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Leren van andere
opleidingsscholen?
Neem deel aan het koppeltraject!

Wilt u een aanvraag indienen voor een nieuwe 
vo-opleidingsschool? Of wilt u als aspirant 
opleidingsschool of erkende opleidingsschool 
met collega-opleidingsscholen sparren over 
bepaalde vraagstukken omtrent het samen 
opleiden? Dan is het koppeltraject van het 
Steunpunt Opleidingsscholen iets voor u!

Koppeltraject 2017

Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt in 
het koppeltraject aanvragers en (aspirant) 
opleidingsscholen die behoefte hebben aan 
een sparringpartner in contact met ervaren 
opleidingsscholen. Het doel is om de kwaliteit van 
de subsidieaanvragen van samenwerkingsverbanden 
en de kwaliteit van het samen opleiden te 
bevorderen. U wordt gekoppeld aan een ‘kritische 
vriend’, die advies en feedback geeft en u helpt 
bij de ontwikkeling van uw opleidingsschool. 
Verbinden, uitwisselen en helpen, dat is 
waar het in het koppeltraject om draait.

“ Het is prettig dat iemand met een breder 
perspectief naar het geheel kijkt.” 
Deelnemer koppeltraject 2016

Doelgroep koppeltraject

•  Aanvragers: een samenwerkingsverband 
van één of meer scholen en één of meer 
lerarenopleidingen, dat in het kader van de 
‘Toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde 
opleidingsscholen’ subsidie aanvraagt bij 
OCW/DUO om zich gedurende drie jaar 
te ontwikkelen tot opleidingsschool.

•  Aspirant opleidingsscholen: een 
samenwerkingsverband van één of meer 
scholen en één of meer lerarenopleidingen, 
dat in het kader van de ‘Toetredingsregeling 
nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen’ 
subsidie heeft ontvangen om zich gedurende 
drie jaar te ontwikkelen tot opleidingsschool. 

•  Erkende opleidingsscholen: opleidingsscholen 
die behoefte hebben om te sparren met 
een ervaren collega-opleidingsschool.

Wat levert deelname u op?

•   Een goed onderbouwde subsidieaanvraag 
 Als aanvrager krijgt u bij het schrijven 
van de subsidieaanvraag ondersteuning 
van een ervaren opleidingsschool. Uw 
koppelpartner geeft bijvoorbeeld feedback 

 



op uw conceptaanvraag of advies over 
de ontwikkeling van uw opleidingsschool. 
De ondersteuning van aanvragers vindt 
plaats in de periode tot september 2017.

•  Verbetering van de kwaliteit van de 
opleidingsschool 
Aspirant en erkende opleidingsscholen 
krijgen ondersteuning om de kwaliteit van 
het samen opleiden te verbeteren. Door 
te vergelijken, voorbeelden en feedback 
te ontvangen, scherpt u uw visie aan 
en krijgt u input om concrete stappen te 
zetten in het ontwikkel- of verbetertraject 
van uw (aspirant) opleidingsschool.

“ Het is goed dat het koppeltraject wordt 
aangeboden. Het geeft natuurlijk geen 
garantie op een goede aanvraag, maar biedt 
wel ruimte om in te zoomen op belangrijke 
aandachtspunten. Ontmoeting werkt echt.” 
Deelnemer koppeltraject 2016

Ondersteuning op maat

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u 
de profielschetsen van drie speciaal voor u 
geselecteerde ervaren opleidingsscholen waarin 

hun kennis, expertise en aanpak zijn beschreven. 
U geeft uw voorkeur aan op basis van uw wensen 
en behoeften en wij maken vervolgens een match 
en brengen u in contact met uw koppelpartner. 

In overleg met uw koppelpartner bepaalt u hoe de 
ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke 
zin, vorm krijgt. U spreekt af wanneer en op welke 
manier u contact hebt en waar de ondersteuning 
op is gericht. Het Steunpunt faciliteert de ervaren 
opleidingsschool om in 2017 twee keer face to face 
overleg met u te voeren. Daarnaast hebt u contact 
via e-mail en/of telefoon. Het Steunpunt houdt een 
vinger aan de pols en informeert tussentijds hoe de 
samenwerking tussen de koppelpartners verloopt.

Aanmelden?

Wilt u deelnemen aan het koppeltraject 
2017? Vul dan het aanmeldingsformulier in op 
steunpuntopleidingsscholen.nl/koppeltraject-2017. 
Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk de 
profielschetsen van de speciaal voor u geselecteerde 
koppelpartners en informatie over het verdere traject. 

Voor meer informatie, neem contact op 
met het Steunpunt Opleidingsscholen VO: 
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl.
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Steunpunt Opleidingsscholen VO 

Het Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) 
opleidingsscholen ter versterking van de onderlinge samenwerking en 
kennisuitwisseling. Het is een steunpunt van en voor opleidingsscholen, 
dat bijdraagt aan de opleiding en professionalisering van leraren, de 
ontwikkeling van scholen en de versterking van schoolbesturen in het 
primair en voortgezet onderwijs. Bij het indienen van een aanvraag voor 
bekostiging biedt het Steunpunt, naast het koppeltraject, handreikingen, 
documenten en antwoorden op veelgestelde vragen over de regeling. 

U vindt alle informatie op de website www.steunpuntopleidingsscholen.nl. 
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