijk en duidelijk. 
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5. Het cursusmateriaal was verzorgd. 
 
6. Het cursusmateriaal was compleet. 
 
7. Het gebruikte beeldmateriaal was interessant. 
 
Werkvormen:  
8. Ik vond de gebruikte werkvormen stimulerend. 
 
9. Er was voldoende variatie in werkvormen 
 
10. Het werktempo was voldoende. 
 
Organisatie:  
11. Ik wist van tevoren wat de doelgroep foor deze cursus was. 
 
12. De catering was in orde. 
 
13. Ik vond de reisafstand geen probleem. 
 
 
 
14. Er waren voldoende begeleiders aanwezig. 
 
15. Er waren geen organisatorische problemen. 
 
Praktische toepasbaarheid:  
16. Ik heb tips gekregen die ik ga toepassen volgende week. 
 
17. De informatie die ik heb gekregen was relevant. 
 
18. Ik heb geoefende met concrete voorbeelden. 
 
19. Ik ga met meer zelfvertrouwen naar mijn eerste les. 
 
Presentatie: 
20. De plenaire presentatie was informatief. 
 
21. De plenaire presentatie was motiverend. 
 
22. De groepsleiders waren geïnformeerd. 
 
23. De groepsleiders waren in staat om het proces te begeleiden. 
 
 
Sfeer:  
24. Het aantal deelnemers was niet nadelig voor de sfeer. 
 
25. Ik heb kunnen lachen tijdens de cursus. 
 
26. Er heerste een veilige sfeer met ruimte voor persoonlijke inbreng. 
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ROSRijnland:  
27. Ik weet waar ROS voor staat. 
 
28. Ik vind de tijdens de cursus opgedane contacten met collega's/stagiairs van 
andere scholen van belang. 
 
29. Ik geef deze cursus het volgende cijfer: 
 
30. Ruimte voor opmerkingen/suggesties: 
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4.2. Format  Speerpunten  
 

Speerpunten voor jaar:  

 
 

 

Uitwerking speerpunt (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) 

 
 
Specifiek 
 
Meetbaar 
 
Acceptabel 
 
Realistisch 
 
Tijdgebonden 
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4.3. Format ontwikkelingsplan 

 
Stap 1  
Hoe functioneert de organisatie op dit moment wat betreft: 

1. Begeleidingsstructuur 

 Handleiding nieuwe docent/stagiair 

 Organigram 

 Bijeenkomsten 

 Begeleiding zittend personeel 
2. Interne communicatie 

 Communicatie met begeleiders 

 Communicatie met directie 

 Communicatie met studenten/docenten 

 Berichtgeving naar overig personeel 
3. Externe communicatie 

 Communicatie met opleidingen 

 Communicatie met ROS scholen 
4. Borging in organisatie 

 IPB 
5. Kwaliteit 

 Waarborgen voor kwaliteit 

Stap 2 
Welke ontwikkelingspunten worden vastgesteld en welke resultaten wil men behalen? 

 Wat we willen gaan bereiken heeft betrekking op  …….. 

 De motivatie om voor dit ontwikkelingspunt te kiezen is ……… 

 Het doel zal zijn ……… 

 De sterke punten van onze organisatie zijn: ……… 

 We moeten rekening houden met de volgende zwakke punten: ……… 

Stap 3 
Activiteitenplan  

 We gaan beginnen ……… 

 We denken daar ……… (tijdsindicatie) aan te besteden. 

 Er zijn specifieke randvoorwaarden (tijd, geld, aanschaf materiaal enz.) die ingevuld moeten worden, 
namelijk ……… 

 De volgende personen worden hierbij betrokken: ……… 

 De verwachtingen omtrent hun bijdrage  zijn ……… 

 Het rendement is zichtbaar voor de omgeving door ……… 

 Het behaalde resultaat wordt vast gesteld door ……… 

Stap 4 
Voortgang en evaluatie 

 Wie worden er betrokken in de evaluatie? 

 Waar kunnen anderen aan zien dat het gewenste effect bereikt is? 

 Wat is er goed gegaan? 

 Waar kan van worden geleerd? 

 Welke strategie is gebruikt? 

 Was het de goede? 

 Hoe is dat te constateren? 
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4.4. Format PDCA 
 
Plan, probleemanalyse:  

1. Wat waren je speerpunten uit je ontwikkelplan  ? 

2. Met wie heb je daarover gecommuniceerd? 

Do, uitvoeren: 
3. Wat heb je met de speerpunten gedaan (Maak een korte schets hoe het proces verlopen is) 

4. Met wie heb je tijdens het proces samen gewerkt, waarom juist deze persoon (functie) 

Check, evaluatie: 
5. Vergelijk de resultaten met de studenten enquête 

6. Evalueer de speerpunten, opleidingsplan en enquête  

7. Bekijk of je verwachtingen zijn uitgekomen met behulp van de studenten enquête 

8. Formuleer conclusies  

9. Communiceer over de resultaten en conclusies naar collega’s (directie, begeleidingsteam)  

Act, , Implementatie aanpassingen: 
10. Zet aanbevelingen op papier 
11. Gebruik het verslag om je mening te onderbouwen  
12. Pas de praktijk aan nadat je met elkaar over het verslag hebt gesproken 
13. Communiceer over de voorgenomen aanpassingen, wat zou je nog graag willen doen? 
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4.5. Tevredenheidsonderzoek Kwaliteitscholen 

 
VRAGENLIJST - Monitoring Stage Studenten Lerarenopleiding  
 

Vraag Domeinen Inspectie 

Ik heb deze stage geleerd hoe ik 
vakinhoudelijke kennis kan toepassen in de les. 

Didactische competentie nvao1c 

Ik heb deze stage meer inzicht gekregen in: 
orde houden in de klas. 

Pedagogische competentie nvao1c, 
nvao1d, 
nvao1g 

Ik heb deze stage meer inzicht gekregen in: 
hoe om te gaan met leerlingen met 
gedragsproblemen. 

Pedagogische competentie nvao1c, 
nvao1d, 
nvao1g 

Ik heb deze stage meer inzicht gekregen in: 
hoe didactisch in te spelen op verschillen 
tussen leerlingen. 

Didactische competentie nvao1c, 
nvao1d, 
nvao1g 

Wat ik heb geleerd op het opleidingsinstituut 
over didactiek heb ik kunnen toepassen in mijn 
lespraktijk. 

Didactische competentie nvao1c/d 

Wat ik heb geleerd op het opleidingsinstituut 
over pedagogiek heb ik kunnen toepassen in 
mijn lespraktijk. 

Pedagogische competentie nvao1c/d 

De introductie (de eerste dag/week) op deze 
school was goed geregeld. 

Leeromgeving nvao3b 

Deze school houdt er in de taken die ik krijg 
rekening mee dat ik een stagiair ben. 

Leeromgeving nvao1g  

Het opleidingsprogramma van het 
opleidingsinstituut sluit aan bij de 
praktijkervaringen in de stageschool. 

Leeromgeving nvao1e 

Ik heb, naast lesgeven, ook op andere wijze 
een rol gespeeld in het onderwijs op school 
(pauze-surveillance, schoolfeesten, excursies 
oid). 

Leeromgeving nvao1g 

De school geeft je als stagiair een gevoel van 
veiligheid en betrokkenheid. 

Leeromgeving   

Aan hoeveel verschillende niveaus heb je 
lesgegeven (pro, vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gt, 
vmbo-tl, mavo, havo, atheneum, gymnasium). 

Leeromgeving nvao1g 

Aan hoeveel verschillende leerjaren heb je 
lesgegeven? 

Leeromgeving nvao1g 

Ik voel me tijdens deze stage geaccepteerd 
door de leerlingen van deze stageschool. 

Leeromgeving   

Ik voel me tijdens deze stage geaccepteerd 
door de collega's van deze stageschool. 

Leeromgeving   

In deze stageschool kun je leren van elkaar 
(denk aan lesobservaties en intervisie). 

Leeromgeving   

Ik ben door deze stage gemotiveerd om mijn 
opleiding te vervolgen. 

Leeromgeving   
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Mijn stagebegeleider(s) van de stageschool 
heeft(hebben) me ondersteund en begeleid. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e 

Mijn stagebegeleider(s) van de stageschool 
heeft(hebben) tijd besteed aan mijn 
begeleiding. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e 

Mijn stagebegeleider(s) van de stageschool 
heeft(hebben) rekening gehouden met mijn 
leerdoelen. 

Begeleiding en beoordeling nvao1c 

Ik ben tevreden over de begeleiding tijdens 
deze stage vanuit het opleidingsinstituut. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e 

De begeleiding van de stageschool en het 
opleidingsinstituut zijn tijdens deze stage op 
elkaar afgestemd. 

Begeleiding en beoordeling nvao2i, 
nvao2b  

Ik ben tevreden over het moment waarop ik 
zelfstandig voor de klas moest staan. 

Begeleiding en beoordeling nvao1g 

De begeleider(s) van mijn opleidingsinstituut 
heeft(hebben) voldoende tijd besteed aan mijn 
begeleiding. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
begeleiding door de begeleider(s) vanuit het 
opleidingsinstituut. 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
begeleiding door de begeleider(s) van mijn 
stageschool. 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Bij de beoordeling van deze stage is er overleg 
tussen geweest tussen stageschool en het 
opleidingsinstituut. 

Begeleiding en beoordeling nvao3a 

Het is mij duidelijk hoe mijn eindbeoordeling 
van mijn stagejaar tot stand komt. 

Begeleiding en beoordeling nvao3b 

Ik ben tevreden over de frequentie van de 
lesbezoeken door mijn begeleider(s) van de 
stageschool. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e/f 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
feedback over de lesbezoeken door mijn 
begeleider(s) van de stageschool. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e/f 

Ik ben tevreden over de frequentie van de 
lesbezoeken door mijn begeleider(s) van het 
opleidingsinstituut. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e/f 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
feedback over de lesbezoeken door mijn 
begeleider(s) van het opleidingsinstituut. 

Begeleiding en beoordeling nvao2e/f 

In het begin van mijn stage waren mijn 
leerdoelen duidelijk voor mij. 

Competentie reflectie en ontwikkeling nvao3b 

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn didactische competentie te 
verbeteren. 

Didactische competentie nvao2a  

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn pedagogische competentie te 

Pedagogische competentie nvao2a  
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verbeteren. 

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn interpersoonlijke competentie te 
verbeteren. 

Interpersoonlijke competentie nvao2a  

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn organisatorische competentie te 
verbeteren. 

Organisatorische competentie nvao2a 

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn competentie te verbeteren op 
het gebied van samenwerken met collega's. 

Competentie samenwerking collega's nvao2a 

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn competentie te verbeteren op 
het gebied van samenwerken met de 
omgeving. 

Competentie samenwerking omgeving nvao2a 

Mijn stageschool heeft me de mogelijkheid 
geboden mijn competentie te verbeteren op 
het gebied van reflectie en ontwikkeling. 

Competentie reflectie en ontwikkeling nvao2a 

Welk cijfer geef je deze stageschool voor de 
begeleiding? 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Wat vond je goed aan de begeleiding door je 
stagebegeleider(s) van deze stageschool? 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Wat zou je stagebeleider van deze stageschool 
kunnen doen om de begeleiding te 
verbeteren? 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Welk cijfer geef je het opleidingsinstituut voor 
de begeleiding? 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Wat zou er verbeterd kunnen worden in de 
begeleiding op de stageschool door het 
opleidingsinstituut? 

Begeleiding en beoordeling nvao4c 

Ik heb praktijkonderzoek uitgevoerd op mijn 
stageschool. 

Onderzoek nvao5b 

Ik ben theoretisch voorbereid om onderzoek te 
kunnen verrichten tijdens mijn stage. 

Onderzoek   

Mijn praktijkonderzoek is in opdracht geweest 
van mijn stageschool. 

Onderzoek nvao5c 

Er zijn op mijn stageschool afspraken gemaakt 
over wat er met de resultaten van mijn 
praktijkonderzoek zal gebeuren. 

Onderzoek nvao5f 

Mijn praktijkonderzoek sluit aan bij de 
onderwijsontwikkeling van mijn stageschool. 

Onderzoek   

Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van 
de begeleiding bij mijn praktijkonderzoek door 
mijn stageschool. 

Onderzoek nvao5e 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
begeleiding bij mijn praktijkonderzoek door de 
stageschool. 

Onderzoek nvao5e 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
begeleiding bij mijn praktijkonderzoek door het 

Onderzoek nvao5e 
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opleidingsinstituut. 

Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van 
de begeleiding bij mijn praktijkonderzoek door 
mijn opleidingsinstituut. 

Onderzoek nvao5e 

Wat vind je goed aan deze stageschool? Leeromgeving nvao4c 

Wat zou de school een betere stageschool 
maken? 

Leeromgeving nvao4c 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


