
Kwaliteitsstandaarden Opleiden in de School

Aandachtsgebied: Professionaliseri ng medewerkers
Standaard 1: Onze school heeft een deskundige basisschoolcoach
Toelichting bij standaard 1

Wanneer scholen het opleiden in de school serieus nemen, beleggen zij de coördinatie ervan bij een
functionaris binnen de school: de basisschoolcoach. Taak van deze functionaris is het beleid op terrein van
opleiden in de school te coördineren.
lk heb een taakomschrijving.
lk houd door opleiding en nascholing mijn deskundigheid op peil.
lk stuur de mentoren planmatig aan.
lk coach de mentoren.
lk voer structureel overleg met het management m.b.t. 'opleiden in de school'.
lk onderhoud structurele contacten met het opleidingsinstituut.
lk ben voldoende gefaciliteerd (bijv uren, ruimte).
lk begeleid studenten in hun competentieontwikkeling.
lk begeleid zittend personeel (collega't ongeacht mentorrol) in hun
competenti eontwi kke I i n g.

Standaard 2: Onze school beschikt over deskundige mentoren
Toelichting bij standaard 2
Opleiden in de school kan betrekking hebben op studenten van opleidingsinstituten of leraren die een
studie volgen met een praktijkcomponent in de eigen school. We spreken in het algemeen van studenten
en bedoelen dan beide groepen. De personen die de student begeleiden en feedback geven, hebben we
mentoren genoemd. ln onderstaande standaard gaan we uit van 'de gemiddelde mentor' binnen de
opleidingsschool.
Er is een taakomschrijving voor de mentor vastgesteld.
De school biedt de mogelijkheid aan de mentoren om middels opleiding en nascholing
hun deskundigheid op peilte houden.
De mentor heeft structureel overleg met mij, de basisschoolcoach.
De mentoren zijn voldoende gefaciliteerd (bijv. tijd, ondersteuning).
De mentor onderhoudt structurele contacten met de studieloopbaanbegeleider van het
opleidingsinstituut.

Begeleiding studenten
Standaard 3: Onze school biedt de student een compleet leeraanbod
Toelichting bij standaard 3
Student leren optimaal wanneer het aanbod dat zij krijgen rijk en gevarieerd is en er een cultuur is, waarin
leren wordt gestimuleerd. Voor het aanbod betekent dit breed en volledig. Breed wijst op alle leer- en
vormingsgebieden en alle groepen. Volledig duidt op alle onderdelen van leer- en vormingsgebieden op het
niveau van de desbetreffende groep.
Bij ons sluit het leeraanbod aan bij wat de studenten al kunnen (competenties die ze
beheersen).
Ons team staat open voor sociale interactie (tijdens het samenwerken in team,
onderlinge contacten in de wandelgangen).
Bij ons is er een open, uitdagende en veilige cultuur.
Bij ons is er voor studenten ruimte voor projecten en experimenten.
Bij ons zijn middelen en materialen in de school toegankelijk voor studenten

Standaard 4: Onze school biedt de student een uitdagend opleidingsaanbod
Toelichting bij standaard 4
De school biedt student de mogelijkheid zich te ontwikkelen samen met anderen binnen de school. Een
lerende organisatie is een vruchtbare bodem voor ontwikkeling.
Wij zorgen voor een introductie van de studenten in de school en in het team.
Onze school stimuleert tot het samen leren, (studenten onderling, of met personeel)
bijvoorbeeld door intervisie, collegiale consultatie, samen activiteiten organiseren.
Bij ons kunnen studenten deelnemen aan interne scholing.



Bij ons kunnen studenten samenwerken in teams (samen met andere studenten,
projecten, teamvergaderi ng, bouwoverleg).
Bij ons kunnen studenten samenwerken met het team.
Bij ons kan het team leren van de student.

Standaard 5: Onze school biedt student mogelijkheden om te leren in de praktijk
Toelichting bij standaard 5
Verwacht mag worden dat voor iedereen helder is welke doelen worden nagestreefd, hoe deze worden
geëvalueerd en hoe deze in de praktijk worden toegepast en geoefend.
De leerdoelen van de student zijn duidelijk (in competentievenster, POP).
Op onze school passen praktijkopdrachten bij de student en bij de praktijksituatie.
Op onze school wordt het geleerde systematisch geëvalueerd (beoordeling volgens
stramien, coaching, 360 gr.feedback).
Op onze school worden de studenten betrokken bij ontwikkelingen in de school.

Beleidsontwikkeling
Standaard 6: Onze school heeft haar beleid op opleiden in de school vastgelegd.
Toelichting bij standaard 6
Belangrijk is dat opleiden in de school is ingebed in een visie op opleiden en ontwikkelen van zittend
personeel en student van buiten.Een dergelijke visie moet passen in de ondenuijsvisie van de school en
uitgewerkt zijn in een personeels- en opleidingsplan dat gedragen wordt door het team.
ln onze visie op opleiden in de school is het opleiden van zittend personeel beschreven
(intern).
ln onze visie op opleiden in de school is ook het opleiden van student vastgelegd
(extern).
ln onze visie op opleiden in de school is de relatie tussen opleiden, professionaliseren en
innoveren beschreven.
ln onze visie op opleiden in de school is de relatie met onze onderwijsvisie beschreven.
Onze visie op opleiden in de school is vertaald naar beleid in OidS (doelen korte en
lange termijn).
Onze visie op opleiden in de school wordt gedragen door het personeel.
Uit onze visie op opleiden in de school blijkt dat opleiden in de school een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.
De onderwijsvisie op onze school sluit aan bij het sociaal-constructivisme.

Standaard 7: Onze school heeft een opleidingsbeleid.
Toelichting bij standaard 7
Duidelijk en concreet moet worden uitgewerkt hoe de visie op opleiden in de school leidt tot een aantal
activiteiten op het terrein van professionalisering in de praktijk.
Bij ons is voor het zittend personeel vastgelegd hoe bekwaamheden op peil worden
gehouden (plan, afspraken, protocol len).
Bij ons is voor nieuw personeel vastgelegd welke scholings- en begeleidingsactiviteiten
zijn gepland.
Wij hebben het opleidingsbeleid uitgewerkt in een concreet plan voor het komende
jaar.
Er ziin bij ons voldoende mogelijkheden om het beleid 'opleiden in de school' te
realiseren.
De school heeft in samenwerking met het opleidingsinstituut een beleidsplan voor het
werkplekleren van de student opgesteld.
Onze stichting beschikt over gecertificeerde schoolopleiders (bijv Velon).

Kwaliteitszorg
Standaard 8: Onze school bewaakt de kwaliteit van het opleiden.
Toelichting bij standaard 8



Een goede school gaat de inspanningen om kwaliteit te leveren na om zo als organisatie lering te trekken
Door het uitvoeren van deze of een andere zelfevaluatie en het ondernemen van verbeteracties voldoen
scholen aan deze standaard.
Onze school beschikt over een profiel van de aangeboden leerplekken/stageplaatsen
(wat is er te leren binnen deze groep, bij deze mentor, binnen dit onderwijsconcept).
Onze school eva I ueert ieder oplei di n gstraject systematisch
Onze school eva I ueert het opleid i n gsbeleid systematisch.
Onze school trekt conclusies uit deze evaluaties.
Onze school onderneemt acties ter borqing of verbetering van het opleiden in de
school.
Onze school verantwoordt zich over de gerealiseerde kwaliteit (bijv. naar student,
bovenschools management, opleidingsi nstituut).

Standaard 9: Opleiden in de school is op onze school een geslaaqd project met
voldoende opbren gsten.
Toelichting bij standaard 9:
Nagegaan wordt wat de resultaten zijn van de trajecten opleiden in de school, zowel voor de student als
voor de leraren in de school en de organisatie.
Bij ons voelen studenten zich in toenemende mate bekwaam.
Bij ons ervaren leerkrachten verlichting in hun onderwijs door de gerichte inzet van
studenten.
'Opleiden in de school' ondersteunt onze schoolontwikkeling.

Schoolontwi kkeling en onderzoek
Standaard 10: Er is sprake van wederzijds leren tussen opleiding. school en student.
Toelichting bij standaard 10:
Binnen de opleidingsschool wordt onderzoek uitgevoerd t.a.v. de schoolontwikkeling. Kennis uit dit
onderzoek wordt vezameld en gedeeld; opleidingsschool en opleidingsinstituut betrekken elkaar in hun
ontwikkelingen; in de school wordt van en met elkaar geleerd
De school heeft een thema gekozen voor schoolontwikkeling.
De school gebruikt relevante SBL competenties voor schoolontwikkeling en integraal
personeelsbeleid.
Professionaliseringsactiviteiten ten behoeve van schoolontwikkelingzijn toegankelijk
voor studenten.
Studenten leggen verantwoording af over hun professionele ontwikkeling aan de
opleidingsschool en het opleidingsinstituut.
Betrokkenen bij schoolontwikkeling (waaronder student) hebben ruimte om van elkaar
te leren.

Standaard 1 1: Er wordt planmatig en onderbouwd gewerkt aan schoolontwikkeling
Toelichting bij standaard 1 1:
Nagegaan wordt of er sprake is van een planmatige aanpak van schoolontwikkeling, waarbij
schoolontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt op de werkvloer en in de organisatie, o.a. door een actieve
ondersteuning van het management.
School ontwi kkel i n gsprojecten zijn voorzien van een projectpl a n.
Schoolontwikkelingsprojecten zijn begrensd wat betreft inhoud(en) en (loop)tijd.
Schoolontwikkelingsprojecten leiden tot beleidsvoorstellen ten behoeve van het
realiseren van het schoolplan.
Beleidsvoorstellen als gevolg van schoolontwikkelingsprojecten zijn onderbouwd met
resu ltaten uit onderzoek.
Tussen- en eindresultaten van schoolontwikkelingsprojecten worden structureel
gepresenteerd aan het team.
Het management bewaakt de kwaliteit van het projectteam en de projectleiding.
De implementatie van nieuw beleid in de staande organisatie als gevolg van een
schoolontwikkelingsproject wordt professioneel begeleid door actieve ondersteuning
van het management.



Standaard 12: De studieloopbaanbeleider stemt zijn begeleidinq af op de begeleiding
op onze school.
Toelichting bij standaard 12
Het is van belang het leren op het opleidingsinstituut en het leren in de praktijk goed op elkaar af te
stemmen. Dat garandeert het meeste effect. De basisschoolcoach is de functionaris in de school die
hierover afspraken maakt met de begeleiders van het opleidingsinstituut (PABO, ROC e.d.).
De studie loopbaan begeleider heeft structu reel afstem mi n gsoverleg met m ij.
Het afstemmingsoverleg heeft betrekking op de wijze van begeleiding.
Het afstemmingsoverleg heeft betrekking op de competenties van de student.
Het afstemmingsoverleg heeft betrekking op de voortgang en de beoordeling.
De studieloopbaanbegeleider ondersteunt mij als basisschoolcoach bij het begeleiden /
scholen van mentoren t.b.v. hun begeleidingsvaardigheden.
Het afstemm i n gsoverl eg heeft betrekki n g op schoolontwi kkel i n g.

Bijdragen aan opleidingscurriculum
Standaard '13: Onze school geeft mede vorm aan de opleiding van het
opleidingsinstituut.
Toelichting bij standaard 13
Scholen en opleidingsinstituten kunnen veel aan elkaar hebben. Niet alleen door student een afgestemd
opleidingstraject te bieden maar ook om samen vorm te geven aan de kwaliteit van de opleiding en de
kwaliteit van de school. ln deze standaard wordt nagegaan hoe intensief de samenwerking is.
Onze school is mede verantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding.
Onze school verzorgt een deel van de opleiding.
Onze school is mede verantwoordelijk voor de vormgev¡ng van de opleidíng.

Standaard 14: Onze school is betrokken bij de beoordeling van de student.
Toelichting bij standaard 14
Verwacht mag worden dat de school een rol heeft bij de beoordeling van student. ln deze standaard wordt
nagegaan in hoeverre hierover eenduidige en transparante afspraken zijn.
De rol van onze school in het beoordelingsproces van student is duidelijk.
Wij hanteren criteria voor de beoordeling van student.
Wij bespreken de referenties met de student.
Onze school maakt gebruik van de elektronische leeromgeving (portal, n@tschool) van
het opleidi ngs¡ nstituut.

Standaard 15: Onze school onderhoudt structurele contacten met het
opleidingsinstituut.
Toelichting bij standaard 15
We gaan na in hoeverre de afspraken tussen school en opleidingsinstituut zijn geformaliseerd.
Bij ons worden afspraken met het opleidingsinstituut periodiek vastgelegd in een
overeenkomst.
De overeenkomst bevat concrete doelen van samenwerking.
De overeenkomst bevat afspraken over de begeleiding.
De overeenkomst bevat afspraken over de beoordeling van student.

Bijlage'Kwaliteitsstandaarden OIS' (= Offìcieel opleidingsschool document, gebaseerd op een
onderzoek van KPMG 2008. Indertijd gebruikt om een kwalitatieve basis te leggen onder de
opleidingsschool en de meer organisatorische afspraken uit het convenant. Het document is tevens
de onderlegger voor de grote werkveldevaluatie die elke drie jaar onder de scholen en studenten
van de opleidingsschool wordt uitgezet).


