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In dit plan beschrijven wij hoe in AOS ZOB wordt sa-
mengewerkt en wat we willen bereiken. Vanuit onze visie 
op samenwerken, opleiden, leren en professionaliseren 
lichten we toe hoe we samen de leraren van de toekomst 
opleiden en hen na de opleiding via een inductietraject 
begeleiden tot zich voortdurend ontwikkelende docenten. 
We hebben gekozen voor opleiden, professionaliseren en 
onderzoek binnen een netwerkorganisatie waarin we op 
alle niveaus verschillende talenten samenbrengen om tot 
het beste resultaat te komen. Zowel in de stuurgroep, in de 
scholenclusters, in het opleidingsteam, in het onderzoeks-
team en natuurlijk ook in de werkgroepen van de studen-
ten vormt van elkaar leren en elkaar inspireren de basis 
van opleiden, onderzoek en professionaliseren. 

Het plan is tot stand gekomen in overleg met veel mensen 
die direct of indirect een rol spelen in AOS ZOB: verte-
genwoordigers van de lerarenopleidingen, de school- en 
instituutsopleiders, de directeuren van VO- scholen, colle-
ga’s van andere AOS’en en deskundigen m.b.t. opleiden 
en onderzoek in de school. Het is de uitwerking van het 
ontwikkelplan dat in het kader van het verkrijgen van de 
aspirant-status is opgesteld.

Het opleidingsplan is als koersdocument bedoeld. Het 
vormt de basis voor onze samenwerking en, meer con-
creet, voor het activiteitenplan waarin jaarlijks wordt 
geformuleerd welke activiteiten er binnen de AOS plaats 
gaan vinden. Het zit als volgt in elkaar. In hoofdstuk 1 
vindt u onze missie en uitgewerkte visie. Hoofdstuk 2 is 

het hart van het opleidingsplan; hier vertalen we onze 
visie naar onze praktijk en leggen we uit hoe AOS ZOB 
concreet werkt. Hoofdstuk 3 gaat over onze organisatie, 
hoofdstuk 4 over professionalisering en hoofdstuk 5 ten 
slotte, handelt over ons kwaliteitsbeleid.

De scholen die deel uitmaken van de AOS ZOB vallen alle 
onder het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Mid-
delbaar Onderwijs (OMO). In de visie van OMO is goed 
onderwijs gericht op zelfontplooiing en brede vorming. 
De scholen hebben een maatschappelijke opdracht die ze 
uitvoeren in nauwe relatie met de leef- en leerwereld van 
de leerlingen en met de regio waarin ze gelegen zijn. Dit 
vergt van de professionals die het onderwijs verzorgen 
deskundigheid, een onderzoekende houding, onderne-
mingszin en ontwerpend vermogen. (Koers 2023, 2017). 
De AOS ZOB heeft een visie die hier naadloos bij aan-
sluit. 

Irma van Nieuwenhuijsen
Penvoerder AOS ZOB

VOORWOORD 
OPLEIDINGSPLAN VAN DE 
ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL 
ZUIDOOST-BRABANT

Voor u ligt het opleidingsplan van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB). Dit plan ligt 
aan de basis van de ontwikkeling van deze AOS. AOS ZOB heeft in december 2015 de aspirant-status gekre-
gen en hoopt binnen twee jaar volwaardig AOS te kunnen worden. Er wordt hard gewerkt om vanuit dit oplei-
dingsplan straks aan de eisen voor deze status te kunnen voldoen. 

Het netwerk van de academische opleidingsschool vormt een inspirerende biotoop voor leren, ontwikkelen en 
onderzoek. Deze leer- en ontwikkelomgeving biedt de mogelijkheid over de muren en grenzen van de eigen 
organisatie heen te kijken en elkaars expertise in te zetten. Binnen AOS ZOB werken zeven scholen en vijf insti-
tuten samen om op de best mogelijke manier vorm te geven aan het opleiden en begeleiden van aankomende 
startende leraren, de professionalisering van zittende leraren en daarmee aan schoolontwikkeling. Daarbij ma-
ken we bewust gebruik van de verschillen tussen de deelnemers, die samen een krachtige leeromgeving willen 
creëren.
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INSTELLING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE
WWW.IVO-DEURNE.NL

• Alfrinkcollege: mavo
• De Sprong: Praktijkonderwijs
• Hub van Doornecollege: 
 vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg
• Peellandcollege: havo, atheneum, gymnasium

Burgemeester Roefslaan 9, Deurne, 0493 35 34 70

Rector mw. E. Oegema
Brinnummer: 17VP00

RYTHOVIUS COLLEGE
WWW.RYTHOVIUS.NL
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SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI
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Merendreef 1, Valkenswaard, 040 207 47 00

Rector: dhr. E. De Gier MME
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WWW.SGHETPLEIN.NL
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• Aloysius De Roosten: vmbo kader, 
 gemengde leerweg, mavo 
• Vakcollege Eindhoven: vmbo kader- en 
 basisberoepsgerichte leerweg m.b.t. techniek 
 en vakmanschap, zorg en welzijn 
• Antoon Schellenscollege: vmbo onderbouw 
 gericht op leerlingen met specifieke 
 ondersteuningsbehoeften 
• Pleinschool Helder: havo, vwo gericht 
 op leerlingen met specifieke 
 ondersteuningsbehoeften
• Praktijkschool Eindhoven: praktijkonderwijs

Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven

Rector: mw. drs. C. Sebregts
Brinnummer: 20AT00

PARTNERSCHOLEN

SAMENWERKENDE PARTNERS IN DE AOS ZOB

PARTNEROPLEIDINGEN

EINDHOVEN SCHOOL OF EDUCATION
WWW.ESOE.NL

De Zaale, Eindhoven, 040 247 30 95

Directeur: prof. dr. D. Beijaard

FONTYS LERARENOPLEIDING TILBURG
WWW. FONTYS.NL

Professor Goossenslaan, 
5022 DM Tilburg, 088 508 0000

Directeur: mw. Drs. Y. Visser MMO

FONTYS SPORTHOGESCHOOL
WWW.FONTYS.NL

Theo Koomenlaan 3, Eindhoven, 088 508 1111

Directeur: mw. M. van Est

RADBOUD DOCENTENACADEMIE 
WWW.RU.NL/DOCENTENACADEMIE 

Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, 024 3615572

Directeur: mw. dr. M. Scheepers

UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDING TILBURG
WWW.TILBURGUNIVERSITY.EDU/NL/ ONDERWIJS/
MASTEROPLEIDINGEN/LERARENOPLEIDING

Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, 013 466 91 11

Directeur: mw. dr. M. van Amelsvoort

OPLEIDINGSPLAN 2018
AOS ZUIDOOST-BRABANT

SONDERVICKCOLLEGE
WWW.SONDERVICK.NL

• vmbo, mavo, havo, vwo

Knegselseweg 30, 5504 NC Veldhoven, 040 230 94 44

Algemeen directeur: mw. M. van Roosmalen MSc
Brinnummer: 15BS00

VAN MAERLANTLYCEUM
WWW.VANMAERLANTLYCEUM.NL

• havo, atheneum, gymnasium

Jacob van Maerlantlaan 11, 5615 JS Eindhoven,
040 251 37 04

Rector: mw. dr. E.M.R. van der Heijden
Brinnummer: 20GA00

VARENDONCKCOLLEGE
WWW.VARENDONCK.NL

• praktijkonderwijs, vmbo, havo, 
 atheneum, gymnasium,technasium

Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten, 0493 67 26 72

Rector mw. drs. I. van Nieuwenhuijsen
Brinnummer: 13PE00
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1.1 SCHOOL EN LERAAR IN 
EEN VERANDERENDE WERELD

Visiedocumenten van de overheid, scholen en adviserende 
organisaties1 stemmen overeen in hun analyse: de leerlin-
gen van nu hebben andere (leer)behoeftes dan de gene-
raties die hen voorgingen. De maatschappij van straks 
stelt ook andere eisen aan ze. De tijd van een baan voor 
het leven is voorbij. De tijd van een leven lang leren en je 
plek vinden in een complexe, veranderende samenleving 
is aangebroken. Leerlingen van nu worden opgeleid voor 
werk dat nu nog niet bestaat en dat ze straks mogelijk 
zelf zullen moeten creëren. Leerlingen zullen straks actief 
participeren in de kennissamenleving, waarin ICT een 
dominante rol heeft. Dat vraagt van hen onder meer flexi-
biliteit en een lerende, onderzoekende houding. Omdat 
de dynamische kennissamenleving steeds sneller verandert 
en almaar complexer wordt, zullen zij moeten leren zich 
te blijven ontwikkelen.

De scholen van de AOS ZOB zijn zich hiervan bewust en 
bereiden leerlingen voor op hun toekomst door hun bete-
kenisvol onderwijs op maat aan te bieden. Leraren krijgen 
hierbij een nieuwe rol. Ze geven niet alleen onderwijs 
op maat, maar gaan dit onderwijs ook zelf ontwerpen 
en ontwikkelen, samen met hun collega’s. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat leraren in hun opleiding niet alleen 
vakkennis opdoen en zich pedagogische en didactische 
vaardigheden eigen maken, maar dat zij ook hun ont-
werpvaardigheden ontwikkelen en aan hun persoonlijke 

en professionele ontwikkeling blijven werken. Voor aan-
komende en ervaren leraren geldt eveneens dat zij zich 
blijven ontwikkelen.

Binnen de AOS ZOB geven we het opleiden van studenten 
en het professionaliseren van startende en ervaren leraren 
in samenhang vorm. We gaan uit van een permanent 
ontwikkelingsproces, dat zich kenmerkt door:

- leren vanuit een onderzoekende houding;
- een doorlopende leerlijn;
- een curriculum dat een optimale verbinding 
 tussen theorie en praktijk aanbrengt; 
- inductieprogramma’s op maat voor startende leraren;
- professionalisering op maat;
- leren van en met elkaar.

Permanente ontwikkeling vormt de basis voor een sa-
menhangende visie, die hierna wordt uitgewerkt voor de 
aspecten opleiden en professionaliseren, waarbij tevens 
de relatie met schoolontwikkeling wordt gelegd. 

1.2 DE ONTWIKKELING 
VAN DE LEERLING

In het kader van de maatschappelijke opdracht hebben 
we ons binnen de AOS ZOB afgevraagd wat de school 
dient bij te dragen aan de persoonlijkheidsontwikkeling 
van de leerling. Bij de beantwoording van deze vraag 
hebben we ons laten inspireren door het gedachtegoed 

HOOFDSTUK 1  
STRATEGISCH BELEID
VERTREKPUNT: DE MISSIE

Aan de basis van dit opleidingsplan ligt de missie die de samenwerkende partners in de AOS ZOB hebben 
geformuleerd: “De samenwerkende partners in de AOS ZOB zien het als hun maatschappelijke opdracht in de 
regio ZOB leraren op te leiden, te stimuleren en te ondersteunen in (de verschillende fases van) hun professione-
le ontwikkeling, zodat zij kunnen blijven inspelen op de behoeftes van leerlingen in relatie met de veranderende 
behoeftes van de omgeving.” 

Deze missie gaat over toekomstgericht onderwijs dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dat is 
afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. De AOS ZOB zal in samenwerking met de omgeving invulling 
geven aan haar maatschappelijke opdracht. De samenwerkende partners hebben hierbij bewust gekozen voor 
een netwerkorganisatie als samenwerkingsvorm. 

. 

van onderwijspedagoog Gert Biesta. 2

Kinderen kunnen overal en op elk moment leren. Onder-
wijs op school is echter geen ‘toevallige leergebeurtenis’. 
De scholen van de AOS ZOB geven onderwijs vorm als 
een doelgericht leerproces, afgestemd op de behoeftes 
van individuele leerlingen. Dit leerproces krijgt gestalte 
in dialoog; de relatie van leraar en leerling is hierbij 
cruciaal. Het leerproces richt zich op meerdere doelen. 
Het is belangrijk dat de leerling kennis en vaardigheden 
verwerft die hij nodig heeft om zijn weg te vervolgen in 
studie en werk. Persoonsvorming is een ander doel dat 
we nastreven. We willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van leerlingen tot volwassen mensen die verantwoordelijk-
heid nemen voor hun eigen leven én voor hun leven in de 
wereld samen met de anderen. 

Onderwijs heeft in onze visie dus ook een moreel vor-
mende taak. De leraar is hierbij een rolmodel. Zoals de 
Onderwijsraad (2011) het verwoordt: “Om zich te kunnen 
vormen, hebben kinderen en jongeren anderen nodig, 
onder wie leraren. Leraren kunnen bij uitstek de wereld 
van leerlingen verbreden en verdiepen. Leraren kunnen 
ingaan op wat hen drijft in hun vak of op de waarden of 
idealen waardoor zij zich laten leiden. Bovendien geldt: 
een leraar is, door wie hij is en hoe hij optreedt, altijd 
vormend bezig – bedoeld en onbedoeld.” 3

De scholen binnen de AOS ZOB verzorgen elk op hun 
eigen wijze toekomstgericht onderwijs met een vormend 
karakter. De AOS ZOB wil de professionele ontwikkeling 
van leraren bevorderen, zodat zij dit onderwijs optimaal 
kunnen afstemmen op de behoeftes van de leerlingen. 

1.3 SAMENWERKING MET DE OMGE-
VING IN EEN NETWERKORGANISATIE

Samenwerking met de omgeving is kenmerkend voor de 
AOS ZOB. Binnen de AOS ZOB werken de OMO-scholen 
inmiddels samen met vijf lerarenopleidingen die onder 
meer ZOB als werkgebied hebben: 

• Fontys lerarenopleiding (FLOT), 
• de lerarenopleiding van de TU Eindhoven (ESoE), 
• de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit   
 Nijmegen( RDA), 
• de Fontys Sporthogeschool (FSH), 
• de lerarenopleiding van de Universiteit 
 van Tilburg (ULT). 

Verder wordt er actief gekeken naar samenwerking met de 
kunstopleidingen. De AOS ZOB beschikt zo over een leer- 
en werkomgeving met een rijke diversiteit, waarbinnen 
elke student een individueel leerarrangement kan worden 

geboden. 

De AOS ZOB zoekt ook naar samenwerking met niet-on-
derwijspartners in de omgeving. De regio ZOB, die 
vaak wordt aangeduid als de Brainport Regio, gonst van 
innovatie en dynamiek. In deze regio vervullen we onze 
maatschappelijke opdracht: jongeren voorbereiden op 
hun toekomst in een wereld die steeds sneller verandert. 
Deze omgeving maakt onlosmakelijk deel uit van de con-
text van het leren van de leerling, de student en de leraar 
binnen de AOS ZOB. De Brainport Regio biedt de scholen 
van AOS ZOB veel mogelijkheden hun onderwijs stelsel-
matig te verrijken door de theorie met de buitenwereld te 
verbinden. Ze halen de buitenwereld de school binnen 
of gaan juist de buitenwereld in. Een aantal scholen van 
AOS ZOB is aangesloten bij het netwerk Brainportscholen.

De AOS ZOB wordt vormgegeven als netwerkorganisatie, 
omdat deze organisatievorm bij uitstek de interinstitu-
tionele samenwerking bevordert (scenario C, typering 
Hulsker)4. Als netwerkorganisatie is de AOS ZOB in staat 
om met meerdere partners optimaal invulling te geven aan 
toekomstgericht onderwijs op maat. Het netwerkscenario 
werkt door op alle niveaus van de AOS ZOB. Studenten 
kunnen bijvoorbeeld binnen één of meer scholen en/of 
verschillende locaties binnen de AOS’en aan de slag met 
het werkplekleren. Ook kunnen zij de expertise en inbreng 
van verschillende instituten benutten. Lerarenopleidingen 
gaan elkaar waar mogelijk aanvullen in gezamenlijk 
vormgegeven trajecten voor zowel initiële als postinitiële 
professionalisering. Leerlingen in de AOS ZOB-scholen 
krijgen zo les van leraren die goed toegerust zijn voor hun 
taak en ze krijgen daarnaast mogelijkheden om deel te 
nemen aan relevante schooloverstijgende netwerken.

De netwerkorganisatie maakt het verder mogelijk om van-
uit een vaste kern van partners relaties aan te gaan met 
andere deelnemers. De AOS ZOB stelt zich dan ook ten 
doel de context van het leren te verbreden door arrange-
menten aan te gaan met andere scholen uit de regio, met 
bedrijven en met andere opleidingen. 

1.4 VISIE OP LEREN

Leren binnen de AOS ZOB is leren in dialoog: leren in 
relatie met anderen en samen met anderen. Leren vatten 
we hier op in de breedste zin van het woord: het heeft be-
trekking op het leren van leerlingen, leraren in opleiding, 
beginnende en ervaren leraren en schoolleiding. In onze 
visie is de AOS ZOB daarom een leergemeenschap waar-
in ieder – leerling, leraar in opleiding en ervaren leraar 
– op zijn eigen niveau leert en zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Binnen onze leergemeenschap creëren deelnemers 
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een positief klimaat dat groei stimuleert en waarin eenie-
der de kans krijgt zich te ontwikkelen op de manier die 
bij hem past. Hoe we de ontwikkeling van (aankomende) 
leraren zien, lichten we toe aan de hand van:

A. LEREN VAN EN MET 
ELKAAR IN EEN RIJKE LEEROMGEVING

B. ONTWIKKELINGSGERICHT OPLEIDEN 
EN PROFESSIONALISEREN

C. DE ONDERZOEKENDE HOUDING 
EN ONDERZOEKEND HANDELEN

AD A. LEREN VAN EN MET ELKAAR IN 
EEN RIJKE LEEROMGEVING

In de opleidingsschool willen we het leren van de leerling 
optimaal ondersteunen. Het onderwijsproces zien we 
hierbij niet als eenrichtingsverkeer van leraar naar leer-
ling, maar als een wederkerige relatie. De leraar leert ook 
van en door het leren van de leerlingen. Tussen leraar en 
student en tussen (lesgevende) student en leerling zien we 
soortgelijke wederkerige relaties. Deze relaties vinden hun 
oorsprong en betekenis in het leren van de leerling.

De relatie tussen leraar en leerling is cruciaal in het on-
derwijs. Voor de leerling is de leraar een rolmodel. Voor 
de student van de lerarenopleiding geldt eigenlijk hetzelf-
de: de ervaren leraar is een voorbeeld aan wie hij zich 
spiegelt. In de AOS ZOB streven we ernaar dat de student 
tijdens het werkplekleren met meerdere ervaren leraren in 
contact komt. Zo kan hij zijn inzicht in beroepsbeelden, 
opvattingen en uitvoeringspraktijken vergroten. Het leren 
van de leerling staat, zoals gezegd, centraal bij het vervul-
len van onze maatschappelijke opdracht. Volgens Imants 
(2009)5 vormt het leren van de leerling de bronkennis. 

We geven ons rekenschap van hoe de leerling leert, zodat 
we het onderwijs hier optimaal op kunnen afstemmen. 
Het perspectief van de lerende vormt in alle fasen van de 
loopbaan van de leraar het uitgangspunt voor professi-
onele ontwikkeling. Zowel voor aankomende leraren als 
startende en ervaren leraren geldt dan ook dat de leer- en 
ontwikkelvragen binnen de schoolpraktijk te vinden zijn. 
De school is immers de plek waar leerlingen leren. Die 
schoolpraktijk beperkt zich overigens niet tot de schoolge-
bouwen, maar omvat ook de omgeving van de school. 

De AOS ZOB biedt een rijke leeromgeving voor het 
opleiden en professionaliseren van (aankomende) lera-
ren. Alle schooltypen van het voortgezet onderwijs zijn 

vertegenwoordigd in de scholen die deel uitmaken van 
de AOS ZOB. Elk van de scholen heeft bovendien een 
eigen profiel. We stellen studenten in staat deze diver-
siteit optimaal te benutten doordat we iedere student 
een leerarrangement op maat aanbieden. Over de volle 
breedte van het vo kan de student zich in de leerprocessen 
van leerlingen verdiepen. De keuze van leerwerkplekken 
maakt de student op basis van zijn persoonlijke leer- en 
ontwikkelvragen en ambities.

Zoals eerder aangehaald vormt de Brainport Regio een 
belangrijk onderdeel van de leeromgeving van de AOS 
ZOB. De AOS ZOB biedt studenten in de vorm van leer-
werktaken ook de mogelijkheid om het bedrijfsleven in de 
Brainport Regio te verkennen. Zeker voor de bachelorstu-
denten is dat belangrijk, omdat zij in de eindfase moeten 
kiezen of zij leraar willen worden aan beroepsgerichte 
opleidingen of op avo/vwo-scholen.
 
AD B. ONTWIKKELINGSGERICHT 
OPLEIDEN EN PROFESSIONALISEREN 
DE AOS ZOB STIMULEERT MENSEN 
OM TE GROEIEN. 

De vo-scholen creëren een veilige leeromgeving waarin 
elke leerling zijn kwaliteiten kan ontwikkelen op de manier 
die bij hem past. Ook de studenten bieden we binnen de 
AOS een positief klimaat, waarin zij kunnen groeien. Dat 
doen we door hen in leersituaties te brengen die passen 
bij de ontwikkelingsfase waarin ze verkeren. We dagen 
hen uit om zich binnen die veilige leeromgeving met ver-
trouwen te ontwikkelen.

Opleiden en professionaliseren is in alle fasen van het le-
raarschap (initiële, inductie- en professionele fase) ontwik-
kelingsgericht. De AOS ZOB brengt hiervoor een samen-
hangende en doorlopende leerlijn tot stand, zodat iedere 
leraar persoonlijk en professioneel kan blijven groeien en 
zich nóg beter kan richten op het leren van zijn leerlingen. 
Daarnaast biedt de AOS ZOB professionaliseringstrajec-
ten aan allen die betrokken zijn bij de opleidingsschool, 
zoals coördinatoren, school- en instituutsopleiders, werk-
plekbegeleiders en leden van de stuurgroep. Ieder die 
betrokken is bij de AOS, dient immers deskundig te zijn 
voor de rollen en taken die hij vervult. 

De hierboven beschreven opleidings- en professionalise-
ringsactiviteiten richten zich op individuele ontwikkeling. 
Daarnaast ontplooit de AOS ZOB professionaliseringsacti-
viteiten (zoals studiedagen en inspiratiebijeenkomsten) die 
gericht zijn op schoolontwikkeling. 

AD C. ONDERZOEKENDE HOUDING 
EN ONDERZOEKEND HANDELEN

Met het onderwijs op onze scholen willen we leerlingen 
voorbereiden op actieve deelname aan de kennis- en 
netwerksamenleving van nu. Om 21st century skills als 
problemen oplossen en kritisch en creatief denken te kun-
nen ontwikkelen, moeten leerlingen een onderzoekende 
houding ontwikkelen. Om leerlingen deze houding aan te 
leren, dienen zowel aankomende als ervaren leraren zelf 
met een onderzoekende houding in hun werk te staan. Zij 
zijn immers de rolmodellen van de leerlingen en geven 
blijk van deze houding door hun concrete gedrag en 
handelen in de beroepspraktijk. Imants en Folker (2008) 
verwoorden dit zo: “Van belang is hoe een onderzoeken-
de houding het leer- en onderwijsgedrag in de dagelijkse 
praktijk stuurt, en hoe de onderzoekende houding in het 
leer- en onderwijsgedrag tot uiting komt.” 6

Al in de initiële fase stimuleren we dat studenten deze 
houding ontwikkelen. Elke student wordt gekoppeld aan 
onderwijsprofessionals die met hem zijn opleidingsroute 
vormgeven. Zij stimuleren de student om vragen te stellen 
en te experimenteren om zodoende de leercontext opti-
maal te benutten. Zo kan de student binnen de leercontext 
zijn onderzoekende houding ontwikkelen. In de doorlo-
pende professionalisering binnen de AOS ZOB blijft de 
onderzoekende houding steeds een belangrijke factor. 
Deze onderzoekende houding houdt in dat de leraar zich 
los kan maken van de waan van de dag, open staat voor 
nieuwe ontwikkelingen, positief kritisch is en de wil heeft 
om samen tot meer inzicht te komen. Die houding kan 
betrekking hebben op lessen, maar bijvoorbeeld ook op 
coaching, op mentoraat en eigenlijk op alle professione-
le taken die de leraar binnen de schoolorganisatie kan 
vervullen. Een onderzoekende houding is de basis voor de 
professionele cultuur binnen de AOS ZOB. 

1.5 VISIE OP OPLEIDEN

De AOS ZOB stelt in de opleiding van studenten het werk-
plekleren centraal. De werkplek op een school die midden 
in de maatschappij staat, is de betekenisvolle context 
waar de student voortdurend kan leren. Dit leren gebeurt 
op verschillende manieren, door:

- ERVARING
De student participeert in diverse onderwijssituaties, zoals 
lesgeven en begeleiding. Anders gezegd: hij leert door 
te doen wat een leraar doet. Belangrijk is dat de student 
hierbij kan experimenteren, bijv. met zijn gedrag in de 
klas, verschillende vormen van lesgeven en pedagogische 
en didactische aanpakken.

- SOCIALE INTERACTIE
Het leraarschap is bij uitstek een sociaal beroep. Niet 
alleen door de interactie met leerlingen in onderwijs- en 
begeleidingssituaties wordt het beroep geleerd. Ook in 
de sociale contacten buiten het ‘gewone’ werk (onderwijs 
geven en leerlingen begeleiden) leert de student wat het is 
om leraar te zijn en deel uit te maken van de sociale con-
text van leraren (socialisatie). Dit leerproces ondersteunt 
zijn professionele ontwikkeling en vindt plaats in zowel 
geplande situaties, (leergemeenschappen, leergroepen 
en intervisie), als in ongeplande situaties: even napraten 
met collega-studenten en docenten in een vrij uurtje en 
gesprekken in koffiepauzes. In deze situaties met diverse 
collegiale contacten scherpt de student als vanzelf zijn 
visie op en beeld van het leraarschap. 

- THEORIE
De op de werkplek opgedane ervaringen stellen de 
student in staat om de theorie vanuit een rijker perspectief 
te bezien. Dit geldt zowel voor de vakinhoudelijke en de 
vakdidactische elementen, als voor de algemeen-pedago-
gische elementen. De student gaat met de schoolopleider, 
andere onderwijsprofessionals en medestudenten theorie 
uitdiepen. Hun eigen ervaringen en hun observaties van 
ervaren collega’s kunnen ze nu verbinden met de theorie. 

- REFLECTIE
De student analyseert zijn professionele ontwikkeling 
en reflecteert hier systematisch op. Op basis van zijn 
reflecties kan hij zijn leerproces op de werkplek sturen, 
leervragen formuleren en bewust nieuwe leerervaringen 
opzoeken, bijvoorbeeld in observaties en gesprekken met 
professionals uit de praktijk, schoolopleiders en instituuts-
opleiders. Deze professionele dialoog is essentieel voor 
verdere reflectie en ontwikkeling.

Leren op de werkplek is een continu proces waarin de 
verbinding tussen theorie en praktijk enerzijds betekenis 
geeft aan praktijkervaringen en in verdiepte kennis resul-
teert, en anderzijds steeds nieuwe vragen oproept die de 
professionele ontwikkeling stimuleren en verder brengen. 
De student reflecteert op zijn leerervaringen, stelt nieuwe 
leervragen en gaat in de praktijkcontext op zoek naar 
de antwoorden (onderzoekende houding). De AOS ZOB 
begeleidt de student actief in zijn leerproces. 

We spreken van een lerende, reflectieve dialoog, waarin 
het geven van feedback, feedup en feedforward essenti-
eel is. De AOS ZOB beschikt hiervoor over een team van 
professionals, bestaande uit schoolopleiders, instituutsop-
leiders en werkplekbegeleiders (zie bijlage 7).
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Leren op de werkplek is leren in de brede zin van het 
woord. Op de werkplek vergroot de student zijn kennis, 
ontwikkelt hij vaardigheden en maakt hij zich de professi-
onele houding/attitude eigen die bij het leraarschap past. 
Het is belangrijk dat de student de rijke context van de 
werkplek optimaal kan benutten. Dit vraagt van de school 
dat zij de student de ruimte geeft om zich breed te ont-
wikkelen, wat tevens inhoudt dat de student de kans krijgt 
om te experimenteren en te innoveren. De scholen van 
AOS ZOB faciliteren en bevorderen de ontwikkeling door 
studenten bij elkaar te brengen in leerkringen.

Vanuit deze visie wil de AOS ZOB een lerende organi-
satie zijn, met een op leren gerichte cultuur. Kenmerkend 
voor de AOS ZOB is dat we hierbij uitgaan van leren 
in teamverband. Deze vorm van leren wordt vanuit een 
duidelijke structuur vormgegeven, gefaciliteerd en gestimu-
leerd. In de AOS is bovendien sprake van tweerichtings-
verkeer: de studenten leren van de school, de school leert 
van de studenten. De frisse, onbevooroordeelde kijk op 
zaken van de studenten is van waarde voor de school.

1.6 VISIE OP PROFESSIONALISERING

In onze dynamische wereld veranderen de leerbehoeftes 
van de leerling. Van de leraar wordt verwacht dat hij 
hierop inspeelt. Veel meer dan de leraren die hem voor-
gingen, is de leraar van nu daarom iemand die samen 
met collega’s onderwijs op maat ontwerpt en ontwikkelt. 
Ook voor toetsing en beoordeling zal hij over specialis-
tische vaardigheden moeten beschikken, zeker wanneer 
scholen meer keuzevrijheid krijgen bij de invulling van het 
curriculum. Daarnaast wordt verwacht dat hij doelgericht 
werkt aan de persoonsvorming van zowel hemzelf als 
van zijn leerlingen, en dat hij leerlingen actief coacht en 
begeleidt. Om op deze wijze vorm te kunnen geven aan 
betekenisvol onderwijs op maat, zal de leraar zich blijven 
ontwikkelen. 

De scholen binnen AOS ZOB stimuleren de leraar om 
te blijven werken aan zijn professionele en persoonlijke 
ontwikkeling. Permanente professionalisering verstevigt 

de leraar immers in de uitoefening van zijn beroep, geeft 
hem meer arbeidssatisfactie en opent perspectieven voor 
zijn verdere loopbaan. We willen elke leraar de mogelijk-
heid bieden om zich te professionaliseren op een wijze 
die aansluit bij zowel zijn talenten en ambities als bij de 
ontwikkelingsfase waarin hij zich bevindt. Ook hier stre-
ven we naar een doorlopende leerlijn. 

Permanente professionalisering is allereerst in het belang 
van de leerling. Daarnaast vormt het de basis voor succes-
vol werkplekleren en bevordert het de schoolontwikkeling. 
Omdat het een belangrijk en permanent proces is, bedden 
we het in de schoolcultuur in. Zodat iedereen – van star-
tende student tot ervaren leraar – weet: binnen de AOS 
ZOB leer je elke dag opnieuw in en van de praktijk. 
Professionalisering is overigens niet alleen van belang 
voor de leraar, maar ook voor ieder ander die betrokken 
is bij de AOS, zoals coördinatoren, schoolopleiders, 
instituutsopleiders en de leden van de stuurgroep. Al deze 
betrokkenen biedt de AOS ZOB professionalisering op 
maat.

1 Zie o.a. Onderwijsraad, De leerling centraal (2017)

Platform Onderwijs 2032, Ons Onderwijs 2032, Eindadvies(2016),

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Naar een lerende 

economie (2013)

2 Zie onder meer: Biesta, G.(2015) Het prachtige risico van onderwijs

3 Onderwijsraad (2011, Onderwijs vormt

4 Hulsker, J. & Imants. J (2014). Ontwikkeling van 

academische opleidingsscholen in scenario’s. In Script!, Tilburg: 

www.script-onderzoek.nl/script-publicaties/a1097_Ontwikkeling-vanA-

cademische-Opleidingsscholen-in-scenario

5 Imants, J. (red.), Een op leren gerichte werkomgeving 

voor leraren in de school (2014)

6 Imants, J.G.M en Folker, W. Onderzoekende houding en 

onderwijskundig leiderschap (2008)

OPLEIDINGSPLAN 2018
AOS ZUIDOOST-BRABANT

2.1 DIDACTISCH CONCEPT

Ons didactisch concept is gebaseerd op onze visie en 
gaat uit van de volgende principes:

A. LEREN VAN EN MET ELKAAR

B. WERKPLEKLEREN: 
AUTHENTIEKE CONTEXT BENUTTEN

C. PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
EN ZELFSTURING

D. ONDERZOEKEND LEREN – 
SYSTEMATISCH REFLECTEREN

AD A. LEREN VAN EN MET ELKAAR

In de AOS ZOB is leren, zoals gezegd, een sociaal 
proces: je leert van en met anderen. Doordat een rijke va-
riëteit aan contexten voorhanden is, kan de student kiezen 
hoe hij kennis en ervaring opdoet en integreert in zijn per-
soonlijke leerproces. De AOS ZOB kent een grote diversi-
teit in onderwijsvormen: scholen die vanuit verschillende 
onderwijsconcepten onderwijs verzorgen aan alle typen 
voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs, alle leerge-
bieden binnen het vmbo, mavo, havo, vwo, atheneum, 
gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs). Boven-
dien is de student op de leerwerkplek altijd omringd door 

mensen van wie hij leert, zoals leerlingen, medestudenten, 
rolmodellen, werkplekbegeleider en schoolopleider. Deze 
mensen kunnen op hun beurt van de student leren.
Het is belangrijk dat de student de dialoog aangaat met 
ervaringsdeskundigen, rolmodellen en medestudenten. Hij 
leert feedback te ontvangen en te geven. Zowel gevraagd 
als ongevraagd krijgt de student feedback die hem uitno-
digt om verder te komen in zijn leerproces. Het kan gaan 
om reflection in action, bijsturing tijdens het handelen, 
maar ook om reflection on action, terugblikken op het han-
delen. Reflectie in dialoog met medestudenten en ervaren 
professionals is waardevol voor alle betrokkenen. In dit 
proces leren zij van elkaar en komen samen verder.

De AOS ZOB stimuleert en faciliteert dit proces van 
wederkerig leren. Het bevordert de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van individuele studenten en 
docenten. Het heeft bovendien positieve gevolgen voor de 
schoolorganisatie. De AOS ZOB zal het wederkerig leren 
zo veel mogelijk verbinden met doelen in het kader van de 
schoolontwikkeling. 

AD B. WERKPLEKLEREN: 
DE AUTHENTIEKE CONTEXT BENUTTEN

Werkplekleren vormt het hart van het didactisch concept. 
Op de werkplek van de AOS ZOB gaat de student in re-
alistische (authentieke) situaties (een deel van) de leraars-
functie uitoefenen. De student oefent in deze situaties door 
ervaringen op te doen in de beroepspraktijk en eigen 

HOOFDSTUK 2  
VAN VISIE NAAR PRAKTIJK

“Aanstaande leraren moeten niet alleen kennis verwerven over leren en onderwijzen, maar moeten die kennis 
ook verbinden met hun praktijkervaringen en zich op die manier ontwikkelen als professionals.” 7

In hoofdstuk 1 is de visie op het leren van aanstaande leraren verwoord. Hoe de AOS ZOB deze visie handen 
en voeten geeft, is het onderwerp van dit hoofdstuk. Allereerst wordt het didactisch concept gekarakteriseerd. 

Vervolgens wordt besproken aan welke eindkwalificaties de programma’s van de AOS ZOB moeten voldoen. 
Het didactisch concept en de eindkwalificaties zijn vertaald naar een programma voor de bachelorfase en twee 
programma’s voor de masterfase (hbo-master en universitaire master). Een schets van deze programma’s sluit het 
hoofdstuk af. 

. 
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betekenissen en connecties te vormen. Deze authentieke 
situaties vormen een goede voorbereiding van de context 
waarin de studenten uiteindelijk gaan functioneren.

Doordat de leeractiviteiten altijd plaats hebben in authen-
tieke situaties, wordt het leren van de theoretische inhoud 
onmiddellijk gekoppeld aan de praktische uitvoering. De 
student past het geleerde direct toe in de beroepspraktijk 
en ontwikkelt zo ook zijn professionele houding ten op-
zichte van de beroepspraktijk.

Werkplekleren geven we vorm volgens het principe learn-
ing by doing: de student leert door te doen. Het principe 
learning just in time sluit hierbij aan. De student komt in 
aanraking met nieuw te leren kennis en vaardigheden juist 
op het moment dat hij die nodig heeft om een probleem 
in zijn werkplekpraktijk aan te kunnen pakken. Zo kan de 
student het geleerde meteen toepassen en worden kennis 
en vaardigheden betekenisvol verbonden met de praktijk.

AD C. PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
EN ZELFSTURING

De beroepspraktijk is bij uitstek de omgeving waarin de 
student zich als aankomend leraar kan ontwikkelen. Eén 
aspect van de professionele ontwikkeling is het vormen 
van een eigen beroepsidentiteit. Door de ervaringen die 
de student opdoet, zal hij zich rekenschap geven van zijn 
drijfveren en overtuigingen. De student zal bijvoorbeeld 
ethische vragen en morele dilemma’s tegenkomen, waar-
toe hij zich moet verhouden. De student krijgt zo zicht op 
wie hij is en op de leraar die hij wil zijn en worden. 

De student krijgt ruimte voor zijn professionele ontwikke-
ling. We hebben vertrouwen in het leervermogen en de 
kwaliteiten van de student. Hij mag een eigen stijl als le-
raar ontwikkelen, mits het leren van de leerlingen leidend 
is voor zijn denken en handelen. Fouten maken mag, want 
leren gaat uiteraard gepaard met vallen en opstaan. 

De AOS ZOB stimuleert de student om in belangrijke 
mate zelfsturend te zijn; hij wordt verantwoordelijk voor 
zijn eigen leerproces. De student zal steeds meer invloed 
krijgen op wat hij leert en hoe hij dat leert, wat zijn 
doorgroeicompetentie bevordert. Dit vraagt van de student 
dat hij verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die 
hij maakt en voor wat hij in de leeromgeving onderneemt 
(agency). Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid sluiten 
aan bij de flexibele houding die in toenemende mate van 
onderwijsgevenden wordt gevraagd en bij onze visie op 
doorlopende professionalisering. De uitdagingen waar-
voor leraren zich gesteld zien,vraagt immers een beroeps-
houding die het mogelijk maakt tegemoet te komen aan 

de complexe vraagstukken die aan de individuele leraar, 
de school en het onderwijs worden voorgelegd. 

Het permanente, zelfgestuurde leerproces heeft tot doel 
een verandering in handelen en/of opvattingen teweeg 
te brengen. De onderwijsprofessionals die de student 
binnen de AOS ZOB begeleiden, stimuleren de student 
om zijn leerproces te richten op de naastgelegen zone van 
ontwikkeling en zo te werken aan een op leren ingestelde 
attitude. 

AD D. ONDERZOEKEND LEREN –  
SYSTEMATISCH REFLECTEREN

De beroepspraktijk vormt het startpunt voor de leervragen 
van de student. Ervaringen in de praktijk roepen vragen 
op, die de student vertaalt naar leerdoelen. De student 
sluit in zijn leerproces aan op persoonlijke leervragen, 
wat hem motiveert om er daadwerkelijk mee aan de slag 
te gaan. De leervragen worden planmatig aangepakt en 
geëvalueerd. Het leerwerkplan is hierbij een belangrijk 
instrument. Hierin formuleert de student de leerdoelen en 
legt hij de ontplooide leeractiviteiten vast. 
Bij het beantwoorden van de leervragen die uit zijn prak-
tijk voortkomen, zal de student de theorie raadplegen. De 
theorie kan de leerervaring verrijken doordat 

• de theorie de ervaringen kan funderen, 
 het handelen inzichtelijk kan maken en kan duiden,   
 waardoor het mogelijk is er betekenis aan te geven;
• uit de theorie alternatieven kunnen voortkomen 
 waardoor de student in vergelijkbare situaties vanuit   
 een ander perspectief kan handelen (verruiming 
 van het handelingsrepertoire);
• de theorie de ervaring kan verdiepen.

De theorie zet de student aan tot reflectie die hem helpt 
betekenis te verlenen aan de praktijkervaring. De dialoog 
is essentieel in dit proces. De student vertelt zijn verhaal 
aan anderen; hij verwoordt hoe hij de praktijkervaring 
heeft beleefd. In dialoog met onderwijsprofessionals en 
medestudenten gaat hij zijn verhaal duiden en expliciet 
benoemen als (professionele) ervaring. Hij blikt – samen 
met de anderen – terug op zijn eigen handelen en denkt 
erover na. Deze reflectie is gericht op het bijsturen van 
gedrag, visie en/of houding. De reflectie brengt informeel 
leren op een bewust niveau. De praktijkervaring krijgt er 
betekenis door, wat leidt tot nieuw, anders handelen en/of 
tot nieuwe inzichten van de student. 

2.2 DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Bij het opleiden in de school staat het leren van de student 
centraal. Binnen de opleidingsschool wordt hij omgeven 
door een team van opleiders en begeleiders. In samen-
spraak met de student en met elkaar zorgen zij voor een 
passende opleidingsroute. Het opleidingsprogramma 
wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ont-
wikkeld en uitgevoerd.

DE STUDENT met een ontwikkelingsgerichte, lerende hou-
ding benut de context van de werkplek maximaal om er in 
dialoog met professionals uit het werkveld en collega-stu-
denten zijn professionele identiteit en beroepshouding te 
ontwikkelen.
DE SCHOOL als krachtige leeromgeving biedt de student 
gevarieerde mogelijkheden om de beroepscontext goed 
te leren kennen en zich verschillende beroepsrollen eigen 
te maken. Een team van schoolopleiders, werkplekbege-
leiders en onderzoeksbegeleiders stimuleren de student 
de school en haar omgeving optimaal te benutten om de 
verbinding tussen theorie en praktijk te leggen en zo van 
activiteiten en ervaringen leerervaringen te maken.
HET OPLEIDINGSINSTITUUT zorgt ervoor dat er een 
goede afstemming plaatsvindt tussen de opleiding en de 
school opdat het werkplekleren optimaal ingevuld wordt. 
Het team van opleiders bestaande uit instituuts- en school-
opleiders zorgt ervoor dat bij het opleiden in de school de 
theorie en de ervaringen uit de praktijk met elkaar verbon-
den worden. 

2.3 EINDKWALIFICATIES

Binnen de AOS ZOB ontwikkelen de aankomende leraren 
zich tot de kwalificaties voor startbekwaamheid. Uitein-
delijk moet iedere opgeleide docent immers voldoen aan 
de bekwaamheidseisen zoals geformuleerd in de Wet 
Beroepen in het Onderwijs. Per 1 augustus 2017 zijn die 
aangepast. In die aanpassing is een verschuiving waar-
neembaar van zeven competenties naar drie bekwaamhe-
den: de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische 
bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid. Voor 
de inhoud van de bekwaamheden, zie bijlage 2. Boven-
dien is de focus van de bekwaamheden het leren van 
leerlingen geworden, wat in overeenstemming is met onze 
centrale focus van opleiden.
Studenten die een bachelor- en masterstudie volgen aan 
Europese hogescholen en universiteiten moeten voldoen 
aan de Dublindescriptoren. Voor een overzicht hiervan, 
zie bijlage 3.

De eindkwalificaties voor de bachelorlerarenopleidingen 
zijn gebaseerd op de zgn. Generieke Kennisbasis (GKB) 
(zie bijlage 4). Daarnaast zijn er de vakkennisbases die 
de (school)vakinhoudelijke kennis, de vakdidactische 
kennis en vakspecifieke aanvullende kennis beschrijven. 
Deze zijn te vinden op https://www.10voordeleraar.nl/
publicaties.
De Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen van de 
VSNU (ICL) heeft beschreven over welke vakinhoudelijke 
bagage een academisch opgeleide eerstegraads leraar in 
het voortgezet onderwijs dient te beschikken. De brochure 
Vakinhoudelijk masterniveau bevat voor elk schoolvak een 
overzicht met de omvang en de inhoud van de vakoplei-
ding.8

2.4 OPLEIDINGSPROGRAMMA’S 

De AOS opleidingsprogramma’s sluiten aan bij de ver-
schillende opleidingsvarianten.

a.  Het HBO-bachelor traject: opleiden 
 tot tweedegraads bevoegdheid. 

In dit programma werken we samen met Fontys Lerarenop-
leiding Tilburg (FLOT) en met de Fontys Sporthogeschool 
(FSH). 

Ontwikkelings-
gericht

Samenwerking
Afstemming

Kwalificatie-
eisen

Beroepstaken
Beroepsrollen

Opleidingsinstituut
Theorie

School
Praktijk

Student
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FLOT
Het fundament van het opleidingsprogramma voor 
FLOT-studenten wordt gevormd door vijf pijlers:

1. Een sterke theoretische basis;
2. Oog voor elke leerling;
3. Een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding;
4. Een initiatiefrijke professional;
5. De praktijk is uitgangspunt bij het leren.

Deze pijlers zijn vertaald in een onderwijsprogramma 
dat bestaat uit vakinhoud, vakdidactiek, Algemene 
Professionele Vorming (algemene didactiek/pedagogiek/
onderwijskunde) en werkplekleren. 

OPLEIDINGSFASEN

Het programma bestaat uit drie fasen dat in totaal vier 
jaar beslaat. De propedeusefase wordt afgesloten na een 
jaar. Na een brede oriëntatie heeft de student antwoord 
gekregen op de vraag “kan en wil ik leraar worden?” 
Jaar 2 en 3 van de opleiding vormt de hoofdfase van de 

opleiding die hem voorbereidt op de eindfase, de afstu-
deerfase. In het laatste jaar kiest de student voor een van 
de twee afstudeerrichtingen: beroepsonderwijs of alge-
meen vormend onderwijs. Bij de keuze voor algemeen 
vormend onderwijs specialiseert de student zich in het 
lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo. Bij de 
keuze voor beroepsonderwijs is de specialisatie gericht 
op het vmbo en mbo. Ongeacht de afstudeerrichting is de 
student na afronding van zijn studie voor beide werkvel-
den bevoegd.
Per fase voeren studenten werkplek gerelateerde activitei-
ten uit die aansluiten bij de kennisbasis (inclusief relevante 
literatuur), bij de ontwikkelingsfase en bij de specialisatie 
van de student. Deze arrangementen bestaan uit verschil-
lende leeractiviteiten die een directe verbinding hebben 
met de theorie en in de context van de school worden 
uitgevoerd. 
De leeractiviteiten bestaan uit groeps- en individuele acti-
viteiten. De individuele activiteiten hebben vaak de vorm 
van leerwerktaken. Dit zijn opdrachten die de student 
uitdagen om de geleerde theorie te verbinden met zijn 
ervaringen in de praktijk, of om juist vanuit de praktijker-
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varing de verbinding te leggen met de theorie. Daarnaast 
neemt de student deel aan groepsactiviteiten, waaronder 
collegiaal leren, intervisie en onderzoek. 
In een leerwerkplan (stagewerkplan) legt de student vast 
met welke leeractiviteiten hij zijn ontwikkelingsdoelen wil 
bereiken.
FSH

Voor de FSH-studenten is het programma opgebouwd uit 
drie componenten: 60% bestaat uit praktijkonderdelen 
verdeeld over bewegingsvaardigheid en beroepspraktijk. 
Naast de 40% voor de theoretische basis wordt 10% met 
zelfstudie gevuld.
Het programma is gebaseerd op de volgende principes:

1. De authentieke beroepspraktijk staat centraal;
2. Integratieve leertaken (gericht op complexe en 
 generiek vaardigheden);
3. Betrokkenheid en zelfsturing;
4. Samenhang en interdisciplinair denken en handelen;
5. Differentiatie en profilering;
6. Persoonsvorming.

OPLEIDINGSFASEN

Het vierjarige programma bestaat uit een brede oriëntatie 
op het beroep van de Leraar Lichamelijke Opvoeding in 
verschillende onderwijscontexten. In het tweede jaar vormt 
het voortgezet onderwijs de beroepscontext, waarna de 
student in leerjaar drie en vier de keuze maakt in welk 
type onderwijs hij het praktijkdeel van zijn studie verder 
wil uitvoeren. De student legt in zijn stageplan zijn leerac-
tiviteiten vast.

B. EDUCATIEVE MINOR

Binnen een bacheloropleiding van Technische Universiteit 
Eindhoven, de Radboud Universiteit en Tilburg University is 
het mogelijk een educatieve minor te volgen. Bij afronding 
van dit programma ontvangt de student een certificaat dat 
in combinatie met het bachelorgetuigschrift een (beperkte) 
onderwijsbevoegdheid vormt voor het schoolvak dat ver-
want is aan het bachelorvak. De bevoegdheid geldt voor 
mavo/ vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van het havo en 
vwo.
 
De educatieve minor kent een kort programma, dat zoveel 
mogelijk op maat van de student wordt vormgegeven. 
Er ligt een zwaar accent op werkplekleren. 

C. MASTERTRAJECTEN: OPLEIDEN TOT 
EERSTEGRAADS BEVOEGDHEID

In het programma voor masterstudenten wordt rekening 
gehouden met de competenties die de student inmiddels 
heeft verworven. Ook voor de masterstudenten geldt dat 
zij hun persoonlijke leerroute vormgeven volgens de princi-
pes van het didactisch concept van AOS ZOB.

HBO-MASTER

Het komt vaak voor dat docenten met een tweedegraads-
bevoegdheid door middel van een mastertraject de eerste-
graadsbevoegdheid gaan halen. In het mastertraject voor 
deze studenten (docenten) ligt het accent voor een belang-
rijk deel op de verdere verdieping van de vakinhoudelijke 
en vakdidactische component. Ongeveer tweederde van 
het programma is hierop gericht.

Ter voorbereiding op het verzorgen van onderwijs aan 
bovenbouwleerlingen van havo en vwo worden kennis en 
vaardigheden verdiept ten aanzien van vakinhoud en –di-
dactiek, pedagogie, leerpsychologie, schoolorganisatie en 
onderwijsinnovatie. Daarnaast krijgt de onderzoekscom-
ponent (het onderzoeksmatig handelen, het uitvoeren van 
praktijkonderzoek) aandacht.

De HBO-master krijgt geleidelijk aan een duaal karakter 
en wordt zoveel mogelijk op maat van de betrokkene 
vormgegeven. We stimuleren de studerende collega’s 
daarbij de rijke context van de AOS te benutten om hun 
werkervaring uit te breiden en hun handelingsrepertoire 
te vergroten. Binnen de AOS is het mogelijk om (een deel 
van) de leerwerkactiviteiten die zij uitvoeren in het kader 
van hun mastertraject uit te voeren op een andere school 
dan waar ze hun reguliere werkzaamheden verrichten. 
Systematisch reflecteren op het eigen didactisch handelen 
maakt per definitie deel van uit van het duale mastertra-
ject. Voor een goede integratie van het leren en werken is 
het belangrijk dat alle betrokkenen van het HBO-mastertra-
ject (de lerende zelf, zijn direct-leidinggevende, de school- 
en instituutsopleiders, de werkplek- en onderzoeksbegelei-
der), bij het leerwerkplan en de leerroute betrokken zijn. 

UNIVERSITAIRE EDUCATIEVE MASTER 

De educatieve master aan de universiteit kan worden 
gevolgd in een één- of in een tweejarig traject.  11

In de universitaire educatieve master ligt het accent op het 
begrijpen van het eigen leren en het leren van de leerling. 
Met zijn onderzoekende houding stuurt de student zijn 
leerproces, dat hij afstemt op zijn individuele leerbehoef-
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tes. Hij wordt gestimuleerd om de leercontext van de AOS 
hiervoor optimaal te benutten. 

Bij de start brengt iedere student in kaart met welke 
voorkennis, ervaring en ambities hij aan zijn leerwerktra-
ject begint. In overleg met zijn opleiders en begeleiders 
spreekt hij af welke leeractiviteiten hij onderneemt om zich 
te kwalificeren.

De student voert lesgevende, begeleidende, onderzoe-
kende en ontwikkeltaken uit in een arrangement dat vier 
leerlijnen kent:

1) Pedagogisch meesterschap,
2) Didactisch meesterschap,
3) Ontwerp en onderzoek,
4) Persoonlijke professionele identiteit. 12

LEERATELIER

Het traject naar een universitaire educatieve master kan 
binnen de AOS ZOB ook plaatsvinden in een zgn. Leera-
telier. Ook voor HBO-studenten met een zelfsturende en in-
novatieve instelling bestaat de mogelijkheid in de eindfase 
van hun bacheloropleiding aan te sluiten bij het leeratelier. 
Hierin wordt het leren van en met elkaar extra benadrukt. 
In een leeratelier werken en leren studenten en docenten 
samen in een professionele leergemeenschap. Studenten 
en docenten zijn verbonden aan verschillende opleidingen 
en scholen, waardoor er inbreng is vanuit diverse contex-
ten. Centraal staat de persoonlijke professionele ontwikke-
ling van de student en de docent. In de leeromgeving van 
het leeratelier ligt de focus op het onderzoeken en ontwer-
pen van eigentijds onderwijs dat is afgestemd op het leren 
van leerlingen. Het uitstroomprofiel onderscheidt zich door 
een sterke innovatiebekwaamheid van de leraar. 

D. HET INDUCTIETRAJECT 

De overgang van de opleiding naar de beroepspraktijk 
is voor beginnende leraren een belangrijk scharnierpunt. 
De AOS ZOB geeft hier speciale aandacht aan omdat 
de ervaring leert dat beginnende leraren weliswaar 
startbekwaam zijn, maar in de praktijk nog verder door-
leren. Goede begeleiding in de hectische beginfase kan 
bevorderen dat deze leraren zich professioneel blijven 
ontwikkelen. Bovendien kan met een goed inductietraject 
worden voorkomen dat beginnende leraren het onderwijs 
vroegtijdig verlaten. 

Dit traject is gericht op het inwerken op de nieuwe werk-
plek, op pedagogische en didactische vraagstukken uit de 
praktijk en op intervisie. De begeleidingsvormen zullen zo 

veel mogelijk aansluiten bij de startsituatie en de behoeftes 
van de beginnende docent. Daarnaast benutten we de 
brede AOS-context om startende leraren en meer ervaren 
collega’s schooloverstijgend bij elkaar te brengen in pro-
fessionele leergemeenschappen.

2.5 BEGELEIDING EN BEOORDELING: 
IEDER SPEELT ZIJN EIGEN ZIJN ROL

Het opleidingsprogramma van de AOS ZOB is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen en de 
opleidingsinstituten. We hebben een samenhangende en 
professionele opleidingsstructuur waarbinnen taken, rollen 
en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd.
Begeleiding

Deskundige begeleiding binnen een samenhangende op-
leidingsstructuur is belangrijk voor een krachtig leerproces 
van de student op de werkplek. In de opleidingsstructuur 
van AOS ZOB werken gekwalificeerde begeleiders vanuit 
de scholen en instituten intensief samen. 

ROLLEN IN DE BEGELEIDING 13

De werkplekbegeleider is de eerstelijns begeleider van 
de student: hij/zij begeleidt de studenten in de dagelijkse 
praktijk van het werkplekleren en is bij voorkeur docent in 
het vak waarvoor de student in opleiding is. Hij bevordert 
dat de student planmatig met zijn leerdoelen bezig is en 
stimuleert de reflectie op zijn handelen en zijn persoonlijke 
ontwikkeling.
De onderzoeksbegeleider ondersteunt de studenten bij het 
uitvoeren van onderzoeksopdrachten in de afstudeerfase, 
brengt hen in contact met voor de school relevante onder-
zoeksthema’s en treedt op als critical friend.
De schoolopleider opereert in de tweede lijn als algemeen 
begeleider van de student in de school. Vanuit deze rol is 
hij/zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek, 
van de begeleiding en de beoordeling op de werkplek. 
De instituutsopleider fungeert eveneens in de tweede lijn 
als algemeen begeleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de werkplek, van de begeleiding en de 
beoordeling op de werkplek in relatie met de criteria die 
het instituut dat hij representeert hieraan stelt.

BEOORDELING

In de AOS ZOB hanteren we twee vormen van beoordeling:
- formatief beoordelen
- summatief beoordelen

Formatief beoordelen helpt de student verder te leren. 
Het maakt deel uit van de lerende dialoog, waarin de 
werkplekbegeleider en schoolopleider feedback, feedup 
en feedforward inzetten om de student aan te zetten tot 
reflectie en zijn commitment aan de opleiding te verster-
ken. Binnen het werkplekleren wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van formatief beoordelen. 
Summatief beoordelen gebruiken we om de bekwaamheid 
van de student vast te stellen. Hiervoor worden leerdoelen, 
leeractiviteiten en beoordelingscriteria geëxpliciteerd, 
zodat op school kan worden beoordeeld of de student 
bepaalde criteria in bepaalde situaties beheerst. 

Voor de beoordeling is de beoordelingssystematiek van de 
opleiding waar de student zijn opleiding volgt, leidend. 
Vanuit de lerarenopleiding wordt de student ingelicht over 
de beoordelingsprocedure, de beoordelingsmomenten, 
de betrokkenen bij beoordeling en over hun rollen en 
verantwoordelijkheden. Transparantie en intersubjectiviteit 
zijn belangrijke uitgangspunten.

ROLLEN IN DE BEOORDELING

De rollen, taken en verantwoordelijkheden bij het be-
oordelen van studenten zijn duidelijk vastgelegd. Bij de 
beoordeling zijn de student, werkplekbegeleider, school-
opleider en instituutsopleider en instituutsbeoordelaar 
betrokken. De laatste is eindverantwoordelijk. 
De schoolopleider en werkplekbegeleider hebben bij de 
summatieve beoordelingen een adviesrol. De beoordeling 
vindt plaats aan de hand van woordrapporten en rubrics 
waarin per leerdoel criteria zijn opgenomen die afgeleid 
zijn van de bekwaamheidseisen.

7  Koster, B. en Leeferink, H. Werkplekleren van aanstaande leraren 

(2016) 11  Zie bijlage 5

8  Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) van de Vereni-

ging van Universiteiten (VSNU) 2007

9 Onderzoeksopdrachten zijn gericht op het bevorderen van onder-

zoeksmatig handelen

10 Voor een beschrijving van APV-thema’s zie bijlage 5

12 Deze leerlijnen sluiten nauw aan bij de beroepsrollen zoals de RDA 

die voor de docent in het voortgezet onderwijs heft geformuleerd: vakdi-

dactisch expert, pedagoog en professional

13 Een overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden is 

opgenomen in bijlage 6
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Penvoerdersoverleg:

Penvoerders AOS’en 
Vz RvB OMO

Opleidingscluster:

S0‘s + I0’s + WPB’s

Bestuurlijk overleg:
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AOS-coördinator

Organisatiestructuur en overleg14

HOOFDSTUK 3 
ORGANISATIE EN PERSONEEL

Organisatie

AOS Zuidoost Brabant is een netwerkorganisatie. Het is een van de vijf opleidingsscholen binnen de Vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs. Onze organisatie kenmerkt zich door een collegiale, directe manier van samenwer-
ken in een netwerk met zo min mogelijk lagen. 

De stuurgroep van AOS ZOB 
bestaat uit de eindverantwoordelijk 
schoolleiders van de scholen van 
het samenwerkingsverband en uit 
(de vertegenwoordiger van) een 
directielid van de betrokken oplei-
dingsinstituten. De stuurgroep staat 
onder voorzitterschap van een van 
de rectoren die als penvoerder van 
de AOS fungeert. De penvoerders 
van de AOS’en in OMO- verband 
nemen deel aan het penvoerders-
overleg.
De Stuurgroep vergadert zes 
keer per jaar en is o.a. verant-
woordelijk voor het opstellen en 
actualiseren van de visie, ambitie 
en doelstellingen van de AOS met 
betrekking tot het opleiden in de 
school, het professionaliseren en 
onderzoek. Ze is verantwoordelijk 
voor de uitvoering hiervan en voor 
de kwaliteitszorg. De stuurgroep 
stelt jaarlijks een begroting en een 
plan van inzet op ten aanzien van 
de beschikbare middelen. 

De coördinator van AOS ZOB 15 
neemt deel aan de stuurgroepver-
gaderingen en stuurt het oplei-
dings- en het onderzoeksteam aan 
met betrekking tot organisatie, ont-
werp uitvoering van activiteiten in 
het kader van opleiden en onder-
zoek in de school. De coördinator 
neemt namens de AOS deel aan 

overleg met andere academische opleidingsscholen. 
Het opleidingsteam is samengesteld uit de school- en insti-
tuutsopleiders. Het opleidingsteam komt minimaal zes keer 
per jaar bij elkaar om het programma voor het opleiden 
in de school op maat van de schoolcontext vorm te geven. 
Het team houdt zich bezig met de ontwikkeling, uitvoe-
ring en organisatie van het werkplekleren. Hierbij vindt 
er intensieve samenwerking plaats tussen scholen die in 
elkaars omgeving gelegen zijn. In deze opleidingsclusters 
vindt het opleiden in de school effectief plaats. 

De onderzoeksgroep bestaat uit de onderzoekscoördina-
toren van de zeven vo-scholen en uit opleiders die zich 
binnen hun opleidingsinstituut met praktijkonderzoek 
bezighouden. De groep komt vijf keer per jaar bij elkaar. 
Ze houdt zich onder meer bezig met het bevorderen van 
een onderzoekscultuur en een infrastructuur waardoor 
studenten in staat worden gesteld een onderzoekende 
houding te ontwikkelen, kennis uit onderzoek van derden 
toe te passen en zelfstandig een eenvoudig onderzoek uit 
te voeren.

INSTROOM VAN STUDENTEN

De AOS ZOB stelt zich ten doel een substantiële bijdrage 
te leveren aan het opleiden in de school ten behoeve van 
de samenwerkingspartners. Het streven is minimaal 300 
stageplaatsen mogelijk te maken. 75% is bestemd voor 
studenten van hbo- opleidingen, 25% voor universitaire 
studenten. De capaciteit van het aantal stageplaatsen per 
school wordt jaarlijks door de stuurgroep in het activitei-
tenplan vastgesteld. Het leerlingenaantal van de scholen is 
daarvoor een belangrijke indicator.
De scholen spannen zich in om studenten gedurende 
meerdere jaren een stageplaats te bieden binnen AOS 
ZOB door hen de mogelijkheid te bieden te rouleren over 
verschillende scholen en schooltypen. 
Voor aanvang van de stage heeft de student een kennis-
makings-/ sollicitatiegesprek met de schoolopleider en de 
beoogde werkplekbegeleider om de verwachtingen over 
en weer uit te spreken. 16 Door middel van het ingevulde 
registratieformulieren de daarbij horende documenten 
wordt de stageplaats binnen de AOS ZOB vastgelegd.

PERSONEEL

Voor het opleiden in de school is een goede infrastructuur 
belangrijk. Er zijn veel personen bij betrokken. Vanuit hun 
eigen rol en verantwoordelijkheid geven zij mede vorm 
aan de AOS ZOB.
De schoolleiders zijn eindverantwoordelijk voor de infra-
structuur binnen hun school. Het gaat hierbij om zaken als 
het faciliteren van werkplekbegeleiders, schoolopleiders 
en onderzoekscoördinatoren en de implementatie van ta-
ken en verantwoordelijkheden in het SHRM van de school. 

Het aantal werkplekbegeleiders op een school wordt afge-
stemd op het aantal stageplaatsen dat er op de betreffen-
de school beschikbaar is. Met dat doel wordt een substan-
tieel aantal werkplekbegeleiders opgeleid. Het streven is 
dat er in iedere vaksectie van de scholen minimaal één 
opgeleide werkplekbegeleider is. Om als werkplekbegelei-
der ingezet te kunnen worden is het nodig de basismodu-
les of basiscursus voor wpb afgerond te hebben.

Iedere school heeft minimaal één schoolopleider. 
Op scholen met meer locaties of bij scholengroepen zijn 
er meer schoolopleiders aangesteld. De schoolopleiders 
zijn opgeleid en functioneren volgens de OMO-taakom-
schrijving van de schoolopleider. Het streven is dat er op 
elke VO-school minimaal een schoolopleider als lerarenop-
leider (VELON) geregistreerd is. 
Schoolopleiders nemen deel aan intervisiebijeenkomsten, 
studiedagen en andere professionaliseringsbijeenkomsten 
om hun deskundigheid actueel te houden en/of te verbre-
den.

Het praktijkonderzoek binnen de AOS wordt gecoördi-
neerd door onderzoekscoördinatoren die ervaring hebben 
met het doen van onderzoek.
De directies van de opleidingsinstituten zijn ervoor verant-
woordelijk de scholen inhoudelijk en organisatorisch te 
ondersteunen bij het opleiden in de school. Zij verbinden 
zich aan de AOS ZOB door hun vertegenwoordiging in 
de stuurgroep, doordat gekwalificeerde instituutsopleiders 
deel uitmaken van het opleidingsteam en het onderzoek-
steam en door hun actieve bijdrage in kennisnetwerken. 
De koppeling en registratie van de stageplaatsen wordt 
verzorgd door de lerarenopleidingen. 

CLUSTER 
DEURNE -ASTEN/SOMEREN

 
IVO DEURNE

VARENDONCK COLLEGE

CLUSTER 
EERSEL- VELDHOVEN- VALKENSWAARD

RYTHOVIUS COLLEGE
SONDERVICKCOLLEGE

SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI

CLUSTER 
EINDHOVEN

SCHOLENGROEP HET PLEIN
VAN MAERLANTLYCEUM
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PROFESSIONALISERING
 
De AOS ZOB wil graag functioneren als een leergemeen-
schap die doorlopende professionalisering belangrijk 
vindt. De diverse partners van de AOS dragen daar actief 
aan bij. Zo benutten we de context van de sAOS voor het 
professionaliseren van de medewerkers. Het leren van de 
leerlingen vormt daarbij het uitgangspunt. Vanuit een on-
derzoekende houding gaan we op zoek naar werkzame 
bestanddelen die het leren van de leerlingen bevorderen. 
Zo kan er innovatief onderwijs worden ontworpen en uit-
gevoerd aansluitend bij de behoeftes van onze leerlingen.
Alle medewerkers die een rol spelen bij het begeleiden 
en beoordelen van studenten worden op hun taak voorbe-
reid. 

Binnen de AOS worden er cursussen, trainingen, verdie-
pingsmodules en opleidingen georganiseerd. Deze zijn 
toegesneden op de diverse rollen bij opleiden in de school 
en het doen van onderzoek. Een overzicht van de scho-
lingsactiviteiten voor de medewerkers die direct betrokken 
zijn bij het begeleiden en opleiden van studenten op de 
werkplek, is opgenomen in bijlage 9.
Naast deze vormen van professionalisering vinden er 
vormen van intervisie plaats en worden er bijeenkomsten 
georganiseerd om kennis en ervaringen te delen.

14 Voor een overzicht met de namen zie bijlage 7 

15 Zie bijlage 8 voor een taakomschrijving.

16 Voor eerstejaars studenten van FLOT wordt van deze procedure afge-

weken i.v.m. de plaatsingssystematiek voor deze studenten
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INTEGRALE ANALYSE

Jaarlijks vindt er een integrale analyse plaats waarbij ver-
schillende ontwikkelingen in samenhang kunnen worden 
geëvalueerd en besproken. Deze jaarlijkse analyse gene-
reert managementinformatie over o.a. het aantal studenten 
en opleiders/begeleiders, het studiesucces, het studieren-
dement, de waardering van studenten en opleiders/bege-
leiders, het aantal docentonderzoekers, het aantal en de 
aard van uitgevoerde onderzoeken. 
De verbeteracties die uit deze integrale analyse voortvloei-
en, worden opgenomen in het jaarlijks activiteitenplan dat 
in de stuurgroep wordt vastgesteld.

ZELFEVALUATIE

In het kader van de NVAO-toetsing wordt een zelfevalua-
tierapport opgesteld. Dit is het verslag van een kritische en 
systematische analyse van de keuzes die een academische 
opleidingsschool heeft gemaakt en de resultaten die zijn 
geboekt bij: 

• het vaststellen van haar visie en ambities; 
• het inrichten van het programma en de omgeving; 
• het ontwerpen van de procedures voor de toetsing en 
beoordeling van de bereikte resultaten. 

De zelfevaluatie bevat ook een sterkte-zwakteanalyse, 
waarin de opleidingsschool beschrijft wat zij als haar 
kwaliteiten beschouwt en welke aspecten in aanmerking 
komen voor verbetering.

PROEFVISITATIE/PEER REVIEW

Voorafgaande aan de toetsing door de NVAO wordt een 
proefvisitatie gehouden. Deze proefvisitatie omvat een 
analyse van het kritisch reflectiedocument (KRD) en drie 
gespreksrondes: 1: met bestuurders, 2: met opleiders en 
begeleiders en 3: met studenten. Het doel van een proef-
visitatie is tweeledig: vroegtijdige signalering van risico’s 
bij toetsing vanuit de eigen organisatie én het vertrouwd 
maken van medewerkers en studenten met het type vraag-
gesprek dat onderdeel uitmaakt van de NVAO-toetsing. 
Op basis van de bevindingen doet het proefvisitatiepanel 
aanbevelingen voor verbeteracties. Proefvisitaties vinden 
plaats in opdracht van de raad van bestuur van OMO en 
worden gepland drie jaar na de laatste NVAO-toetsing.

HOOFDSTUK 4  
KWALITEITSZORG

De partners uit de AOS ZOB spannen zich in om de gestelde doelen voor het samen opleiden te bereiken en 
datgene wat bereikt is ook te borgen. We gaan daarbij systematisch te werk en volgen daarvoor de PDCA-cy-
clus. De Academische Opleidingsscholen van Ons Middelbaar Onderwijs gaan uit van een gezamenlijke basis 
voor kwaliteitszorg. Dit is vastgelegd in een beleidsdocument Kwaliteitszorg en een Handboek.  

Voor de kwaliteitszorg beschikken we over diverse instrumenten waarbij de standaarden uit het toetsingskader 
NVAO het uitgangspunt vormen. Zie bijlage 10 voor een overzicht van deze instrumenten.

. 

OPLEIDINGSPLAN 2018
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

APV Algemene Professionele Vorming

AOS Academische Opleidingsschool

AOS ZOB Academische Opleidingsschool ZOB

AOS-coördinator  Medewerker verbonden aan een school voor voortgezet onderwijs die de 

 activiteiten die voortkomen uit het opleiden en het onderzoek van docenten  

 in opleiding en docenten binnen de AOS coördineert alsmede de daaruit  

 voortvloeiende taken

AVO Algemeen vormend onderwijs

BIO-monitor Een digitaal bekwaamheidsdossier in het kader van de Wet Beroepen in 

 het Onderwijs

Docentonderzoeker Leraar verbonden aan school voor VO die schoolgebonden onderzoek   

 uitvoert op zijn eigen school

Dublindescriptoren De eindtermen zoals die gelden voor de universitaire en 

 hbo-studies in Europa

ESoE Eindhoven School of Education (lerarenopleiding van de 

 Technische Universiteit Eindhoven)

FLOT Fontys Lerarenopleiding Tilburg

FSH Fontys Sporthogeschool

GKB Generieke kennisbasis

ICL Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen van de 

 Vereniging van Universiteiten

ICT Informatie- en communicatietechnologie

Instituutsopleider Lerarenopleider verbonden aan een lerarenopleiding 

IPB Integraal Personeelsbeleid

Leeractiviteiten Alle doelgerichte activiteiten die een student onderneemt om zijn professionele  

 ontwikkeling te bevorderen

Leertaken Een opdracht die een student tijdens het werkplekleren uitvoert ten behoeve  

 van een door het instituut aangeboden onderwijseenheid 

Leerkring Een groep van lerenden (leerlingen, studenten, leraren, onderzoekers enz.)  

 die vanuit een gemeenschappelijk thema of belang kennis verwerven en delen
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Leerwerkplan Een groeidocument opgesteld door de student in samenspraak met de 

 begeleiders op de leerwerkplek waarin hij concretiseert welke leeractiviteiten  

 hij op de werkplek ontplooit om zich optimaal te ontwikkelen

Leerwerktaak Een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het  

 werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken  

 de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven

LIO Leraar in opleiding 

LWT Leerwerktaak

NVAO Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie

OidS Opleiden in de school

OMO Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Onderzoeksbegeleider Medewerker verbonden aan school voor vo of aan lerarenopleiding die 

 studenten begeleidt ten aanzien van de voortgang en de methodiek van 

 het schoolgebonden onderzoek 

Onderzoekscoördinator  Leraar verbonden aan school voor vo die de activiteiten voortvloeiende 

 uit onderzoek in het kader van de AOS binnen de eigen school coördineert

Onderzoeksgroep Team van onderzoekscoördinatoren en instituutsbegeleiders doet onderzoek  

 o.l.v. AOS-coördinator 

Opleidingsteam Team van school- en instituutsopleiders dat betrokken is bij een 

 opleidingstraject op de werkplek van een bepaald leerjaar

PDCA-cyclus De cyclus van Plan-Do-Check-Act, volgens welke de kwaliteitszorg wordt inge-

richt

RDA Radboud Docentenacademie 

 (lerarenopleiding van de Radboud Universiteit in Nijmegen

RU Radboud Universiteit

SBL-competenties De bekwaamheidseisen waaraan een leraar in het voorgezet onderwijs 

 moet voldoen die zijn vastgelegd in de Wet op de beroepen in het onderwijs  

 door Stichting Beroepskwaliteit Leraren

School – Scholen School/scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolopleider De docent die binnen de school voor vo het opleidingsprogramma van 

 opleiden in de school (mede) ontwikkelt en/of uitvoert

SEC-master Master of Science Education and Communication

Stuurgroep Het overleg van directeuren/rectoren van de lerarenopleidingen en de 

 vo–scholen onder voorzitterschap van de penvoerder

TUE Technische Universiteit Eindhoven

ULT Universitaire Lerarenopleiding Tilburg 

 (de lerarenopleiding van Tilburg University)

Vakdidacticus Instituutsopleider voor een bepaald (school)vak

VKB Vakkennisbasis

VO Voortgezet onderwijs

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WPB Werkplekbegeleider: de begeleider die de student op de werkplek 

 (de school voor voortgezet onderwijs) begeleidt

WPL Werkplekleren

OPLEIDINGSPLAN 2018
AOS ZUIDOOST-BRABANT
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BIJLAGE 2 BEKWAAMHEIDSEISEN ONDERWIJSPERSONEEL

Vanaf 1 augustus 2017 gelden de herijkte bekwaamheidseisen waarin de basis van beroepskennis en -kunde 
wordt beschreven. 

“Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer 
aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan 
verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.”

De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat drie terreinen waarop de kennis en kunde van leraar op 
niveau moet zijn.

vakinhoudelijk 
bekwaam
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vakdidactisch 
bekwaam

pedagogisch 
bekwaam

Onderwijs-
leerproces

VAKINHOUDELIJKE BEKWAAMHEID • BEHEERST DE INHOUD VAN ZIJN ONDERWIJS;
• STAAT BOVEN DE LEERSTOF;
• KAN DE LEERSTOF ZO SAMENSTELLEN, KIEZEN OF 
 BEWERKEN DAT ZIJN LEERLINGEN DIE KUNNEN LEREN;
• KAN VANUIT ZIJN VAKINHOUDELIJKE EXPERTISE 
 VERBANDEN LEGGEN MET HET DAGELIJKS LEVEN, 
 MET WERK EN MET WETENSCHAP;
• KAN BIJDRAGEN AAN DE ALGEMENE VORMING 
 VAN ZIJN LEERLINGEN;
• HOUDT ZIJN VAKKENNIS EN -KUNDE ACTUEEL.

DE LERAAR 18

VAKDIDACTISCHE BEKWAAMHEID • KAN ONDERWIJS VOORBEREIDEN, WAT BETEKENT DAT HIJ:
 o doelen kan stellen, leerstof kan selecteren en ordenen;
 o samenhangende lessen kan uitwerken met passende 
 werkvormen, materialen en media, afgestemd op het niveau 
 en de kenmerken van zijn leerlingen;
 o passende en betrouwbare toetsen kan kiezen,
 maken of samenstellen.

• KAN ONDERWIJS UITVOEREN EN HET LEREN 
 ORGANISEREN, WAT BETEKENT DAT HIJ:
 o een adequaat klassenmanagement kan realiseren;
 o aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk kan  
 maken en leerlingen kan motiveren om deze te halen;
 o de leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend kan  
 uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt moet worden en daarbij  
 inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling 
 van zijn leerlingen;
 o doelmatig gebruik kan maken van beschikbare digitale 
 leermaterialen en leermiddelen;
 o de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof kan laten verwer- 
 ken, daarbij variatie aanbrengen en bij instructie en verwerking 
 differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen;
 o de leerling kan begeleiden bij die verwerking, 
 stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte 
 feedback geven op taak en aanpak;
 o samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren.

• KAN ONDERWIJS EVALUEREN EN ONTWIKKELEN, 
 WAT BETEKENT DAT HIJ:
 o de voortgang kan volgen, de resultaten kan toetsen, 
 analyseren en beoordelen;
 o feedback kan vragen van leerlingen en deze feedback tezamen  
 met zijn eigen analyse van de voortgang kan gebruiken voor een  
 gericht vervolg van het onderwijsleerproces;
 o leerproblemen kan signaleren en indien nodig met hulp 
 van collega’s oplossingen kan zoeken of doorverwijzen;
 o advies kan vragen aan collega’s of andere deskundigen;
 o weet wanneer en hoe hij advies kan geven;
 o hierbij gebruik kan maken van methodieken voor 
 professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie;
 o zijn didactische aanpak en handelen kan evalueren, 
 analyseren, bijstellen en ontwikkelen;
 o kan bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn  
 school en deze in afstemming met zijn collega’s kan gebruiken 
 bij de onderwijsontwikkeling in zijn school;
 o de inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs 
 kan uitleggen en verantwoorden;
 o in staat is tot kritische reflectie op zijn eigen 
 pedagogisch-didactisch handelen.
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PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID • KAN MET EEN PROFESSIONELE, ONTWIKKELINGSGERICHTE  
 WERKWIJZE EN IN SAMENWERKING MET ZIJN COLLEGA’S EEN  
 VEILIG, ONDERSTEUNEND EN STIMULEREND LEERKLIMAAT  
 VOOR ZIJN LEERLINGEN REALISEREN;
• VOLGT DE ONTWIKKELING VAN ZIJN LEERLINGEN IN HUN  
 LEREN EN GEDRAG EN STEMT DAAROP ZIJN HANDELEN AF;
• DRAAGT BIJ AAN DE SOCIAAL-EMOTIONELE EN MORELE 
 ONTWIKKELING VAN ZIJN LEERLINGEN;
• KAN ZIJN PEDAGOGISCH HANDELEN AFSTEMMEN MET ZIJN  
 COLLEGA’S EN MET ANDEREN DIE VOOR DE ONTWIKKELING  
 VAN DE LEERLING VERANTWOORDELIJK ZIJN;
• DRAAGT BIJ AAN DE BURGERSCHAPSVORMING EN DE 
 ONTWIKKELING VAN DE LEERLING TOT EEN ZELFSTANDIGE 
 EN VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENE;
• BLIJFT ZIJN AANPAK IN HET ONDERWIJS IN PEDAGOGISCHE  
 ZIN AANPASSEN AAN DE TIJD.

Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

KENNIS EN INZICHT

TOEPASSEN KENNIS 
EN INZICHT

OORDEELSVORMING

COMMUNICATIE

LEERVAARDIGHEDEN

KWALIFICATIES BACHELOR

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een 
vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op 
het niveau bereikt op het voortgezet onder-
wijs en dit wordt overtroffen;

Functioneert doorgaans op het niveau waar-
op met ondersteuning van gespecialiseerde 
handboeken enige aspecten voorkomen 
waarvoor kennis van de laatste ontwikkelin-
gen in het vakgebied vereist is.

Is in staat zijn/haar kennis en inzicht op 
dusdanige wijze toe te passen dat dit een 
professionele benadering van zijn/haar werk 
of beroep laat zien en beschikt verder over 
competenties voor het opstellen en verdiepen 
van argumentaties en voor het oplossen van 
problemen op het vakgebied.

Is in staat om relevante gegevens te verzame-
len en te interpreteren (meestal op het vak-
gebied) met het doel een oordeel te vormen 
dat mede gebaseerd is op het afwegen van 
relevante sociaalmaatschappelijke, weten-
schappelijke of ethische aspecten.

Is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen over te brengen op publiek be-
staande uit specialisten of niet-specialisten.

Bezet de leervaardigheden die noodzakelijk 
zijn om een vervolgstudie aan te gaan die 
een hoog niveau van autonomie veronder-
stelt.

www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren

KWALIFICATIES MASTER

Heeft aantoonbare kennis en inzicht, ge-
baseerd op de kennis en het inzicht op het 
niveau van Bachelor en die deze overtreffen 
en/of verdiepen, alsmede een basis of een 
kans bieden om een originele bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen 
van ideeën, vaak in onderzoeksverband.

Is in staat om kennis en inzicht en problee-
moplossende vermogens toe te passen in 
nieuwe of onbekende omstandigheden bin-
nen een bredere (of multidisciplinaire) context 
die gerelateerd is aan het vakgebied; is in 
staat om kennis te integreren en met com-
plexe materie om te gaan

Is in staat om oordelen te formuleren op 
grond van onvolledige of beperkte infor-
matie en daarbij rekening te houden met 
sociaalmaatschappelijke en ethische verant-
woordelijkheden, die zijn verbonden aan het 
toepassen van de eigen kennis en oordelen.

Is in staat om conclusies,alsmede de kennis, 
motieven en overwegingen die hieraan
ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbel-
zinnig over te brengen op een publiek van
specialisten of niet-specialisten.

Bezit de leervaardigheden die hem of haar 
in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan 
met een grotendeels zelfgestuurd of auto-
noom karakter.

BIJLAGE 3: DUBLINDESCRIPTOREN
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DOMEIN

1. LEREN IN DIVERSE CONTEXTEN

2. DIDACTIEK EN LEREN

3. COMMUNICATIE, INTERACTIE 
EN GROEPSDYNAMICA

4. DE ONTWIKKELING VAN DE ADOLESCENT

5. LEERLINGEN MET SPECIALE BEHOEFTES

6. DE PROFESSIONELE DOCENT

7. HET NEDERLANDSE ONDERWIJSSYSTEEM

8. PEDAGOGISCHE KWALITEIT

9. DIVERSITEIT EN ONDERWIJS

SUBDOMEINEN

1.1 Het concept leren 
1.2 Visies op leren 
1.3 Cognitie, werking van de hersenen en leren
1.4 Leerling-kenmerken

2.1 Model didactische analyse 
2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 
2.3 Vormgeving van leerprocessen 
2.4 Selectie en ontwerp van leermiddelen 
2.5 Begeleiden van leerprocessen 
2.6 Toetsing en evaluatie

3.1 Mentale modellen van communicatie 
3.2 Gespreksvoering 
3.3 Groepsdynamica

4.1 Identiteitsontwikkeling
4.2 Morele ontwikkeling
4.3 Adolescent en seksualiteit

5.1 Leerlingbegeleiding in school
5.2 Passend onderwijs voor iedereen?
5.3 Leerproblemen
5.4 Gedrag- en werkhoudingsproblemen

6.1 Professionele ontwikkeling
6.2 Praktijkonderzoek
6.3 Onderwijsinnovatie en werken in teams
6.4 Onderwijsvisie en –ethiek

7.1 Nederlands onderwijsstelsel
7.2 Onderwijsconcepten
7.3 Schoolorganisatie, structuur en cultuur

8.1 Pedagogische driehoek
8.2 Doel, arrangement en voorwaarden
8.3 Pedagogisch leerplan en schools curriculum
8.4 Pedagogiek van het (V)MBO

9.1 Onderwijskansen
9.2 Burgerschapsvorming
9.3 Omgaan met diversiteit
9.4 Culturen en levensbeschouwingen

BIJLAGE 4: DE GENERIEKE KENNISBASIS VOOR 
HBO-LERARENOPLEIDINGEN BACHELOR

Hbo raad Vereniging van Hogescholen, Generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen (2011)

1.

APV

• Didactisch handelen (DIH1): 
De student ontwerpt in samen-
werking leeractiviteiten rekening 
houdend met de context, werk-
vormen, leerdoelen en (digitale) 
onderwijsleermiddelen (A6+A7) en 
hij onderbouwt deze leeractiviteit 
vanuit de subdomeinen ‘opvattingen 
over leren en leerconcepten’ (A1) en 
‘hersenen en leren’ (A3) zoals be-
schreven in de generieke kennisba-
sis bachelor voor het tweedegraads 
gebied. De student analyseert een 
zelf ontworpen en uitgevoerde 
leeractiviteit(en) vanuit theoretische 
kernconcepten zoals beschreven in 
de generieke kennisbasis voor het 
tweedegraads gebied. Daaropvol-
gend reflecteert hij op kritisch-reflec-
tieve wijze (C3) op de subdomeinen 
(A1, A3, A6 en A7) waarbij hij 
feedback van anderen op navolgba-
re wijze betrekt.  

• Pedagogisch handelen op 
groepsniveau (PHG1): De student 
observeert en herkent op objectieve 
wijze groepsgedrag van leerlingen 
(A5 + B3) en interventies van de 
leraar die daarop volgen (A5 + B3) 
en verantwoordt zijn eigen profes-
sionele wijze van contact maken 
met een groep leerlingen (B4) zoals 
beschreven in de generieke ken-
nisbasis bachelor van het tweede-
graadsgebied. 

• Pedagogisch handelen op indi-
vidueel niveau (PHL1): De student 

BIJLAGE 5: OVERZICHT LEERDOELEN/ LEERUITKOMSTEN BACHELOR-, MINOR EN 
UNIVERSITAIRE MASTEROPLEIDINGEN 

ECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENOPLEIDING/
LEERJAAR

LEERUITKOMSTEN PROFESSIONEEL 
HANDELEN

1. De student bereidt voor en voert een 
op zichzelf staande leeractiviteit of on-
derdeel van een les uit voor leerlingen in 
het tweedegraads gebied en reflecteert 
op het leerproces en leeropbrengsten 
van de leeractiviteit of onderdeel van de 
les, rekening houdend met de context, de 
doelen, de werkvormen en materialen.

2. De student creëert een veilig, onder-
steunend en stimulerend leerklimaat voor 
zijn leerlingen.

3. De student communiceert effectief 
door vanuit zijn professionele rol contact 
te maken met en betrokkenheid te tonen 
naar leerlingen, collega’s en medestu-
denten.

4. De student reflecteert op het eigen 
onderwijspedagogisch, vakdidactisch en 
vakinhoudelijk handelen als professional, 
stelt leerdoelen op en werkt zo plan-
matig aan zijn eigen ontwikkeling. De 
student onderzoekt op deze manier de 
vraag ”wil en kan ik leraar worden” en 
onderbouwt de opbrengsten vanuit een 
ontwikkelingsgerichte houding.

5 10 Donderdag van 
15-11 t/m 1/2
Donderdag en 
vrijdag van 
4/2 t/m/ 18/4

FLOT
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3.
 

1.

2.

APV

sief pestprotocollen No Blame, 5 
Sporenaanpak en Peer mediation);

• communicatiemodellen (basis-
behoeften, basisomgangsvormen, 
interactiepatronen, assertiviteit en 
agressiviteit) benoemen;
• de onderwijspraktijk interpreteren 
aan de hand van deze modellen;
• aan de hand van deze modellen 
tot een analyse van de klas komen 
en eventuele verbeteracties formu-
leren;
• de genoemde modellen in de 
onderwijspraktijk toepassen.
• aan de hand van de onderzoek 
vaardigheden een schriftelijk ver-
slag maken over de leerervaringen 
die de student opdoet tijdens de 
leerwerktaak.

APV12 & 13:
Oog voor elke leerling

APV

observeert en herkent op objectieve 
wijze individueel gedrag van leer-
lingen en interventies van de leraar 
die daarop volgen (A5 + B3 + B4)  
en verantwoordt zijn eigen profes-
sionele wijze van contact maken 
met een individuele leerling zoals 
beschreven in de generieke ken-
nisbasis bachelor van het tweede 
graadsgebied.

• Professionele ontwikkeling 
(PRO1): De student evalueert en 
verantwoordt zijn professionele 
ontwikkeling richting een autonome, 
onderzoekende en betekenisge-
richte docent (C5) door opgedane 
betekenisvolle ervaringen (C3) 
en opgebouwde overtuigingen te 
verbinden aan theorieën omtrent on-
derwijspedagogisch- en algemeen 
didactisch handelen. Hij formuleert 
vervolgens concrete acties voor zijn 
professionele ontwikkeling in de 
nabije toekomst en geeft aan hoe 
dit in relatie staat tot het Nederland-
se onderwijsstelsel, verschillende 
onderwijsconcepten en maatschap-
pelijke ontwikkelingen.

APV7:  Klassenmanagement 2 
De student kan
• aspecten van gespreksvoering 
(veiligheid, escalatie, pesten) en 
groepsdynamica (groepsvorming, 
groepsprocessen, typen leider-
schap, conflicthantering en asymme-
trische interactie) benoemen (inclu

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

LEERUITKOMSTEN PROFESSIONEEL 
HANDELEN

2. De student creëert een veilig, onder-
steunend en stimulerend leerklimaat voor 
zijn leerlingen en levert hiermee een 
bijdrage aan de sociaal-emotionele en 
morele ontwikkeling van zijn leerlingen.

3. De student handelt en communiceert 
respectvol vanuit zijn professionele rol 
naar leerlingen, collega’s en medestuden-
ten, vanuit zijn eigen kennis en opvattin-
gen over onderwijs en respecteert hierbij 
de opvattingen van anderen.

4. De student kan op een planmatige 
manier op basis van een leerwerkplan 
richting en vorm geven aan de ontwikke-
ling van zijn onderwijspedagogisch, vak-
didactisch en vakinhoudelijk handelen 
als professional, reflecteert systematisch 
op het eigen handelen en onderbouwt 
zijn ontwikkeling vanuit zelfreflectie en 
feedback van anderen.

Leeruitkomsten
1. De student bereidt voor en voert 
samenhangende leeractiviteiten of lessen 
uit voor leerlingen in het tweedegraads 
gebied en reflecteert en evalueert het 
leerproces en leeropbrengsten van de 
samenhangende leeractiviteiten en 
lessen, gebruikmakend van afwisselende 
en activerende werkvormen volgens een 
gestructureerde opbouw van de lesstof 
waarbij tegemoet gekomen wordt aan 
de verschillende leerbehoeften van de 
leerlingen.

2. De student creëert een veilig, onder-
steunend en stimulerend leerklimaat voor 
zijn leerlingen en levert hiermee een 

LEERUITKOMSTEN PROFESSIONEEL 
HANDELEN

1. De student bereidt voor en voert leer-
activiteiten of lessen uit voor leerlingen in 
het tweedegraads gebied en reflecteert 
op het leerproces en leeropbrengsten 
van de leeractiviteiten of lessen, gebruik-
makend van enkele werkvormen en een 
volgens een gestructureerde opbouw van 
de lesstof.

8

2

10

10

Lintstage gedurende 
3 dagen (waarvan 1 
op donderdag vanaf 

27/8 t/m 1/2

Woensdag en 
donderdag vanaf  
15/11 t/m 1/2
Woensdag , donder-
dag en extra dag 
vanaf  ½ tot einde 
schooljaar

FLOTFLOT
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4.

4.

en door op systematische en na-
volgbare wijze de onderwijspraktijk 
geanalyseerd te hebben waarmee 
hij laat zien te beschikken over een 
kritische-reflectieve en onderzoeken-
de houding passend bij de specifie-
ke kenmerken van de afstudeerrich-
ting AVO of BGO. 

3. De student reflecteert op zijn 
leerproces tot startbekwame pro-
fessional op het gebied van onder-
wijspedagogisch handelen waarbij 
hij feed up, -back en -forward van 
anderen inzet om verbeterpunten 
te formuleren voor zijn (door)ont-
wikkeling als professional specifiek 
binnen de context van het AVO of 
BGO. 

VDO
1. De student toont aan hoe hij 
een startbekwame initiatiefrijke 
professional is die op systematische 
en onderbouwde wijze een (inno-
vatieve) bijdrage levert aan (door)
ontwikkeling van een vakdidactisch 
ontwerp, binnen de context van de 
ontwikkeling op de school waar-
voor de student het ontwerp maakt, 
passend bij de vakinhoudelijke en 
vakdidactische bekwaamheid voor 
zijn opleiding en zijn afstudeerrich-
ting (AVO of BGO) .

2. De student toont aan hoe het 
ontwerpproces gericht op de (door)
ontwikkeling van het vakdidactisch

APV

OPH
De student onderbouwt zijn visie 
op de pedagogische functie van de 
school waarbij hij inzoomt op de 
kernconcepten die beschreven staan 
in de generieke kennisbasis ba-
chelor uit het tweedegraads gebied. 
Vanuit deze visie formuleert hij nieu-
we leervragen voor zijn toekomstig 
onderwijspedagogisch handelen.
 
2. De student verantwoordt zijn 
onderwijspedagogisch handelen als 
startbekwame professional vanuit 
verschillende theoretische bronnen 

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
De student verantwoordt en legt uit zijn 
pedagogische omgang met zijn leerlin-
gen en dat zijn onderwijs in pedagogi-
sche zin van deze tijd blijft.

3. De student communiceert als een 
startbekwame leraar op een construc-
tieve manier, die bijdraagt aan een 
doelgerichte werkrelatie, met erkenning 
van verschillende opvattingen en overtui-
gingen en andere culturele achtergron-
den van collega’s, leerlingen, ouders 
en vertegenwoordigers van instellingen 
buiten de school.

4. De student laat zien te beschikken 
over een kritische-reflectieve en onder-
zoekende houding ten aanzien van het 
eigen onderwijspedagogisch, vakdi-
dactisch en vakinhoudelijk handelen als 
professional in verschillende leersituaties 
in de beroepscontext onderbouwd vanuit 
verschillende (theoretische) bronnen. In 
een zelfbeoordeling betrekt de student de 
feedback van anderen en analyseert op 
systematische, navolgbare en resultaatge-
richte wijze zijn praktijksituatie.

5. De student communiceert schriftelijk 
in helder en in correct Nederlands op 
niveau 4F.

LEERUITKOMSTEN PROFESSIONEEL 
HANDELEN 

bijdrage aan de sociaal-emotionele en 
morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
Hij kan zijn pedagogisch handelen 
afstemmen met zijn collega´s en met 
anderen die voor de ontwikkeling van de 
leerling verantwoordelijk zijn.

3. De student handelt en communiceert 
respectvol vanuit zijn professionele rol 
naar ouders en professionals (leerling-
begeleider, decaan, mentoren, zorgco-
ordinator) en gebruikt deze expertise bij 
het voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
van zijn eigen onderwijs.

4. De student onderzoekt zijn onderwijs-
pedagogisch, vakdidactisch en vakinhou-
delijk handelen en kan op basis van een 
zelfbeoordeling, gebaseerd op zelfreflec-
tie en feedback van anderen, zelfstandig 
richting en vorm geven aan zijn ontwik-
keling als professional.

1. De student bereidt voor en voert een 
onderwijsleertraject uit voor leerlingen 
in het tweedegraads gebied, reflecteert, 
evalueert en rapporteert over het leerpro-
ces en leeropbrengsten van het onder-
wijsleertraject, waarin de leerling actief 
leergedrag laat zien, er rekening wordt 
gehouden met verschillen in leerbehoef-
ten van leerlingen en actuele en betrouw-
bare bronnen worden ingezet voor het 
uitdiepen van een vakmatig thema.

2. De student creëert een veilig, onder-
steunend en stimulerend leerklimaat voor 
zijn leerlingen en levert hiermee een 
bijdrage aan de sociaal-emotionele en 

14

15 30 Lintstage gedurende 
3 dagen (waarvan 
1 op donderdag. En 
niet op vrijdag)
Vanaf 27/8 t/m 
19/7

FLOTFLOT
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2.

ONDERWIJSEENHEID

‘Leren Beoordelen’

(Onderwijsblok 2)

‘Oog voor iedere leerling’

(Onderwijsblok 3)

ONDERWIJSEENHEID

‘Bieden van motorische leerhulp’

(Onderwijsblok 1)

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

LEERDOELEN 

vaststellen waar het probleem in de 
uitvoering en de oplossing van de bewe-
ging(suitdaging) ligt.
• door gebruik te maken van inzichten 
m.b.t. motorisch leren enkele oefenvor-
men ontwerpen die de leerlingen helpen 
de beweging te optimaliseren of het 
arrangement/de taak (opdracht) zoda-
nig aanpassen dat de bewegingsuitda-
ging wel door de leerling opgelost kan 
worden.

De student kan
• op planmatige en verantwoorde wijze 
leervorderingen en leerresultaten van 
leerlingen monitoren, in kaart  brengen 
en waarderen.
• doelen formuleren en concretiseren 
naar beoordelingscriteria.
• passende beoordelingsvorm kiezen en 
ontwerpen.
• de beoordelingscriteria en -resultaten 
op een transparante en zinvolle manier 
communiceren en verantwoorden.
• beoordelingen op groepsniveau analy-
seren en hieruit conclusies trekken.
• gemaakte keuzes op basis van actuele 
theoretische (wetenschappelijke) kennis 
en inzichten verantwoorden. 

De student kan 
• op basis van een algemene lesop-
dracht lessen(reeksen) ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren, waarbij hij reke-
ning houdt met de verschillen in (senso)
motorische, fysieke, sociale en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs:
o op basis van methodische en doelge 

LEERDOELEN

• De student kan op basis van een al-
gemene lesopdracht lessen(reeksen) ont-
werpen, uitvoeren en evalueren, waarbij 
hij rekening houdt met de verschillen in 
(senso)motorische, fysieke, sociale en 
cognitieve ontwikkeling van leerlingen in 
het voortgezet onderwijs:
o  op basis van methodische en doelge-
richte observatie een beginsituatie voor 
een klas beschrijven;
o  leerdoelen voor een les(senreeks) 
formuleren die zijn afgestemd op de be-
ginsituatie van de leerlingen, die houvast 
bieden tijdens het onderwijsleerproces 
en verantwoord kunnen worden naar 
kerndoelen/eindtermen;
o geschikte leerinhoud selecteren/
ontwerpen waarmee de geformuleerde 
leerdoelen gerealiseerd kunnen worden;
o  leerlingen, materialen, ruimte en tijd 
binnen een les efficiënt organiseren;
o  leerlingen middels een gestructureer-
de, kort en bondige, heldere, stimule-
rende en gefaseerde instructie snel in 
beweging zetten;
o leerprocessen van leerlingen begelei-
den en optimaliseren;
o  in en rondom de les een positieve 
opvoedingsrelatie opbouwen met zijn
o  leerlingen en zorgdragen voor een 
sociaal-emotioneel veilig leerklimaat;
• leerhulp bieden aan leerlingen om hen 
te helpen het geformuleerde leerdoel 
voor het verbeteren van bewegen te 
realiseren. 
• door observatie vaststellen welke 
leerlingen een beweging(suitdaging) niet 
optimaal uitvoeren/oplossen.
• de essentie van de betreffende be-
weging(suitdaging) benoemen en op 
basis van een (biomechanische) analyse 

12

12

12

Woensdag 
& Vrijdag
(9 onderwijsweken)

Woensdag 
& Vrijdag
(9 onderwijsweken)

Woensdag 
& Vrijdag
(9 onderwijsweken)

Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding
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ONDERWIJSEENHEID 

‘Beweeg je school’ 
(Onderwijsblok 4)

ONDERWIJSEENHEID

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

LEERDOELEN

• De Student kan 
• op basis van een algemene lesop-
dracht lessen(reeksen) ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren, waarbij hij reke-
ning houdt met de verschillen in (senso)
motorische, fysieke, sociale en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs:
o op basis van methodische en doelge-
richte observatie een beginsituatie voor 
een klas beschrijven;
o leerdoelen voor een les(senreeks) 
formuleren die zijn afgestemd op de be-
ginsituatie van de leerlingen, die houvast 
bieden tijdens het onderwijsleerproces 
en verantwoord kunnen worden naar 
kerndoelen/eindtermen;
o  geschikte leerinhoud selecteren/
ontwerpen waarmee de geformuleerde 
leerdoelen gerealiseerd kunnen worden;
o  leerlingen, materialen, ruimte en tijd 
binnen een les efficiënt organiseren;
o  leerlingen middels een gestructureer-
de, kort en bondige, heldere, stimule-
rende en gefaseerde instructie snel in 
beweging zetten;
o  leerprocessen van leerlingen begelei-
den en optimaliseren;
o  in en rondom de les een positieve 
opvoedingsrelatie opbouwen met de 
leerlingen en zorgdragen voor een soci-
aal-emotioneel veilig leerklimaat;
• planmatig en vraaggestuurd een 
beweegstimuleringsvraag achterhalen en 
een interventie ontwerpen/aanpassen en 
uitvoeren. 
•  op basis van een zorgvuldige evalu-
atie zorgdragen voor een advies aan de 
opdrachtgever. 
• volgens de P6-methode van Grit de 
verschillende stappen van projectma 

LEERDOELEN 

richte observatie een beginsituatie voor 
een klas beschrijven;
o  leerdoelen voor een les(senreeks) 
formuleren die zijn afgestemd op de be-
ginsituatie van de leerlingen, die houvast 
bieden tijdens het onderwijsleerproces 
en verantwoord kunnen worden naar 
kerndoelen/eindtermen;
o  geschikte leerinhoud selecteren/
ontwerpen waarmee de geformuleerde 
leerdoelen gerealiseerd kunnen worden;
o  leerlingen, materialen, ruimte en tijd 
binnen een les efficiënt organiseren;
o  leerlingen middels een gestructureer-
de, kort en bondige, heldere, stimule-
rende en gefaseerde instructie snel in 
beweging zetten;
o  leerprocessen van leerlingen begelei-
den en optimaliseren;
o  in en rondom de les een positieve 
opvoedingsrelatie opbouwen met de 
leerlingen en zorgdragen voor een soci-
aal-emotioneel veilig leerklimaat;
• een gedragsanalyse maken door een 
generiek routeplan te doorlopen. 
• de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling formuleren en verklaren op basis 
van de gedragsanalyse. 
• een actieplan opstellen waar hij 
duidelijk maakt wat hij gaat doen om 
het niet-leeftijdsadequate gedrag van de 
leerling in de lessen lichamelijke opvoe-
ding te verminderen, gewenst gedrag 
te vermeerderen en de leeromgeving te 
optimaliseren.
•  in de lessen lichamelijke opvoeding 
op adequate en planmatige wijze acties 
uitvoeren ter begeleiding en ondersteu-
ning van de leerling. 

 Woensdag 
& Vrijdag
(9 onderwijsweken)

Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding
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ALO-3

ONDERWIJSEENHEIDONDERWIJSEENHEID

‘Mijn onderwijsvisie’

(Onderwijsblok 1)

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

LEERDOELEN 

o  leerlingen, materialen, ruimte en tijd 
binnen een les efficiënt organiseren;
o  leerlingen middels een gestructureer-
de, kort en bondige, heldere, stimule-
rende en gefaseerde instructie snel in 
beweging zetten;
o  leerprocessen van leerlingen bege-
leiden en optimaliseren;
o  in en rondom de les een positieve 
opvoedingsrelatie opbouwen met zijn 
leerlingen en zorgdragen voor een soci-
aal-emotioneel veilig leerklimaat;
• na uitvoering van de lessen, op basis 
van gerichte proces- en productevaluatie, 
verbetersuggesties ten aanzien van zijn 
lesontwerp doen.
•  kritisch terugblikken op de eigen 
professionele ontwikkeling, en in relatie 
tot de leerdoelen sterke- en verbeterpun-
ten benoemen.
• op professionele wijze samenwerken 
met zijn medestudenten en coaches/be-
geleiders
• de identiteit van een school koppe-
len aan onderwijsparadigma’s, onder-
wijsconcepten, pedagogische stromingen 
en leertheorieën.
• een kritische beschouwing m.b.t. 
de (consistentie in) de identiteit van de 
school maken en overbrengen op ande-
ren.
• zijn eigen overtuigingen koppelen 
aan onderwijsparadigma’s, onder-
wijsconcepten, pedagogische stromingen 
en leertheorieën.
• zijn persoonlijke professionele identi-
teit als docent LO expliciteren en verant-
woorden.

LEERDOELEN 

nagement doorlopen en afronden. 
• een koppeling maken tussen de 
leerinhoud van de lessen LO de be-
hoeften van beweegdeelname aan de 
interventie. 
• het project uitvoeren zodat het ge-
wenste projectresultaat (de beweegactivi-
teit) wordt bereikt binnen het beschikbare 
budget en op het afgesproken tijdstip. 
• bij het opleveren van het projectre-
sultaat, de impact van de interventie op 
de doelgroep, de omgeving en de school 
op waarde schatten, en een aanbeveling 
voor de opdrachtgever, de sectie LO en 
de toekomstige groep stagiaires opstel-
len. 
• het project afsluiten door het pre-
senteren van een adviesrapport aan de 
opdrachtgever. 

• De student kan
• op basis van een algemene lesop-
dracht lessen(reeksen) ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren, waarbij hij reke-
ning houdt met de verschillen in (senso)
motorische, fysieke, sociale en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs:
o  op basis van methodische en 
doelgerichte observatie een beginsituatie 
voor een klas beschrijven;
o leerdoelen voor een les(senreeks) 
formuleren die zijn afgestemd op de be-
ginsituatie van de leerlingen, die houvast 
bieden tijdens het onderwijsleerproces 
en verantwoord kunnen worden naar 
kerndoelen/eindtermen;
o  geschikte leerinhoud selecteren/
ontwerpen waarmee de geformuleerde 
leerdoelen gerealiseerd kunnen worden;

12 Maandag 
& Donderdag
(9 onderwijsweken)

Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding
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ONDERWIJSEENHEIDONDERWIJSEENHEID

‘Mijn vakconcept LO’

(Onderwijsblok 2)

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

LEERDOELEN

o binnen de vaksectie sprake is van 
een gedeeld vakconcept (consistent met 
de onderwijsvisie);
o voldaan wordt aan wettelijke kaders;
o sprake is van constructive alignment;
o aangesloten wordt bij actuele maat-
schappelijke ontwikkelingen.
• een constructieve bijdrage leveren 
aan het werken in een vaksectie.

LEERDOELEN

De student kan 
• op basis van een algemene lesop-
dracht lessen(reeksen) ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren, waarbij hij reke-
ning houdt met de verschillen in (senso)
motorische, fysieke, sociale en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs:
o op basis van methodische en doelge-
richte observatie een beginsituatie voor 
een klas beschrijven;
o  leerdoelen voor een les(senreeks) 
formuleren die zijn afgestemd op de be-
ginsituatie van de leerlingen, die houvast 
bieden tijdens het onderwijsleerproces 
en verantwoord kunnen worden naar 
kerndoelen/eindtermen;
o  geschikte leerinhoud selecteren/
ontwerpen waarmee de geformuleerde 
leerdoelen gerealiseerd kunnen worden;
o leerlingen, materialen, ruimte en tijd 
binnen een les efficiënt organiseren;
o  leerlingen middels een gestructureer-
de, kort en bondige, heldere, stimule-
rende en gefaseerde instructie snel in 
beweging zetten;
o  leerprocessen van leerlingen bege-
leiden en optimaliseren;
o  in en rondom de les een positieve 
opvoedingsrelatie opbouwen met zijn 
leerlingen en zorgdragen voor een soci-
aal-emotioneel veilig leerklimaat;
• zijn eigen vakconcept LO explici-
teren, verantwoorden en relateren aan 
bestaande (nationale en internationale) 
vakconcepten.
•  met de vaksectie op basis van een 
onderwijsvisie een leerplan LO (deelcurri-
culum) ontwikkelen, waarbij: 

12 Maandag 
& Donderdag
(9 onderwijsweken)

Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding Fontys ALO – Bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding
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VERDIE-

PING

VER-

BREDING

MINOR

MASTER
Oriënta-
tie 
werkple-
kleren

ECT’SECT’S PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKDAGEN/
PERIODE

PRAKTIJKLERENPRAKTIJKLEREN OPLEIDING/
LEERJAAR

OPLEIDING/
LEERJAAR

10

7,5

12,5

7,5

180 lesactiviteiten

160 lesactiviteiten

21 dagdelen
van ± 4 uur 
Minimaal 92  
onderwijsactiviteiten

ESoE ESoE

BIJLAGE 5: OVERZICHT LEERDOELEN/ LEERUITKOMSTEN BACHELOR-, MINOR EN 
UNIVERSITAIRE MASTEROPLEIDINGEN 

• De student is aan het einde van de stage in staat meerdere lessen 
 zelfstandig voor te bereiden.
• De student is vervolgens in staat deze voorbereide lessen zelfstandig
 te geven. 
• De student is in staat een lessenserie voor te bereiden en uit te voeren
• De student is in staat een toets op te stellen, af te nemen en te analyseren. 
• De student laat zien in staat te zijn om feedback van begeleiders en 
 leerlingen tot zich te nemen en toe te passen in nieuwe situaties. 
• De student laat zien in staat te zijn door middel van reflectie op eigen 
 handelen zijn leerproces vorm te kunnen geven en te sturen.
• De student laat zien zich gedurende het werkplekleren steeds zelfstandiger 
 te kunnen opstellen, initiatief te kunnen nemen en betrokkenheid te tonen. 
• Ten slotte geeft de student blijk van het zich kritisch kunnen opstellen ten 
 opzichte van zijn eigen kennis, vaardigheden en opvattingen. 

De student toont zijn ontwikkeling en het behaalde niveau aan door middel van 
een portfolio. Met behulp van ‘bewijsstukken’ zoals lesvoorbereidingen, lese-
valuaties, verwerkingen van opdrachten etc., kan de student aantonen dat het 
benodigde eindniveau is behaald.

• student is aan het einde van de stage in staat meerdere lessen 
 zelfstandig voor te bereiden.
• De student is vervolgens in staat deze voorbereide lessen zelfstandig 
 te geven. 
• De student is in staat een lessenserie voor te bereiden en uit te voeren.
• De student laat zien gebruik te kunnen maken van activerende 
 werkvormen in de les
• De student is in staat zelf onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te 
 evalueren.
• De student laat zien in staat te zijn om feedback van begeleiders en 
 leerlingen tot zich te nemen en toe te passen in nieuwe situaties. 
• De student laat zien in staat te zijn door middel van reflectie op eigen 
 handelen zijn leerproces vorm te kunnen geven en te sturen.
• De student laat zien zich gedurende het werkplekleren steeds 
 zelfstandiger te kunnen opstellen, initiatief te kunnen nemen en 
 betrokkenheid te tonen. 
• Ten slotte geeft de student blijk van het zich kritisch kunnen opstellen 
 ten opzichte van zijn eigen kennis, vaardigheden en opvattingen. 

• De student toont zijn ontwikkeling en het behaalde niveau aan door middel 
van een portfolio. Met behulp van ‘bewijsstukken’ zoals lesvoorbereidingen, 
lesevaluaties, verwerkingen van opdrachten etc., kan de student aantonen dat 
het benodigde eindniveau is behaald. 
o Deze bewijsstukken worden verzameld en verwerkt in het portfolio. Het 
portfolio bevat daarnaast een reflectieverslag waarin de ontwikkeling van de 
student m.b.t. de SBL-competenties wordt besproken. In het reflectieverslag wordt 
verwezen naar de bewijsstukken in het portfolio.

• De student is aan het einde van de stage in staat meerdere lessen 
 zelfstandig voor te bereiden. (SBL 3 en SBL 4) 
• De student is vervolgens in staat deze voorbereide lessen 
 zelfstandig te geven. (SBL 1 t/m 4) 
• De student is in staat een lessenserie voor te bereiden en uit te 
 voeren (SBL 3 en SBL 4) 
• De student bouwt een band op met de leerlingen in zijn klas. (SBL 1) 
• De student herkent een veilige leeromgeving en kan deze veilige 
 leeromgeving al deels zelf vormgeven. (SBL 2) 
•  De student laat zien zich in te leefwereld van leerlingen te kunnen 
 verplaatsen (SBL 2) 
• De student is in staat een toets op te stellen, af te nemen 
 en te analyseren. (SBL 3) 
• De student is in staat een groep leerlingen buiten de standaard 
 lessituatie te begeleiden (SBL 6) 
•  De student laat zien in staat te zijn om feedback van begeleiders, 
 collega’s en leerlingen tot zich te nemen en toe te passen in nieuwe 
 situaties. (SBL 5 en 7) 
• De student laat zien in staat te zijn door middel van reflectie op 
 eigen handelen zijn leerproces vorm te kunnen geven en te sturen. (SBL 7) 
• De student laat zien zich gedurende het werkplekleren steeds zelfstandiger
  te kunnen opstellen, initiatief te kunnen nemen en betrokkenheid te tonen.  
 (SBL 7)
• De student geeft blijk van het zich kritisch kunnen opstellen ten opzichte 
 van zijn eigen kennis, vaardigheden en opvattingen. (SBL 7)
• De student toont zijn ontwikkeling en het behaalde niveau aan door 
 middel van een portfolio. 

• De student doet ervaring op met de werkzaamheden van een docent 
 om zich te oriënteren op het vak van docentschap. 
• De student is vervolgens in staat een conclusie te trekken over zijn 
 gevoelde/geadviseerde geschiktheid voor docentschap. 
• De student laat zien dat hij op basis van academische vakinhoudelijke 
 kennis onderdelen van een standaardles kan voorbereiden en uitvoeren. 
 ( SBL 1 t/m 4) o “Standaard” wil hier zeggen dat de student aan een 
 minimum standaard moet voldoen (communicatie met leerlingen, 
 basisvaardigheden voor voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les,  
 creëren van een leerklimaat) als fundament voor de verdere opleiding. 
• De student laat zien in staat te zijn om feedback van begeleiders en 
 leerlingen tot zich te nemen en toe te passen in nieuwe situaties. (SBL 7) 
•  De student laat zien zich gedurende het werkplekleren steeds zelfstandiger  
 te kunnen opstellen, initiatief te kunnen nemen en betrokkenheid te tonen.  
 (SBL 7
• De student geeft blijk van het zich kritisch kunnen opstellen ten 
 opzichte van zijn eigen kennis, vaardigheden en opvattingen. (SBL 7)
• Ten slotte toont de student zijn ontwikkeling en het behaalde niveau 
 aan door middel van een portfolio. Met behulp van ‘bewijsstukken’ 
 zoals lesvoorbereidingen, lesevaluaties, verwerkingen van opdrachten etc., 
 kan de student aantonen dat het benodigde eindniveau is behaald.
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 binnen de school, zoals projectdagen of een sectieoverleg.
•  De student kan  ontwikkeling als docent beschrijven, analyseren en 
 evalueren. Hij laat zien hoe hij zijn eigen leerproces vormgeeft en stuurt, 
 om zich als professional verder te ontwikkelen.

• De student is in staat tot het ontwerp van een samenhangende lessenreeks  
 van minimaal  vier aaneengesloten lessen over een afgerond onderwerp   
 (gebaseerd op de op school gebruikte methode en lesmaterialen vanuit een   
 weloverwogen keuze en ordening van inhouden, leeractiviteiten en werkvormen. 
• De student laat zien de keuzes die die hij maakt te kunnen verantwoorden. 
 Hij mag het ontwerp baseren op de op school gebruikte methode en 
 lesmaterialen. 
• De student voort alle lessen uit de reeks ook zelf uit, in aanwezigheid 
 van de werkplekbegeleider in de rol van observator. 

• De student laat zien te beschikken over de kennis, vaardigheden en houding 
 van een startbekwame docent. 
• De student demonstreert met begeleiding op afstand volledig in de 
 schoolorganisatie werkzaam te kunnen zijn.
• De student toont  In de lessen dat innovatief te werk te kunnen gaan en 
 ontwikkelt zelf nieuwe activerende leeractiviteiten.
•  De student  beschikt over methodieken om de leeropbrengsten van 
 innovatief lesmateriaal te verzamelen, te analyseren en op basis daarvan 
 conclusies te trekken voor verdere les- en vak ontwikkeling.
• De student  laat zien in staat te zijn in de klassen waaraan hij lesgeeft 
 een taakgericht leer- en leefklimaat  te creëren waarin hij leiderschap   
 toont dat gericht is op samenwerking, wederzijds respect en het bevorderen 
 van de autonomie van de leerling.
• De student  laat  zien zijn handelen te optimaliseren op basis van evaluatie, 
 reflectie en feedback van begeleiders, collega’s en leerlingen.
• De student ontwerp een  lessenreeks die losstaat van een bestaande 
 methode of lesboek. In dit ontwerp is er expliciete aandacht voor het 
 vakspecifiek leren van leerlingen. Daarbij maakt de studente gebruik 
 van innovatieve elementen die voor hem zelf nog nieuw zijn en die bij 
 voorkeur ook op de school nog niet gebruikelijk zijn.
 Aan dit ontwerp wordt een praktijkgericht vakdidactisch of onderwijskundig  
 onderzoek gekoppeld dat wordt  uitgevoerd op school. 
• De student analyseert zijn eigen ontwikkeling tegen de achtergrond van 
 de drie rollen en de mate waarin hij in staat is om zelfstandig en met 
 verantwoordelijkheid les te geven als beginnend docent in een reguliere 
 baan in het onderwijs. Daarnaast blikt hij vooruit op de verdere 
 ontwikkeling als docent en de begeleiding die  daarbij nog nodig is van 
 de toekomstige werkgever.

• De student bereidt voor en voert een onderwijsleertraject uit voor leerlingen, 
 reflecteert, evalueert en rapporteert over het leerproces en leeropbrengsten 
 van het onderwijsleertraject, waarin de leerling actief leergedrag laat zien, 
 er rekening wordt gehouden met verschillen in leerbehoeften van leerlingen 

• De student is aan het einde van de stage in staat meerdere lessen 
 zelfstandig voor te bereiden. (SBL 3 en SBL 4)
• De student is vervolgens in staat deze voorbereide lessen zelfstandig
 te geven. (SLB 1 t/m 4)
• De student is in staat een lessenserie voor te bereiden en uit te voeren. 
 (SBL 3 en 4) • De student is in staat rekening te houden met verschillen 
 tussen leerlingen (SBL 2)
• De student laat zien gebruik te kunnen maken van activerende werkvormen 
 in de les (SBL 3 en 4) 
• De student is in staat zelf onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te 
 evalueren. (Visie) 
•  De student laat zien in staat te zijn onderzoek van onderwijs in te 
 kunnen zetten in de eigenlespraktijk. (Visie) •
• De student laat zien in staat te zijn om feedback van begeleiders, 
 collega’s en leerlingen tot zich te nemen en toe te passen in nieuwe situaties. 
 (SBL 5 en SBL 7) 
•  De student neemt (actief) deel aan overleg met collega’s en ouders 
 (SBL 5 en 6) •
• De student laat zien in staat te zijn door middel van reflectie op eigen 
 handelen zijn leerproces vorm te kunnen geven en te sturen. (SBL 7) •
• De student laat zien zich gedurende het werkplekleren steeds zelfstandiger 
 te kunnen opstellen, initiatief te kunnen nemen en betrokkenheid te tonen.  
 (SBL 7) 
• De student geeft blijk van het zich kritisch kunnen opstellen ten opzichte 
 van zijn eigen kennis, vaardigheden en opvattingen. (SBL 7) etc., kan 
 de student aantonen dat het benodigde eindniveau is behaald. (SBL 7)

• De student is in staat een samenhangende lessenreeks te ontwerpen vanuit 
 een weloverwogen keuze en ordening van inhouden, leeractiviteiten en 
 werkvormen. De student  laat zien de keuzes die hij in dat ontwerp maakt te 
 kunnen verantwoorden.De lessenreeks bestaat uit tenminste vier 
 aaneengesloten lessen over een afgerond onderwerp, zoals een (deel 
 van een) hoofdstuk uit het schoolboek. Het ontwerp is gebaseerd op de 
 op school gebruikte methode en lesmaterialen.
• De student voert alle lessen uit de reeks zelf uit, in aanwezigheid van de 
 werkplekbegeleider in de rol van observator. 
• De student toont aan te kunnen reflecteren  op zijn ontwerp en 
 aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp te kunnen doen.

• De student laat in zijn lessen zien de bestaande schoolmethode te  
 kunnen hanteren, maar ook jouw eigen accenten aan te  kunnenbrengen.
• De student laat zien dat hij academische vakinhoudelijke kennis, 
 onderwijskundige en vakdidactische inzichten kan vertalen naar een 
 praktische lesvoorbereiding en lesuitvoering. 
• De student kan halverwege deze periode de  lessen verzorgen zonder 
 werkplekbegeleider in de klas. 
• De student  levert  een bijdrage aan andere leerling- en  docentactiviteiten 
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 en actuele en betrouwbare bronnen worden ingezet voor het uitdiepen van 
 een vakmatig thema.
• De student creëert een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat 
 voor zijn leerlingen en levert hiermee een bijdrage aan de sociaal-emotionele  
 en morele ontwikkeling van zijn leerlingen.
• De student verantwoordt en legt uit zijn pedagogische omgang met 
 zijn leerlingen en dat zijn onderwijs in pedagogische zin van deze tijd blijft.
• De student communiceert als een startbekwame leraar op een constructieve 
 manier, die bijdraagt aan een doelgerichte werkrelatie, met erkenning van 
 verschillende opvattingen en overtuigingen en andere culturele 
 achtergronden van collega’s, leerlingen, ouders en vertegenwoordigers 
 van instellingen buiten de school.
• De student beschikt over een kritische-reflectieve en onderzoekende houding
 ten aanzien van het eigen onderwijspedagogisch, vakdidactisch en 
 vakinhoudelijk handelen als professional in verschillende leersituaties in 
 de beroepscontext onderbouwd vanuit verschillende (theoretische) bronnen. 
 In een zelfbeoordeling betrekt de student de feedback van anderen en 
 analyseert op systematische, navolgbare en resultaatgerichte wijze zijn 
 praktijksituatie.

• De student ´staat boven´ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen 
 en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan 
 vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks 
 leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming  
 van zijn leerlingen.
• De student kan de vakinhoud voor leerlingen leerbaar maken, in 
 afstemming  met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige 
 beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in leerplannen 
 of leertrajecten. Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, 
 het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, de vakinhoud en de inzet 
 van de verschillende methodieken en middelen. Bij de uitvoering van zijn 
 onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij toetst en 
 analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd 
 worden en hoe dat gebeurt; op basis van zijn analyse stelt hij zo nodig 
 zijn onderwijs didactisch bij.
• De student kan op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze 
 en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en 
 stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de 
 ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop  
 zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele 
 ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen 
 afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling 
 van de leerling verantwoordelijk zijn.

BIJLAGE 6: ROLLEN EN TAKEN 

ROL

WERKPLEKBEGELEIDER
Ervaren en daartoe 
geschoolde leraar.
Begeleider in de eerste lijn

SCHOOLOPLEIDER
Ervaren en daartoe geschoolde 
leraar uit het voortgezet onder-
wijs, Algemeen begeleider in de 
tweede lijn

LERAAR-ONDERZOEKER
(verbonden aan een vo- school)

TAKEN

• Coacht/begeleidt studenten vanuit de eigen dagelijkse 
 onderwijspraktijk in de professionele ontwikkeling op het 
 vakgebied, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch door:
• het voeren van begeleidingsgesprekken 
• het bespreken en vaststellen van het leerwerkplan
• het bezoeken van lessen en het voor- en nabespreken van lessen
• Organiseert het leren op de werkplek
• Geeft feedback op de reflecties van de student
• Bespreekt de studievorderingen
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vormgeving van de  
 Opleidingsschool
• Onderhoudt contacten (met school- en instituutssopleider) 
• Onderhoudt zijn beroeps- en begeleidingsvaardigheden. 
• Beoordeling:
 o Voert samen met een lid van het opleidingsteam 
 het tussenevaluatiegesprek
• Geeft op basis van een beoordelingsrapportage een gefundeerd  
 advies ten aanzien van de beoordeling van de student

• Draagt zorg voor de coördinatie en organisatie van de opvang 
 en begeleiding van studenten op de werkplek (werkplekleren)
• Draagt zorg voor de communicatie met de opleidingsinstituten 
 van de studenten en houdt zich op de hoogte van de curricula en  
 hun opleidingsprogramma 
• Onderhoudt contacten met in- en externe betrokkenen 
 bij het opleiden.
• Organiseert, evalueert scholingsbijeenkomsten voor WPB’s 
 en voert deze i.s.m. de instituutsopleider uit.
• Ontwerpt en verzorgt werkplekgerelateerde leerarrangementen 
 in de schoolsituatie.
• Is betrokken bij de mede-beoordeling van studenten
• Organiseert vormen van collegiaal leren.
• Adviseert de directie ten aanzien van het opleiden in de school.
• Zorgt voor de uitvoering van de kwaliteitszorg rond opleiden 
 in zijn school
• Levert een bijdrage aan de kennisdeling.
Beoordeling van het werkplekleren van studenten.
 o Adviseert ten aanzien van toelating van studenten, overgang  
 naar volgend leerjaar (medebeoordelaar) 
 o Adviseert in afstemming met de instituutsopleider bij de 
 beoordeling van studenten.

• Voert in het kader van de onderzoeksagenda van de AOS-ZOB  
 schoolgebonden onderzoek uit op de werkplek. 
• Draagt zorg voor kennisdeling en verslaglegging over de 
 opbrengst.
• Brengt tussentijds verslag uit binnen het team, aan de coördinator  
 onderzoek en de AOS-coördinator over de vorderingen.
• Neemt deel aan peer review.
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COÖRDINATOR ONDERZOEK
(verbonden aan een vo- school)

INSTITUUTSOPLEIDER 
LERARENOPLEIDER
(verbonden aan een lerarenop-
leiding)

STUDIELOOPBAANBEGELEIDER 
(SLB’er) (verbonden aan een 
lerarenopleiding)

ONDERZOEKSBEGELEIDER/ 
PROCESBEGELEIDER 
ONDERZOEK
(verbonden aan een 
lerarenopleiding)

Is critical friend voor collega-onderzoekers in de school (incl. studenten).

• Stimuleert binnen de school het doen van onderzoek
• Coördineert en organiseert het schoolgebonden onderzoek 
 van leraren en studenten op school volgens de onderzoeksagenda
• Verzorgt t.a.v. schoolgebonden onderzoek de contacten tussen  
 opleidingen en de school
• Organiseert peer review
• Organiseert presentatiemiddagen m.b.t. onderzoek
• Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid m.b.t. 
 schoolgebonden onderzoek en de voorwaarden voor de uitvoering 
• Stimuleert kennisdeling
• Maakt deel uit van de onderzoeksgroep van de AOS
• Beoordeelt i.s.m. een beoordelaar van de opleiding het 
 praktijkonderzoek van de student
 Bewaking van de afspraken met betrekking tot onderzoek op 
 uitvoeringsniveau.De algehele organisatie van het praktijkgericht  
 onderzoek.

• Verzorgt vanuit de verbondenheid aan de lerarenopleiding de  
 begeleiding van de studenten op de werkplek, waarbij de primaire  
 begeleidingstaken in het praktijkdeel worden uitgevoerd door 
 de WPB 
• Is lid van het opleidingsteam van de AOS 
 Taken m.b.t. opleidingsactiviteiten en intervisie worden binnen 
 het opleidingsteam onderling verdeeld:
 o Ondersteunt de WPB’s en schoolopleiders bij de begeleiding  
 van studenten vanuit het oogpunt van professionalisering en 
 kwaliteitsverbetering
 o Begeleidt bij het opstellen van het leerwerkplan;
 o Beoordeelt het leerwerkplan
 o Bezoekt één of meerdere lessen en voert hierover 
 nabesprekingen met de stagiairs
 o Geeft eventueel feedback op reflecties.
 o Organiseert intervisiebijeenkomsten
• Ontwikkelt werkplekgerelateerde leerarrangementen en voert 
 deze eventueel uit op de werkplek
• Heeft een rol als intermediair tussen school en opleidingsinstituut
• Is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van het werkplekleren  
 van studenten 

• Coacht/begeleidt de student bij keuzes, planning en voortgang  
 tijdens de opleiding tot leraar
• Houdt individuele gesprekken
• Houdt intervisie

• Begeleidt de voortgang en de methodiek van het praktijkgericht  
 onderzoek
• Beoordeelt praktijkgericht onderzoek/ de OPH en VDO-producten 

BIJLAGE 7: NAMENOVERZICHT STUURGROEP, 
OPLEIDINGSTEAM, ONDERZOEKSGROEP

STUURGROEP
    
Elke Oegema IVOD  Douwe Beijaard Eindhoven School of  
   Education

Corinne Sebregts SG Het Plein Anette de Ruiter Fontys Lerarenoplei -
   ding Tilburg (FLOT)

Edward de Gier SG Were Di Jeroen Imants Radboud Docenten 
Academie

Marleen van den Hurk Rythovius College   

Monique van Roosmalen Sondervickcollege   

Emmeken van der Heijden Van Maerlantlyceum   

Irma van Nieuwenhuijsen
PENVOERDER Varendonckcollege Corry Kocken Coördinator

OPLEIDINGSTEAM
 
Huub Matthijsen 
Willem Verachtert 
Wouter Verhaak

Femke Bakermans
Eric Brouns 
Irma Korff 
Gaby Geertman 
Stijn Walraven

Wouter Kolster
Gerrie van der Linden

Sophie van Gorp

Bas van den Biggelaar
Brenda Titaley

Connie Schleipen
René Vosters

Claudia Kusters 
Jean van Roy 

Marleen Koppers
Koosje de Vries
Iris Rensen
Chantal de Koster
Marieke Venrooij-Arts

Jeroen Imants

Instelling voor Voortgezet Onderwijs Deurne

SG Het Plein

SG Were Di

Rythovius College

Sondervickcollege

Van Maerlantlyceum

Varendonckcollege

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
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ONDERZOEKSGROEP
  
Harold van der Burgt IVOD

Janneke Sleenhof SG het Plein

Hélene Verhappen SG Were Di

Erwin van Dooren Rythovius College

Marcel van de Wal Sondervickcollege

Hanneke Banine Van Maerlantlyceum

Eva Tolhoek-van Driel Varendonck College

Jeroen Imants Radboud Docenten Academie 

Jacintha Melenhorst Fontys Lerarenopleiding Tilburg

OPLEIDINGSPLAN 2018
AOS ZUIDOOST-BRABANT

BIJLAGE 8: PROFIEL VAN DE AOS-COÖRDINATOR

Inleiding 

Een toekenning van een AOS is gebaseerd op een toets 
van NVAO op basis van het samenwerkingscontract met 
de lerarenopleiding en het aanvraagdossier. Dit dossier 
biedt richtsnoeren voor de verdere ontwikkeling van de 
AOS. Het aanvraagdossier gaat over onderwijskundige 
uitgangspunten voor opleiden en voor onderzoek. De 
belangrijkste uitgangpunten zijn: 

• convergentie (de gezamenlijke, 
 overkoepelende normen); 
• divergentie (de toespitsing op en uitwerking 
 vanuit eigen schoolcontext); 
• het cascademodel (het gaat om het leren van de 
 leerling, het leren van studenten en docenten, de   
 ontwikkeling van de school en de lerarenopleiding); 
• richtlijnen voor schoolgebonden onderzoek; 
• uitwisseling binnen de AOS van resultaten. 

Het samenwerkingscontract geeft aan dat de uitgangspun-
ten van het dossier ieder jaar worden vertaald en concreet 
worden gemaakt in een opleidings- en onderzoeksplan. 
Deze plannen worden vastgesteld door de stuurgroep. 

Positie van de AOS-coördinator binnen de AOS 

De AOS-coördinator betekent: coördinator van de Acade-
mische Opleidingsschool. Deze AOS-coördinator is een 
collega op directieniveau die binnen de AOS voor de sa-
menwerkende scholen (het consortium) een coördinerende 
taak heeft ten aanzien van het opleiden en het onderzoek 
van docenten in opleiding en docenten vanuit een inhou-
delijk en organisatorisch gezichtspunt, het versterken van 
de interne samenwerking en de samenwerking met andere 
AOS’en én de lerarenopleidingen die deel uitmaken van 
de AOS. 

Hij of zij functioneert op het niveau van de stuurgroep. 

Taakstelling AOS-coördinator 

De taak van de AOS-coördinator is 
• om de totstandkoming van het opleidings- en 
 onderzoeksplan voor de AOS te coördineren; 
• om vervolgens deze plannen te implementeren en   
 uitvoering ervan te coördineren; 
• om te stimuleren dat scholen binnen het consortium   
 voor hun schoolontwikkeling verbinding maken   

 met het opleidings- c.q. onderzoeksplan en de in   
 de AOS aanwezige expertise inzetten; 
• het opzetten, uitzetten en monitoren van 
 projectplannen; het voorbereiden en opstellen van   
 de kwaliteitszorg en de rapportages ten behoeve   
 van de vereiste verantwoording van met het project   
 gemoeide subsidies; 
• om op basis van het opleidings- en organisatieplan   
 van de AOS leiding te geven aan de bij de AOS   
 betrokken medewerkers; 
• het leveren van een bijdrage aan een effectieve (op  
 brengstgericht en efficiënte) organisatie van de AOS   
 en de samenwerking in de AOS; 
• het onderhouden van de contacten c.q. 
 kennisuitwisseling met andere AOS’en,  
 lerareninstituten en andere voor de AOS 
 relevante partners; 
• een bijdrage te leveren bij het voorbereiden 
 /opstellen van de begroting van de AOS; 
• om een bepaald (nader overeen te komen) 
 aandachtsgebied/thema op verenigingsniveau 
 (de vier AOS’en) inhoudelijk te coördineren; 
• lid te zijn van de redactie van Script!, 
 een publicatieorgaan voor schoolgebonden 
 onderzoek; 
• deel te nemen aan de stuurgroepvergadering 
 van zijn/haar AOS, coördinatorenoverleg van OMO; 
• afspraken te maken met de penvoerder over 
 budgetverantwoordelijkheid; 
• ontvangen relevante vergaderstukken en 
 dergelijke van de penvoerders en op zijn/haar 
 beurt de penvoerder(s) over relevante ontwikkelingen  
 informeren. 

De AOS-coördinator legt verantwoording af aan de pen-
voerder. Voor de taakstelling op het terrein van Script! en 
de taakstelling op verenigingsniveau geldt dat er verant-
woording wordt afgelegd aan het penvoerdersoverleg. 

Competenties 

Deze taakstelling is uitdagend en brengt de coördinator in 
een stimulerende context van verdere professionalisering 
van hem of haar. Om de taak goed uit te voeren zijn de 
volgende kwaliteiten van belang: 
•  hij of zij kan in een complex veld van verschillende   
 spelers (die vaak een eindverantwoordelijke 
 functie hebben) de bovenschoolse belangen van 
 de AOS communicatief uitstekend behartigen 
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• hij of zij moet over uitstekende vaardigheden 
 beschikken ten aanzien van presenteren. 
• hij of zij moet de AOS goed kunnen representeren; 
• hij of zij moet de onderwijskundige uitgangspunten   
 kunnen interpreteren en de vertaalslag naar de   
 opleidingscurricula kunnen beoordelen; 
• hij of zij moet leiding kunnen geven aan opleidings-   
 en onderzoeksdocenten van de scholen; 
• hij of zij moet de kwaliteitszorg voor opleiden en 
 onderzoek kunnen organiseren en resultaten kunnen   
 interpreteren en vertalen naar nieuwe 
 verbetervoorstellen. 

Bijzondere omstandigheid ten aanzien van Zuidoost 

De AOS-coördinator van AOS-Zuidoost zal in de eerste 
twee jaren in een ingroeimodel functioneren. De coördina-
tor van AOS-Oost is in die periode de eerstverantwoorde-
lijke voor het opleidings- en onderzoeksplan. Toch is het 
zaak dat de beoogde coördinator van AOS-Zuidoost al 
voldoet aan de gestelde eisen.

Alvorens een medewerker binnen de AOS een taak kan uitvoeren, dienen de met * 
aangegeven scholingsactiviteiten te zijn afgerond.

Werkplekbegeleiders Basistraining ( Werkplekbegeleider in de AOS *
 Verdiepingscursus/ - modules( Werkplekbegeleider in de AOS
 Intervisiebijeenkomsten op school- en/ of clusterniveau
 Participatie in vakdidactische netwerken

Schoolopleiders Basistraining schoolopleider *
 Verdiepingsmodules voor schoolopleiders
 Participatie in pedagogisch-didactische netwerken
 Netwerkbijeenkomsten voor school- en instituutsopleiders
 VELON-registratietraject
 Intervisiebijeenkomsten in AOS-opleidingsteam

Onderzoekscoördinatoren Basistraining onderzoeksvaardigheden *
 Intervisiebijeenkomsten
 Themabijeenkomsten

BIJLAGE 9: SCHOLINGSACTIVITEITEN BEGELEIDERS/OPLEIDERS AOS ZOB

BIJLAGE 10: OVERZICHT KWALITEITSZORGINSTRUMENTEN

DOELGROEP INSTRUMENT TOETS FREQUENTIE

Studenten

Werkplekbegeleiders

Opleidingsteams 
(school- en instituutsop-
leiders)

Vragenlijst

Gestructureerd interview

Module/blok/evaluaties 
opleiden en onderzoek

De exit-vragenlijst

Vragenlijst/ gestructu-
reerd interview

Gestructureerd interview

Jaarlijks

Incidenteel

Incidenteel
Gericht vanuit het 
AOS-team

Incidenteel

Jaarlijks

Jaarlijks

Studenten in leerjaar 1 tot en met 4 
geven o.a. aan wat ze vinden van het 
opleidings-/onderzoeksprogramma 
op de AOS, de informatievoorziening, 
de begeleiding, de samenwerking, de 
integratie theorie-praktijk, de studiel-
ast, het portfolio, de beoordeling, de 
faciliteiten en het rendement.

Om de kwantitatieve informatie over 
tevredenheid afkomstig uit de enquêtes 
te verifiëren en aan te vullen met kwa-
litatieve informatie. Om aanvullende 
informatie te verzamelen over indicato-
ren die zich lastig alleen in kwantitatie-
ve scores laten vangen.

Direct na afloop wordt de werking van 
een specifiek onderdeel van opleiden 
en onderzoek geëvalueerd. Dit type 
evaluaties gaat gedetailleerd in op 
de gebruikte onderwijsvormen, de 
kwaliteit van de didactische vaardig-
heden van de opleider/begeleider, de 
kwaliteit van het gebruikte onderwijs-
materiaal en de afgenomen toets en 
het leereffect.

De studenten die op het punt staan van 
voortijdig stoppen met het AOS-traject 
wordt gevraagd de reden(en) van stop-
pen te motiveren. De vragenlijst geeft 
inzicht of en in welke mate de keuze 
tot voortijdig stoppen te maken heeft 
met de AOS, het OidS programma .

Evaluatie van de eigen begeleiding 
aan studenten, het effect van het 
AOS-traject op studenten, de samen-
hang van het programma, het portfo-
lio, de organisatie en het effect van het 
AOS-traject op hun eigen functioneren

Evaluatie van het functioneren van het 
opleidingsteam, het ontwikkelde en 
uitgevoerde opleidingsprogramma, de 
opleidingsinfrastructuur
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DOELGROEP INSTRUMENT TOETS FREQUENTIE

Onderzoeksgroep

Stuurgroep
Deelnemers professiona-
liseringsactiviteiten

Kwaliteitszorgsysteem AOS’en

Het kwaliteitsbeleid of het systeem van kwaliteitszorg dat een AOS hanteert, is geen systeem dat je eenmalig uitrolt en ver-
volgens op orde hebt. Het kwaliteitszorgsysteem is het geheel van interventies die worden uitgevoerd om te kunnen volgen 
of de ambities worden gerealiseerd. De interventies vereisen continue aandacht, dialoog en visie van alle betrokkenen.
De structuur van een kwaliteitszorgsysteem kan worden weergegeven met behulp van de PDCA cyclus.

PDCA

PLAN

DO

THEMA

1.Visiedocumenten 
-strategisch beleidsplan
-onderzoeksagenda
2.Samenwerkingsovereenkomsten

1.Organisatie AOS
-aantal begeleiders per type
-aantal studenten per type
-IDU studenten
-gesprekscyclus werknemers AOS 

2.Werkwijze AOS
2a.Communicatieschema inclusief doel, 
deelnemers en frequentie 

2b.Jaarplanning, jaarverslag
-onderwijsactiviteiten
-werkoverleg
-evaluatie
-scholing
-kennisdeling
-doorontwikkeling

KSF

Hoe concreet is de visie vertaald in meetbare doe-
len en in een plan van aanpak?

Is duidelijk wat de ideale ratio is tussen aantal en 
type begeleiders, opleiders enerzijds en aantal en 
type studenten anderzijds? Is er zicht op het rende-
ment van studenten (IDU) en dat van medewerkers ?

De mate waarin doel- en resultaatgericht wordt 
gewerkt en gecommuniceerd, o.a. werken met 
besluitenlijsten, resultaatverantwoordelijken, wijze 
waarop informatie wordt gedeeld en dialoog wordt 
gevoerd.

Is de inzet van de uren conform de doelen en de 
afspraken? Is de inzet van de specifieke deskundig-
heden efficiënt en effectief?

Vragenlijst/ gestructu-
reerd interview

Peer review

Evaluatie training/ 
cursus/ module 

Direct na afloop van een onderzoeks-
cyclus wordt de cyclus geëvalueerd

Direct na afloop wordt de training/ 
cursus/ module geëvalueerd op de ge-
bruikte onderwijsvormen, de kwaliteit 
van de didactische vaardigheden van 
de opleider/begeleider, de kwaliteit 
van het gebruikte materiaal en het 
leereffect.

BIJLAGE 11: KWALITEITSZORGBELEID OMO-AOS’EN

CHECK

Micro
(continu)

Meso
(variërend 
van 2x 
per jaar, 
1x per jaar, 
1x 2 jaar)

Macro
(1x 6 jaar)

ACT

Kleine cyclus over les, studiedag, onderzoek bijeen-
komst etc.

Evalueren onderwijsprogramma AOS

Informatiemanagement
-aandacht voor klachten
-meldingen bij vertrouwenspersonen
-overzichten kwantitatieve gegevens (DO)
Jaarverslaglegging

Evalueren van gehele AOS-construct, vaak door een 
externe partij zoals de NVAO, de inspectie, NRO

Verbeteractiviteiten op micro- en meso- niveau 
worden primair opgepakt door het kernteam onder 
aansturing van de coördinator AOS. Verbeterpunten 
op strategisch niveau worden primair door de stuur-
groep en de OMO-projectleider AOS opgepakt, 
gevolgd en geëvalueerd.

Systematische navraag naar hoe een specifieke 
interventie is verlopen

In hoeverre leveren alle betrokkenen (student, bege-
leiders, opleiders, coördinatoren AOS en directies, 
docenten scholen) hieraan een bijdrage?

In hoeverre worden alle kwalitatieve en kwantita-
tieve gegevens integraal geanalyseerd en zijn ze 
input voor verbetering?

Wordt systematisch terug- en voorruit geblikt om in 
ontwikkeling te blijven?
In hoeverre kan worden aangetoond dat wordt 
voldaan aan eigen ambities en kwaliteitskader van 
externe, beoordelende partij?

Is voldoende helder wie wanneer binnen welke 
ruimte verbeteractiviteiten opstart, volgt en evalu-
eert? Hoe worden betrokkenen geinformeerd?

OPLEIDINGSPLAN 2018
AOS ZUIDOOST-BRABANT
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Samenwerkingsverbanden in ontwikkeling

Een opleidingsschool is een partnerschap tussen één of meer scholen voor po, vo of bve en één of meer lerarenopleidingen 
die in gezamenlijkheid toekomstige leraren voor een groot gedeelte van hun tijd op de werkplek opleiden. Dit betekent dat 
ten minste 40% en niet meer dan 50% van het totale curriculum van de lerarenopleiding in de schoolsetting moet worden 
uitgevoerd (NVAO, 2009). Een academische opleidingsschool (AOS) is een partnerschap dat bovendien het opleiden ver-
bindt met praktijkgericht onderzoek, het bevorderen van schoolontwikkeling en innovatie. 

Er zijn in Nederland 55 officieel erkende, gesubsidieerde (academische) opleidingsscholen (primair en voortgezet onder-
wijs en bve), waarvan er drie van OMO zijn. Daarnaast is er een aspirant-opleidingsschool toegekend aan OMO: AOS 
ZOB. Op 1 april 2016 is dit het beeld van de AOS’en.

AOS WEST BRABANT 

AOS MIDDEN BRABANT
TILBURG

DEN BOSCH

AOS NOORDOOST BRABANT

AOS ZOB

SCHOLEN

1. Kwadrant Scholengroep
2. Munnikenheide College
3. OMO SG Bergen op Zoom
4. OMO SG De Langstraat
5. OMO SG Tongerlo
6. Roncalli SG

1. 2College
2. De Nieuwste School
3. Mill Hill College
4. St-Odulphus
5. Theresia Lyceum

1. Baanderherencollege
2. Bossche Vakschool
3. Van Maerlant
4. Gymnasium Beekvliet
5. Jacob-Roelandslyceum
6. Jeroen Bosch College
7. Maurick College
8. Rodenborch-College
9. Sint-Janslyceum

1. Eckart College
2. Elzendaal College
3. Fioretti College
4. Maaslandcollege
5. Merlet College
6. OMO sg Helmond
7. Zwijsen College

1. IVO Deurne
2. Rythovius College
3. SG Het Plein
4. SG Were Di
5. Sondervick College
6. Van Maerlantlyceum
7. Varendonck-College

LERARENOPLEIDINGEN 

1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
2. Universitaire Leraren Opleiding Tilburg
3. Hogeschool Rotterdam 
(Komend) 
Radboud Docenten Academie
Eindhoven School of Education

1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
2. Universitaire Leraren Opleiding Tilburg

(Komend)
Radboud Docenten Academie
Eindhoven School of Education
 

1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
2. Radboud Docenten Academie
3. Eindhoven School of Education
4. ILS-HAN

(Komend)
Universitaire Leraren Opleiding Tilburg

1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
2. Radboud Docenten Academie
3. Eindhoven School of Education
4. Universitaire Leraren Opleiding Tilburg
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• die van de initiële opleiding (door OCW verplicht);
• op de doorlopende professionalisering voor docenten  
 (beleidskeuze van OMO). Deze doorlopende 
 professionalisering is volop in ontwikkeling. 

Iedere lerarenopleiding is eindverantwoordelijk voor 
(onder meer) de kwaliteitszorg als het gaat om het initieel 
opleiden (eerste domein). Als we niet zouden samenwer-
ken met alle partners, zou dit kunnen betekenen dat iedere 
betrokken lerarenopleiding een eigen toepassing van het 
kwaliteitszorgbeleid realiseert. Hierdoor zou de effecti-
viteit van het kwaliteitsbeleid over het geheel onbedoeld 
kunnen verminderen (minder mogelijkheden tot bijvoor-
beeld benchmarking). Er is daarom in het beginstadium 
(2009) van de samenwerkingsverbanden gekozen voor 
één kwaliteitszorgbeleid dat door alle OMO AOS’en 
wordt gevolgd. Dit is in 2010 bekrachtigd door de stuur-
groepen van de drie academische opleidingsscholen. Die 
samenwerking betrof vooral het afstemmen van de inge-
zette kwaliteitszorginstrumenten en het werken met een 
gezamenlijke kwaliteitszorgkalender. De resultaten waren 
op hoofdlijnen deze: 

• de drie AOS’en zijn in 2011 geaccrediteerd 
 voor Opleiden én Onderzoek;
• gedurende vier achtereenvolgende jaren zijn 
 digitale enquêtes afgenomen onder studenten en   
 SPD’en; 
• met regelmaat zijn gestructureerde interviews 
 afgenomen als verdieping op deze enquête;
• in november 2011 is een tweedaagse conferentie   
 gehouden;
• een vijfdaagse rondreis langs verschillende 
 AOS’en in maart 2012 stond in het teken van 
 kwaliteitszorg. 

Deze activiteiten en de daaropvolgende evaluaties getui-
gen ervan dat kwaliteitszorg binnen de AOS’en volop de 
aandacht heeft. De implementatie van het kwaliteitszorg-
beleid en de uitvoering van de volledige kwaliteitszorgka-
lender is echter nog niet compleet. Dit heeft te maken met 
de doorontwikkeling van de AOS’en. 

De doorontwikkeling van de samenwerkingsverbanden
Imants en Hulsker (2014) hebben aangegeven dat acade-
mische opleidingsscholen als samenwerkingsvorm nog niet 
zijn uitgekristalliseerd. 

• Het is niet duidelijk welke ontwikkelingsrichting 
 de AOS’en landelijk volgen: 
 o  Een AOS kan zich beperken tot alleen de beroeps-
 component van de lerarenopleiding (het zogenoemde  
 40%-deel). Daarmee zijn ze feitelijk professionele   

 stagescholen in de beste zin van het woord.
 o Een AOS kan zich ook richten op opleiden en   
 daarna doorlopende professionalisering met 
 verregaande vormen van samenwerking met 
 instituten. 
•   Zoals hierboven al is aangegeven willen de scholen   
 van de OMO-AOS’en zich ontwikkelen in de richting  
 van opleiden en de doorlopende professionalisering. 
• De governance van het samenwerkingsverband 
 is volop in ontwikkeling. Dit geldt voor AOS’en die 
 zich beperken tot de beroepscomponent (
 40%-domein) en dit geldt zeker ook voor de 
 vergaande samenwerking. 
o Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van een 
 (gevalideerde) evaluatie van het samenwerkings-
 verband als zodanig. 

Dat het kwaliteitszorgbeleid midden in een dynamische 
ontwikkeling staat, blijkt ook uit veranderende toetsingscri-
teria. Met ingang van 2011 is het accreditatiekader van 
het NVAO vernieuwd, waarbij meer nadruk is komen te 
liggen op de onderwerpen toetsing en eindniveau. In sep-
tember 2013 heeft de NVAO bovendien een apart kader 
voor academische opleidingsscholen gepubliceerd. 

Er is voldoende reden om een geactualiseerd kwaliteits-
zorgbeleid maken, in het besef dat de ontwikkelingen 
rondom de AOS nog gaande zijn. Met name de gover-
nance van de AOS’en zal zich nog verder uitkristalliseren. 
Deze beleidsnotitie zal daarom over enige tijd weer een 
actualisering nodig hebben. Doelstelling van deze versie 
is om nu te voorzien in het volgende: 
 
1. een evaluatie (zie bijlage 1);
2. actualisering van het kwaliteitszorgbeleid. 

Wat 2 aangaat, het ontwerp dat de notitie behelst omvat:

• de uitgangspunten en beleidsdoelen;
• de in te zetten methodieken;
• de instrumenten van het kwaliteitsbeleid. 

Het zijn de noodzakelijke ingrediënten voor een concreet, 
gedragen en functionerend systeem voor kwaliteitszorg 
om de gewenste kwaliteit van begeleiden, opleiden en 
onderzoek in de AOS te borgen. 

De cyclische evaluatieprocessen met methodiek en instru-
ment worden uitgewerkt en vastgelegd in het handboek 
kwaliteitszorg AOS, inclusief de criteria waarmee wordt 
gemeten en de norm waarmee processen en opbrengsten 
worden beoordeeld.

DE SAMENWERKINGSVERBANDEN RICHTEN ZICH OP TWEE DOMEINEN:

Hoofdstuk 1: Beleid

1.1 RELEVANTIE KWALITEITSZORG

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Systematisch werken aan 
kwaliteit is noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid for-
muleren, de juiste handelingen verrichten en op de juiste 
manier evalueren of doelen bereikt zijn. Kwaliteitszorg 
is de permanente, systematische en cyclische aandacht 
voor het bepalen, bewaken, verbeteren en borgen van de 
kwaliteit. 

De AOS’en van OMO hebben één gezamenlijk beleid 
voor kwaliteitszorg en daarmee uniforme kaders gesteld 
voor de uitvoering. Dat past bij hun maatschappelijke taak 
en de publieke verantwoording daarvan. 

1.2 DOEL KWALITEITSZORG

Het doel van kwaliteitszorg is het hoog houden en waar 
mogelijk verbeteren van de leer- en begeleidingsproces-
sen en resultaten van de academische opleidingsschool. 
Kwaliteitszorg begint intern op elk van de samenwerkende 
vo-scholen en lerarenopleidingen. De direct betrokkenen 
moeten vertrouwen hebben in de activiteiten die in het ka-
der van kwaliteitszorg worden ontplooid. Maar kwaliteits-
zorg uitsluitend vanuit intern perspectief is niet voldoende; 
de inhoud en opbrengst van de activiteiten moeten extern 
getoetst worden. Dat oordeel wordt aan de hand van 
een extern kader gevormd door deskundige collega’s van 
andere scholen/ instituten/ AOS’en, onderwijsinspectie of 
een andere beoordelende externe instantie.

1.3 KADERS KWALITEITSZORG

Een AOS heeft te maken met meerdere relevante kwali-
teitskaders voor het beoordelen en borgen van de kwaliteit 
van de academische opleidingsschool. In de eerste plaats 
dienen de samenwerkende partners binnen een AOS te 
voldoen aan de eisen van de overheid. De wettelijke eisen 
voor een AOS en een lerarenopleiding zijn vastgelegd 
in de kaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO). Voor een AOS geldt het kader voor 
beoordeling van academische opleidingsscholen  en het 
kader voor beoordeling van opleidingen in het hoger 
onderwijs  is van toepassing voor de lerarenopleidingen. 
De wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs zijn 
vastgelegd in de wet op het onderwijstoezicht (WOT). De 
inspectie van het onderwijs voert dit toezicht op instellin-
gen binnen het voorgezet onderwijs voor de wetgever uit, 
aan de hand van een waarderingskader .
In de tweede plaats dient de AOS te voldoen aan de eisen 
zoals die voortvloeien uit de gezamenlijke ambities, ver-

woord in de samenwerkingsovereenkomsten en geconcre-
tiseerd in de opleidingsplannen en de onderzoeksagenda. 

Het ontwerp van het kwaliteitskader omvat de volgende 
elementen:

- de hoofdonderwerpen (standaarden);
- de subonderwerpen;
- de criteria;
- de indicatoren.

Het hoofdonderwerp (de standaard) en de subonderwer-
pen zijn een beschrijving van de gewenste kwaliteit en 
moeten worden opgevat als streefbeeld. Onder de criteria 
worden de belangrijke deelaspecten van de onderwerpen 
verzameld. Ze worden gebruikt bij het vaststellen van de 
kwaliteit. De indicatoren zijn de meetbare en/of contro-
leerbare aspecten van de criteria.
 
De volgende zes hoofdonderwerpen komen impliciet of 
expliciet terug in de verschillende kwaliteitskaders:

1. Beoogde eindkwalificaties
2. Onderwijsleeromgeving: 
a) Programma voor opleiden en onderzoek, 
b) Personeel,
c) Voorzieningen/Studiebegeleiding
3. Toetsing
4. Kennisdeling 
5. Kwaliteitszorg
6. Gerealiseerd niveau 
(*wordt getoetst op de lerarenopleiding)
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Onderstaande figuur laat zien hoe de hoofdonderwerpen in een PDCA-cyclus passen. 

1.4  GOEDE KWALITEITSZORG

De kwaliteitszorg moet erop gericht zijn dat de AOS min-
stens voldoet aan de extern gestelde eisen bij wet, door 
de NVAO en de onderwijsinspectie. Goede kwaliteitszorg 
voldoet verder aan de volgende voorwaarden:

- de AOS heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie;
- er zijn meetbare doelen geformuleerd waarop de 
 AOS wordt geëvalueerd;
- de evaluatie vindt structureel plaats;
- er worden daadwerkelijk verbeteracties uitgevoerd; 
 die worden beoordeeld op effectiviteit;
- er is sprake van methodisch handelen;
- studenten en docenten zijn betrokken bij 
 onderwijsevaluaties;
- alumni en het “afnemend beroepenveld” zijn 
 betrokken bij de evaluatie van het curriculum;
- de opleidingscommissie/team AOS is betrokken 
 bij de onderwijsevaluaties.

Goede kwaliteitszorg vergt verder dat alle activiteiten in 
dat kader doelgericht, cyclisch, systematisch, integraal en 
dynamisch zijn. 

O  DOELGERICHT 
Kwaliteitszorgactiviteiten zijn gerelateerd aan de doelen 
van de AOS, concreet en resultaatgericht uitgewerkt.

O  CYCLISCH
Kwaliteitszorgactiviteiten sluiten zo goed mogelijk aan bij 
de natuurlijke cycli die de scholen en instituten doorlopen. 
De motor achter het cyclische proces is de PDCA cyclus 
van Deming. Deze cyclus bevat de volgende elementen:

 - beschrijving van de doelstellingen (Plan); 
- uitvoering en beschrijving uitvoering (Do); 
- evaluatie van de uitvoering conform de doelstellingen 
en de realisatie van  doelstellingen (Check); 
- bijstelling op basis van evaluatie van uitvoering of doel-
stellingen (Act).

  
Figuur 1: PDCA-cyclus van Deming

O  SYSTEMATISCH 
Kwaliteitszorgactiviteiten worden systematisch gepland en 
uitgevoerd.

O  INTEGRAAL
Kwaliteitszorgactiviteiten worden zoveel mogelijk in 
samenhang met het primaire proces uitgevoerd. Het 
construct AOS is complex door de hoeveelheid aan hbo- 
en wo-partners. De verbindende schakel is het is primair 
proces.

O  DYNAMISCH

Output

6. Gerealiseerd niveau*
4. Kennisdeling

Throughput

Onderwijsleeromgeving:
2a. Programma Opleiden en Onderzoek
2b. Personeel
2c. Voorzieningen/Studentenbegeleiding
3.Toetsing

5. Kwaliteitszorg

Input

1. Beoogde 
eindkwalificaties

Figuur 2: Hoofdonderwerpen in de PDCA-cyclus

Het geheel van kwaliteitszorgactiviteiten, is dynamisch. 
Doelen, criteria, streefwaarden, procedures, meetinstru-
menten e.d. worden regelmatig geëvalueerd op effectivi-
teit en efficiëntie en zo nodig aangepast. 
Het systeem van kwaliteitszorg moet voorzien in instrumen-
ten en procedures voor het geval er plotselinge signalen 
zijn waaruit blijkt dat ergens iets verbeterd moet worden. 

1.5 ROLLEN EN TAKEN VAN KWALITEITSZORG

Bij de vaststelling en de uitvoering van het kwaliteitszorg-
beleid en de processen zoals die zijn neergelegd in het 
handboek kwaliteitszorg, zijn belegd bij verschillende gre-
mia en medewerkers. De rollen en taken zijn ten opzichte 
van de situatie die sinds 2010 bestaat soms nieuw, of 
hernieuwd. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat er nog 
aanpassingen moeten worden gerealiseerd met het oog 
op de doorontwikkeling van de governance (zie inleiding). 
In deze notitie gaan we uit van de volgende structuur. 

BESTUURLIJK OVERLEG 
Overleg tussen de bestuurders van de deelnemende 
lerarenopleidingen en de rvb van OMO. Dit overleg vindt 
vanaf 2016 jaarlijks plaats.  
In het bestuurlijk overleg wordt het kwaliteitszorgbeleid 
vastgesteld. 
 
DE STUURGROEP 
De stuurgroep stelt het handboek kwaliteitszorg vast en 
monitort de inzet van instrumenten en neemt besluiten over 
verbeteracties naar aanleiding van de rapportages van de 
daarin vastgelegde evaluaties.

AOS-TEAM
Het AOS-team aangestuurd door de AOS-coördinator 
is belast met de planning en uitvoering van het primaire 
proces van de AOS, inclusief de kwaliteitszorg zoals die 
is vastgelegd in het handboek. Het team heeft een cruciale 
en actieve rol bij de uitvoering van de kwaliteitszorg zoals 
bij onderzoek- en curriculumevaluaties en de jaarlijkse 
enquêtes onder studenten en schoolpracticumdocenten. 
Het team kan ook bijeenkomsten met studenten en/of 
docenten organiseren om specifieke thema’s nader te 
onderzoeken of om enquête uitslagen te verifiëren en uit te 
diepen. Verbeteractiviteiten worden op aangeven van de 
stuurgroep door het AOS-team opgezet en uitgevoerd en 
door de coördinator gemonitord.

OMO-COÖRDINATOR KWALITEITSZORG
De OMO-coördinator kwaliteitszorg (bij vaststelling van 
dit document: Michelle Borghouts) werkt in een staffunctie 
en heeft procesbevoegdheid. Dat betekent dat hij vanuit 
zijn rol adviseert en monitort in het kwaliteitszorgproces. 

De coördinator kwaliteitszorg werkt samen met kwaliteits-
zorgdeskundigen van de partners. De lerarenopleidingen 
wijzen deze deskundigen aan. 

PENVOERDERSOVERLEG
In dit gremium vindt benchmarking plaats en wordt het 
kwaliteitssysteem als zodanig geëvalueerd. Ook wordt de 
doorontwikkeling van de AOS, zowel die van de initiële 
fase als die van de professionele fase, betrokken op het 
kwaliteitszorgbeleid. Dit gremium adviseert het bestuurlijk 
overleg. 

OMO-PROJECTLEIDER AOS
De OMO-projectleider AOS (bij vaststelling van dit do-
cument: Jos Hulsker) is verantwoordelijk voor het voor-
bereiden en organiseren van de besluitvorming door het 
bestuurlijk overleg en het inbrengen van de adviezen door 
het penvoerdersoverleg.

1.6 AANPASSINGEN VAN HET KWALITEITSZORGBELEID

Goede kwaliteitszorg is dynamisch zoals al eerder is 
gesteld. Het kwaliteitszorgbeleid vraagt op gezette tijden 
om herijking vanwege nieuwe inzichten of veranderde 
omstandigheden. 

Iedereen die betrokken is bij de AOS kan het initiatief 
nemen voor een wijzigingsvoorstel. Een wijzigingsvoorstel 
bevat ten minste de volgende informatie:

- bij bestaande delen: een verwijzing naar hoofdstuk   
 en/of paragraaf en eventueel de betreffende tekst;
- bij een nieuw deel: het onderwerp van het 
 voorgestelde nieuwe deel van het document;
- aanleiding en motivering van het wijzigingsvoorstel:   
 welk probleem wordt ermee opgelost en waarom helpt  
 het voorstel het probleem op te lossen?;
- randvoorwaarden voor het slagen van het voorstel: 
 wat is er nodig om succes te hebben?;
- het stadium waarin het voorstel verkeert: met wie is 
 het besproken? Is het uitgeprobeerd?;
- wie zijn bij de ontwikkeling van het voorstel al 
 betrokken geweest? 

De OMO-coördinator kwaliteitszorg legt het voorstel voor 
aan de stuurgroep en informeert de initiatiefnemer over 
het genomen besluit. De OMO-coördinator kwaliteitszorg 
beslist na overname van het voorstel of het een ingrijpen-
de of marginale wijziging van het document betreft. Bij 
elke ingrijpende wijziging toetst de OMO-coördinator 
kwaliteitszorg de uitgewerkte voorgenomen wijziging bij 
de stuurgroepen.
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Na verkregen akkoord in het bestuurlijk overleg past de 
OMO-coördinator kwaliteitszorg het document aan en 
zorgt voor het informeren over en verspreiding van het 
nieuwe of gewijzigde deel.

1.7  PERIODIEKE EVALUATIE VAN HET KWALITEITS-
ZORGBELEID

Het kwaliteitszorgbeleid wordt minimaal eenmaal in de 
drie jaar geëvalueerd: eens per 6 jaar als onderdeel van 
de NVAO-toetsing (AOS)/ NVAO-accreditatie (instituut), 
en eens per 6 jaar op een tijdstip 3 jaar voor een volgen-
de toetsing. Het criterium voor deze evaluatie is, dat het 
beleid voortdurend wordt getoetst aan de eisen van de 
externe kwaliteitskaders en de actuele omstandigheden 
waarin de AOS opereert. 
De OMO-coördinator kwaliteitszorg initieert en leidt deze 
evaluatie in samenwerking met de OMO-projectleider 
AOS. Doel van de evaluatie is te bepalen of, en in hoever-
re, het kwaliteitsdocument nog steeds voldoet. Veranderin-
gen in de externe en/of interne omstandigheden kunnen 
aanleiding voor wijziging c.q. verbetering zijn. 

1.8 KWALITEITSZORG IN DE PRAKTIJK

Het hebben van een kwaliteitszorgbeleid en handboek 
betekent niet dat de kwaliteitszorg in de praktijk op orde 
is en alle acties worden uitgezet en gerealiseerd die zijn 
afgesproken. Het beleid en het handboek zijn een middel 
en geen doel op zich. De kwaliteit van de kwaliteitszorg 
zelf hangt vooral ook af van de organisatiecultuur op de 
scholen en opleidingen. Hoezeer zijn medewerkers in-
trinsiek doordrongen van het belang ervan om zelf en als 
organisatie beter te kunnen worden. Om de betrokkenheid 
bij kwaliteitszorg te vergroten en te onderhouden is het 
voor de school en opleiding van belang om:

- de kwaliteit van leren en de leeropbrengsten 
 uit te dragen;
- duidelijk te zijn en open te communiceren over 
 het doel en de opbrengst ervan;
- het kwaliteitszorgbeleid te maken tot een zaak 
 van allen;
- de logische verbinding te maken met personeelsbeleid;
- de logische verbinding te maken met de 
 onderwijsontwikkeling (vo, hbo en wo);
- gebruik te maken van wat er al is en het eenvoudig 
 te houden.

In de optimale situatie is het voor elke medewerker de 
normaalste zaak dat hij of zij:

- aanspreekbaar is op de eigen taak;
- verantwoordelijkheid neemt voor het verloop en 
 het resultaat van die taak;
- op de hoogte is van behaalde resultaten en 
 opbrengsten;
- de cultuur van elkaar aanspreken onderhoud 
 en bevordert. 

 
HOOFDSTUK 2  METHODIEK

In het kwaliteitshandboek leggen we de methoden, instru-
menten en planning vast waarmee het kwaliteitszorgbeleid 
wordt uitgevoerd. De te gebruiken methoden en instru-
menten moeten passen bij de aard van de processen en 
resultaten van de AOS. Ze moeten voldoen aan eisen van 
validiteit, betrouwbaarheid en tijdigheid en alle andere 
randvoorwaarden en eisen die het hiervoor geformuleerde 
kwaliteitszorgbeleid vereist. 

2.1 DOELSTELLINGEN, KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
EN STREEFNORMEN 
Om kwaliteit te meten, moet helder en aanvaard zijn 
wat we daaronder verstaan. Daarvoor dient de visie te 
worden vertaald in strategische doelen en vervolgens in 
succesbepalende factoren. Elk van deze succesfactoren 
wordt geoperationaliseerd in één of meerdere meetbare 
doelen. Vervolgens zijn normerende uitspraken nodig om 
vast te stellen in welke mate de kwaliteit, de doelen wor-
den behaald. Aan elk doel wordt een norm toegekend. 
 

VISIE

STRATEGISCHE DOELEN

SUCCESBEPALENDE FACTOREN

MEETBARE DOELEN MET NORM

Figuur 2: Van visie naar meetbare doelen 

De vertaling van de visie van een AOS in meetbare doe-
len met norm (zie figuur 2), is een voorwaarde voor een 
werkend kwaliteitszorgsysteem. Om de uitkomsten van 
evaluaties te kunnen waarderen wordt een vergelijking 
gemaakt met de geformuleerde normen. Normen kunnen 

gebaseerd zijn op gemiddeldes, frequentieverdelingen, 
percentages en absolute getallen. Voorbeelden zijn:

- evaluaties met een 4-puntsschaal: gemiddelde 
 score minimaal 3,0; alertheid bij 2,6,-2,8 en 
 verbeteracties bij <2,6;
- evaluaties met een 5-puntssschaal: gemiddelde 
 score is minimaal 3,75; alertheid bij 3,25-3,4 
 en verbeteracties bij <2,9;
- kwantitatief rendement: van de totale uitval binnen 
 de AOS dient 75% in het eerste jaar plaats te vinden.

2.2 CYCLI VAN KWALITEITSZORG

Het kwaliteitszorgsysteem van de AOS kent drie in elkaar 
grijpende kwaliteitszorgcycli, waarbinnen alle activiteiten 
en instrumenten zijn te positioneren.

1. Diverse korte cycli gericht op kort-cyclische 
 evaluaties en verbetering.
2. Een jaarlijkse cyclus gericht op verbetering en het 
 afleggen van verantwoording binnen de  
 eigen organisatie.
3.  Een meerjaarlijkse cyclus gericht op verbetering 
 en het afleggen van verantwoording aan externe 
 partijen en het herijken van het strategisch beleid 
 van de AOS. 

Jaarlijks bepaalt de stuurgroep welke onderdelen van de 
AOS door wie op welke moment worden geëvalueerd en 
stelt ze vast welke doelen en criteria daarbij worden ge-
hanteerd. De onderdelen die in aanmerking komen voor 
evaluatie zijn afgeleid van het beleid en de opgedane 
ervaringen in de praktijk. 
Onderdelen die in aanmerking komen voor evaluatie 
binnen module/cursusverband zijn:

- de gebruikte onderwijsvormen 
 (aansluiting bij didactisch concept);
- de kwaliteit van de didactische vaardigheden 
 van een opleider;
- de kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal 
 en de afgenomen toets;
- het leereffect;
- de resultaten in termen van rendement en doelstelling.

Onderdelen die in aanmerking komen voor module/cur-
susoverstijgende evaluatie zijn:

- de aansluiting van het programma bij de 
 kwalificaties van de instromende studenten;
- de aansluiting van het programma op de voor de 
 opleiding relevante beroepspraktijk;

- de mate van interactie met kennis/koppeling 
 praktijk en theorie;
- de analyse van de studievoortgang; de studielast 
 en de onderwijsprogrammering;
- het niveau van het programma;
- de doeltreffendheid van het programma;
- de inhoudelijke samenhang van het programma  
 (lerarenopleiding versus Opleiden in de School)
- de studeerbaarheid van het programma 
 (geen nodeloos belemmerende factoren);
- de aansluiting op de arbeidsmarkt 
 (bijvoorbeeld via alumnionderzoek of het enquêteren   
 van werkgevers; het ´afnemend veld´);
- het niveau van afgestudeerden in het algemeen;
- aangeboden begeleiding opleiden en onderzoek;
- resultaten (niveau en rendement).

Welke onderdelen daadwerkelijk worden gekozen voor 
evaluatie hangt samen met de praktijk, de fase van ontwik-
keling waarin een AOS verkeert. Het belang van evalue-
ren neemt toe als bijvoorbeeld een deel van het program-
ma tekort blijkt te schieten, een onderdeel is gewijzigd of 
een andere plek krijgt binnen het curriculum. Het is niet 
per se nodig om elk jaar alle onderdelen van de AOS 
te evalueren. Als vuistregel nemen we dat elk onderdeel 
minstens tweemaal in de zes jaar wordt geëvalueerd: in 
jaar 3 en jaar 6 van de meerjarencyclus. Een gefaseerde 
aanpak voorkomt dat de bereidheid van studenten en 
medewerkers om deel te nemen aan evaluaties afneemt. 

2.3 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

De betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten heeft 
betrekking op de mate waarin toevallige omstandigheden 
daarop van invloed zijn. Hoe minder dit het geval is, hoe 
betrouwbaarder de resultaten en hoe zekerder we kunnen 
zijn van de daarop gebaseerde uitspraken. Zo moet bij-
voorbeeld het oordeel van studenten over de kwaliteit van 
de opleidingsdocent niet (teveel) afhangen van de toeval-
lige samenstelling van de groep studenten die dat oordeel 
geeft. Andere studenten zouden in dezelfde omstandig-
heden (ongeveer) tot datzelfde oordeel moeten komen. 
Een voldoende groot aantal respondenten is daarom van 
belang (zie 2.4). Zo moet ook de interpretatie van uitkom-
sten niet teveel afhangen van de persoonlijke interpretatie 
van de medewerker die met de verwerking van resultaten 
is belast. Een andere medewerker zou op grond van de-
zelfde uitkomsten tot (ongeveer) dezelfde uitspraak moeten 
komen.

Bij validiteit gaat het erom of gemeten wordt wat men wil 
meten. Zo moet het oordeel van studenten over de kwali-
teit van een studieboek gebaseerd zijn op relevante aspec-
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ten daarvan. Dus aspecten als duidelijkheid, overzichtelijk-
heid, volledigheid enzovoort van dat boek en niet de prijs 
of de kleur van het kaft. Bij toetsen is hierbij van belang of 
de tentamenvragen voldoende representatief zijn voor de 
bestudeerde stof. Bij het oordeel over bijvoorbeeld de di-
dactische vaardigheden van een opleidingsdocent is het, 
analoog daaraan, belangrijk of de bedoelde vaardighe-
den (structurering, uitleg, onderscheid hoofd‐ en bijzaken, 
gebruik van leermiddelen, enzovoort) ook voldoende door 
het gebruikte meetinstrument worden bestreken.

2.4 DE RESPONS

Omdat betrouwbaarheid en validiteit van de evaluatiere-
sultaten bij een (te) lage respons al gauw in het geding 
zijn, is het belangrijk te letten op factoren die de respons 
beïnvloeden.

2.4.1 ANONIMITEIT WAARBORGEN

Een belangrijke oorzaak van de lagere respons bij digi-
tale evaluaties heeft te maken met het vertrouwen dat de 
respondenten hebben in de anonieme verwerking van 
de resultaten. De angst dat gegevens gekoppeld kunnen 
worden aan andere databestanden waarbij de anonimiteit 
van de respondent gevaar loopt, steekt bij digitale afname 
sneller de kop op. Voor het bereiken van een voldoende 
respons is het daarom uiterst belangrijk de anonimiteit bij 
de verwerking van de gegevens te garanderen en er alles 
aan te doen om de schijn te vermijden dat de anonimiteit 
geschonden zou kunnen worden.

2.4.2 DOEL EN BELANG DUIDELIJK MAKEN

Een tweede responsverhogende factor is een duidelijke 
uitleg van het doel van de enquête. In geval van onderwij-
sevaluaties is dat - uiteraard- onderwijsverbetering, maar 
daarbij blijft vaak onderbelicht hoe waardevol de oorde-
len van studenten zijn. Waardevol, omdat studenten als 
enige groep betrokkenen het gegeven onderwijs daadwer-
kelijk ervaren, zodat hun perspectief ook niet overgeno-
men kan worden door andere betrokkenen. In die zin zijn 
zij ervaringsdeskundigen die niet gemist kunnen worden. 
Het motiveert studenten als dat goed wordt uitgelegd om 
deel te nemen aan de evaluatie. 

2.4.3 HOE GROOT MOET DE RESPONS ZIJN?

Van Os en van Beek (2011) komen o.a. op basis van 
onderzoek van Nulty (2008) tot de conclusie dat men 
zich over een lage respons niet veel zorgen hoeft te 
maken zolang er meer dan 15 respondenten zijn. Het 
blijft dan mogelijk betrouwbare uitspraken te doen, zelfs 

over groepen die een veelvoud van 15 zijn. Onderstaan-
de tabel geeft de relatie weer tussen de omvang van de 
onderzoeksgroep en de aanbevolen respons in aantallen 
en percentages
Tabel 1: Verhouding tussen aantal cursisten, aanbevolen 
aantal respondenten en aanbevolen responspercentage 
(gebaseerd op Nulty, 2008)

Aantal cursisten Aantal respondenten Respons (%)

10  7 75
20  12 58
30  14 48
40  16 40
50  17 35
60  18 31
70  19 28
80  20 25
90  21 23
100 21 21
 
Een ‘te lage’ respons betekent in het algemeen dat het 
niet verantwoord is te generaliseren naar de totale groep. 
Overigens betekent dit niet dat de mening van de stu-
denten die wel deelnamen er helemaal niet toe doet. Als 
de oordelen van deze groep sterk overeenkomen, wordt 
de betekenis al sterker. Nog afgezien daarvan: zelfs de 
mening van één respondent kan voor de docent bruikbare 
informatie opleveren. Bovendien dient elk evaluatieresul-
taat in zijn context te worden beoordeeld en bij een lage 
respons dient altijd naar een verklaring gezocht te wor-
den.

2.5 PRESENTATIE VAN UITKOMSTEN VAN EVALUATIES

De resultaten van evaluaties dienen op een passende 
manier en in duidelijke bewoordingen en beelden aan 
de stakeholders te worden gepresenteerd. De AOS maakt 
vooral gebruik van de volgende presentaties.

- Afzonderlijke rapportages aan de stuurgroep en het 
AOS-team. De AOS-coördinator is verantwoordelijk voor 
het delen van de rapportages met andere betrokkenen.
- Jaarlijkse rapportages (gedifferentieerd naar SPD’s 
en studenten) aan de stuurgroep en het AOS-team. De 
AOS-coördinator is verantwoordelijk voor het delen van 
de rapportages met andere betrokkenen.
- Een samenvattende rapportage aan studenten (en 
andere deelnemers aan onderzoeken).
- Vanaf 2015-2016 wordt tevens jaarlijks een integrale 
managementrapportage aan de stuurgroep en het AOS-
team aangeboden. De rapportage bevat gegevens over 
de onderdelen: Onderwijs, Onderzoek, Beroepspraktijk 

en Kwaliteit. 
- In het handboek kwaliteitszorg (bijlage 2) is vastgelegd 
wie verantwoordelijk is voor het schrijven en verspreiden 
van de diverse rapportages en wie verantwoordelijk is 
voor het opstarten en monitoren van verbeteractiviteiten 
naar aanleiding van de resultaten in de rapportages.

2.6 OPENHEID OVER DE UITKOMSTEN EVALUATIES

Uitkomsten van evaluaties zijn in beginsel beschikbaar 
voor alle stakeholders, en zowel op cursus- als op over-
stijgend niveau in te zien, tenzij de anonimiteit of het 
individuele belang van een student of medewerker in het 
geding is. Daar zijn zowel principiële als praktische re-
denen voor. Principieel: omdat de onderwijsopdracht van 
de AOS met publieke middelen wordt bekostigd, is het 
vanzelfsprekend om in alle openheid verantwoording af te 
leggen over de gerealiseerde kwaliteit. Openheid over de 
resultaten van kwaliteitszorg is daarnaast een belangrijke 
voorwaarde om binnen de AOS een cultuur te bevorderen 
waarin zorg voor de kwaliteit van het opleiden en bege-
leiden van studenten en docenten een vanzelfsprekende 
zaak is. Zonder die openheid zullen studenten en docen-
ten minder of niet geneigd zijn om deel te nemen aan 
evaluaties. 

 
HOOFDSTUK 3: INSTRUMENTEN 

3.1 DE INSTRUMENTEN

De kwaliteit van de processen en opbrengsten binnen de 
AOS wordt inzichtelijk, geborgd en verbeterd met behulp 
van onderstaande instrumenten.

1. De studentenevaluatie tweedegraads, voor FLOT, HAN 
en HR studenten
Afname wordt geïnitieerd door de OMO-coördinator 
kwaliteitszorg

In deze jaarlijkse evaluatie wordt de werking van de AOS 
onderzocht, waarbij de kwaliteitseisen van het NVAO het 
uitgangspunt vormen. Studenten in leerjaar 1 tot en met 4 
geven o.a. aan wat ze vinden van het opleidings-/onder-
zoeksprogramma op de AOS, de informatievoorziening, 
de begeleiding, de samenwerking, de integratie theo-
rie-praktijk, de studielast, het portfolio, de beoordeling, de 
faciliteiten en het rendement. Het opleidings-/onderzoeks-
programma dat studenten volgen op het instituut is geen 
onderdeel van deze evaluatie.

2. De studentenevaluatie eerstegraads
Afname wordt geïnitieerd door de OMO-coördinator 
kwaliteitszorg

In deze evaluatie (2 x per jaar) wordt het gehele oplei-
dingsprogramma van de eerstegraads studenten ULT inte-
graal geëvalueerd. Na het eerste semester betreft het de 
evaluatie van de onderdelen: verwachtingen en informa-
tievoorziening, het curriculum, het OidS-programma, de 
stage, het groepsproces en de faciliteiten. Na het tweede 
semester worden het leeronderzoek, het lesontwerponder-
zoek en OidS bijeenkomsten geëvalueerd. 
In de nabije toekomst kunnen in overleg met de stuur-
groepen aanvullende evaluatiecriteria in de eerstegraads 
evaluatie worden opgenomen, zodat het instrument ook 
passend is voor andere eerstegraads studenten.

3. De evaluatie onder schoolpracticumdocenten (SPD’s)
Afname wordt geïnitieerd door de OMO-coördinator 
kwaliteitszorg

In deze jaarlijkse evaluatie wordt de werking van de AOS 
onderzocht, analoog aan de methodiek van de studente-
nevaluatie tweedegraads. SPD’s geven o.a. aan wat ze 
vinden van de eigen begeleiding aan studenten, het effect 
van het AOS-traject op studenten, de samenhang van het 
programma, het portfolio, de organisatie en het effect van 
het AOS-traject op hun eigen functioneren. 

4. Het gestructureerd interview
Afname wordt geïnitieerd door de AOS-coördinator en/of 
de OMO-coördinator kwaliteitszorg

Het doel van het interview is tweeledig. In de eerste plaats 
dient het om de kwantitatieve informatie over tevredenheid 
afkomstig uit de evaluaties (nr. 1, 2 en 3) te verifiëren 
en aan te vullen met kwalitatieve informatie. In de twee-
de plaats is het interview een belangrijk instrument om 
aanvullende informatie te verzamelen over indicatoren die 
zich lastig alleen in kwantitatieve scores laten vangen. 

5. Module/blok/evaluaties opleiden en onderzoek
Afname wordt geïnitieerd door een lid van het AOS-team

In deze evaluaties wordt direct na afloop de werking 
van een specifiek onderdeel van opleiden en onderzoek 
geëvalueerd. Dit type evaluaties gaat gedetailleerd in 
op de gebruikte onderwijsvormen, de kwaliteit van de 
didactische vaardigheden van de opleider/begeleider, 
de kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal en de 
afgenomen toets en het leereffect.
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6. De exit-vragenlijst
Afname wordt geïnitieerd door een lid van het AOS-team

De studenten die op het punt staan van voortijdig stoppen 
met het AOS-traject wordt gevraagd de reden(en) van 
stoppen te motiveren. De vragenlijst geeft inzicht of en in 
welke mate de keuze tot voortijdig stoppen te maken heeft 
met de AOS, het OidS programma.

7. Integrale analyse
Deze wordt geïnitieerd door de OMO-coördinator kwali-
teitszorg i.s.m. de AOS-coördinator

De integrale analyse dient om verschillende ontwikkelin-
gen in samenhang te kunnen evalueren en bespreken. 
Over het schooljaar 2015-2016 wordt voor de eerste keer 
een integrale analyse uitgevoerd. Deze jaarlijkse analyse 
genereert managementinformatie over o.a. het aantal 
studenten en opleiders/begeleiders, het studiesucces, het 
studierendement, de waardering van studenten en op-
leiders/begeleiders, het aantal docentonderzoekers, het 
aantal en de aard van uitgevoerde onderzoekers.
De verbeteracties die uit deze integrale analyse voortvloei-
en dienen systematisch vastgelegd te worden in een verbe-
terplan, onder verantwoordelijkheid van de AOS-coördina-
tor. Aan de hand van de integrale analyse en het jaar- en 
ontwikkelplan wordt verantwoording afgelegd aan de 
stuurgroep. Monitoring ten aanzien van de voortgang van 
het jaar- en ontwikkelplan van het voorgaande jaar maakt 
daar onderdeel van uit. De cyclus wordt gesloten door het 
inzetten van de geplande verbeteracties en communicatie 
daarover.

8. Zelfevaluatie/KRD i.h.k.v. NVAO-toetsing
Dit wordt geïnitieerd door de penvoerder AOS i.s.m. de 
OMO-projectleider AOS

Het NVAO brengt advies uit aan OCW over de kwaliteit 
van een AOS en baseert dat advies op het oordeel dat 
een visitatiecommissie vormt met behulp van een daarvoor 
opgesteld kwaliteitskader en het door de AOS aan te 
reiken zelfevaluatierapport. 

Een zelfevaluatierapport of volgens terminologie van het 
NVAO een kritisch reflectiedocument is het verslag van 
een kritische en systematische analyse van de keuzes die 
een academische opleidingsschool heeft gemaakt en de 
resultaten die zijn geboekt bij:

• het vaststellen van haar visie en ambities, 
• het inrichten van het programma en de omgeving,
• het ontwerpen van de procedures voor de toetsing 
 en beoordeling van de bereikte resultaten. 

Het bevat ook een sterkte-zwakteanalyse, waarin de op-
leidingsschool beschrijft wat zij als haar positieve kanten 
beschouwt en welke aspecten in aanmerking komen voor 
verbetering. 

De voorbereiding voor het opstellen en schrijven van een 
zelfevaluatie zijn vastgelegd in de werkinstructie ‘Kritisch 
Reflectie Document’.

9. Proefvisitatie i.h.k.v. NVAO-toetsing
Dit wordt geïnitieerd door de penvoerder AOS, de 
OMO-projectleider AOS en de OMO-coördinator kwali-
teitszorg

Een proefvisitatie omvat een analyse van het kritisch reflec-
tiedocument (KRD) en 3 gespreksrondes: 1) met bestuur-
ders, 2) met opleiders en begeleiders en 3) met studenten. 
Het doel van een proefvisitatie is tweeledig: vroegtijdige 
signalering van risico’s bij toetsing vanuit de eigen orga-
nisatie én het vertrouwd maken van medewerkers en stu-
denten met het type vraaggesprek dat onderdeel uitmaakt 
van de NVAO-toetsing. Op basis van de bevindingen doet 
het proefvisitatiepanel aanbevelingen voor verbeteracties. 
Proefvisitaties vinden plaats in opdracht van de raad van 
bestuur van OMO en worden gepland drie jaar na de 
laatste NVAO-toetsing. Ook een proefvisitatie vereist de 
nodige voorbereiding die gedetailleerd is vastgelegd in 
een separaat document.
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