
Kwaliteitszorg Samen Opleiden en Professionaliseren 

 

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 

met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een 

voorwaarde voor aanvullende bekostiging. Het past niet bij de huidige ontwikkeling van het Samen 

Opleiden en Professionaliseren om vast te houden aan deze beoordeling. De NVAO kan op basis 

van de wet namelijk alleen naar het hoger onderwijs deel van de samenwerking kijken. Dit 

gedeelte neemt de NVAO al mee bij de reguliere accreditatie van de lerarenopleidingen, die in 2020 

weer van start gaat. Werkplekleren is bij veel opleidingen inmiddels de norm en maakt daarom, net 

als in de vorige accreditatieronde, inherent onderdeel uit van de reguliere accreditatie.  

 

Voor de toekomst wordt gewerkt aan een beter passende vorm van kwaliteitszorg die uitgaat van 

een gedeeld beeld van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Om tot dat gedeelde 

beeld te komen heeft het Platform PO, VO en MBO in opdracht van het bestuurlijk overleg van OCW 

en de vijf sectorraden een ontwikkelteam samengesteld dat een kwaliteitskader gaat opstellen. Dit 

kader beschrijft de basiskwaliteit waaraan een partnerschap zou moeten voldoen en geeft zicht op 

de ontwikkeling van het betreffende partnerschap en de landelijke ontwikkeling van Samen 

Opleiden en Professionaliseren. Het kader wordt in de loop van 2019 geagendeerd en uiteindelijk 

geaccordeerd in het bestuurlijk overleg van OCW en de vijf sectorraden.  

 

Het landelijk kwaliteitskader is naar verwachting in het najaar van 2019 gereed en gaat vanaf 2020 

de basis vormen voor een systeem van peer review waarmee de kwaliteit van Samen Opleiden en 

Professionaliseren wordt geborgd en toekomstige kwaliteitsontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Deelname aan de peer review wordt in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen de 

nieuwe voorwaarde voor aanvullende bekostiging. Omdat de peer review door de betrokken 

sectoren met ondersteuning van het Platform zelf zal worden georganiseerd, geeft dit meer ruimte 

voor een eigen invulling die aansluit bij de eigen ambities en (regionale) context. De peer review 

levert input op voor ontwikkeling van het partnerschap, van personeelsbeleid op scholen en van de 

lerarenopleiding. Het ligt dan ook voor de hand dat de lerarenopleidingen de opbrengsten van de 

peer review gebruiken om bij een reguliere accreditatie het werkplekleren aan te tonen.  

 

Voor de aspirant-opleidingsscholen blijft gelden dat de NVAO hen in 2019, 2020 en 2021 zal 

beoordelen. Na een positief besluit door de minister worden zij een erkende opleidingsschool en 

geldt de hierboven beschreven procedure op basis van de Regeling tegemoetkoming kosten 

opleidingsscholen.  

 

Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in het veld. Afgelopen jaren heeft het 

Opleiden in de school zich ontwikkeld tot het concept van Samen Opleiden en Professionaliseren. 

Leraren worden steeds vaker opgeleid in een intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen, 

scholen en andere belanghebbenden. Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, 

Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben de gezamenlijke ambitie om van Samen Opleiden en 

Professionaliseren de norm te maken voor het opleiden van alle toekomstige leraren. Zo veel 

mogelijk scholen worden in de toekomst betrokken bij de intensieve samenwerking met de 

lerarenopleidingen en in deze samenwerking zal ook meer aandacht uitgaan naar de inductie van 

startende leraren. Zo ontstaat voor alle leraren een betere opleiding, blijft het effect van die 

opleiding behouden en gaan we onnodige uitval van startende leraren tegen. Dit vraagt om een 

gedeeld beeld van de kwaliteit en een daarbij passend systeem van kwaliteitszorg.  

 

Bij vragen:  

• over de accreditatie kunt u contact opnemen met Irma Franssen (i.franssen@nvao.net) of 

Ilse van der Lans (i.vanderlans@nvao.net) van de NVAO; 

• over de aanpassing van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen kunt u 

contact opnemen met Juul van Ewijk (juul.vanewijk@minocw.nl) van OCW.  

• over de ontwikkeling van het landelijk kwaliteitskader kunt u contact opnemen met de 

platforms Samen Opleiden en Professionaliseren PO, VO en MBO 

(platformsamenopleiden@vo-raad.nl).  
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