
Jaarplan 2015 – 2016 

De zeven voortgezet onderwijs scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn samen met 

Windesheim verenigd in Partnerschap 6. Op basis van de in 2012 uitgevoerde Audit Samen 

Opleiden is binnen het partnerschap een kwaliteitsdocument Samen Opleiden opgesteld. In dit 

document staat beschreven welke afspraken er gemaakt zijn binnen het partnerschap. Dit 

document is het tevens het uitgangspunt voor de jaarplanning.   

Inleiding  

Op basis van het auditrapport, de (student)enquêtes en het jaarverslag is dit jaarplan voor  het 

schooljaar 2015 – 2016 opgesteld. De voortgang zal besproken worden in OPAZ groot, het SPO en in 

OPAZ Klein. De relatiebeheerder van Windesheim en de opleidingscoördinator van de VOG 

beschrijven de behaalde resultaten en voortgang in het jaarverslag 2015 – 2016. 

Aandachtspunten 2015 – 2016 

a. Bekostigde opleidingsschool 

Een dominant thema zal dit jaar zijn dat we een bekostigde opleidingsschool willen worden. Dat was 

ook van oorsprong de bedoeling. De audit van een paar jaar geleden heeft ons ook op grond van 

deze criteria tegen het licht gehouden.  Het kwaliteitsdocument kwaliteitszorg en Samen Opleiden 

wilde de route aangeven om te voldoen aan  de criteria. Dit document wordt jaarlijks als 

uitgangspunt genomen bij de planning. Nu er extra middelen beschikbaar komen willen we daarvoor 

in aanmerking komen.  

b. Plaatsing studenten 

Binnen het partnerschap dienen minimaal 80 studenten geplaatst te worden. Daar komt ons 

partnerschap wel aan. Wat dat betreft liggen we op schema.  

c. Vakcoaches 

Het aantal vakcoaches binnen het partnerschap is groot maar nog niet evenwichtig verspreid over de 

vakken. Dit jaar gaan we daar aan werken. Na een inventarisatie van het aantal vakcoaches per vak, 

zullen we gericht gaan werven voor de tekortvakken. We hopen zo te kunnen voldoen aan de routes 

die de studenten willen volgen vanaf het tweede jaar.  

In het schooljaar 2015 – 2016 zullen 2 basistrainingen vakcoach worden verzorgd en 1 training voor 

gevorderden.  

Dit jaar zal ook een plan gemaakt worden waarin wordt beschreven hoe vakcoaches hun certificering 

kunnen behouden. Nu is het nog zo dat er na de verdiepingscursus geen vervolg is vastgelegd voor 

het behoud van de certificering. 

d. Leerroutes 

Met de studenten van het 1e jaar worden ook aan het einde van hun stage de mogelijkheden binnen 

het partnerschap actief doorgenomen. Zij kunnen zo bewuster geplaatst worden binnen het 

partnerschap. We maken daarbij weer gebruik van de beschrijving van de scholen in ons 

partnerschap.  

Dit schooljaar zal ook nagegaan worden welke studenten hun LIO-stage (Lint) binnen onze scholen 

betaald kunnen lopen. Daartoe zal  1 april een overzicht geleverd worden van de potentiele 

kandidaten. De directeuren kunnen de kandidaten dan actief benaderen.  



e. Studieloopbaanbegeleiding en intervisie 

Ook dit jaar zullen de Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en intervisie weer verzorgd worden door de 

schoolopleiders binnen het partnerschap. Dit ondanks het feit dat niet alle schoolopleiders voor de 

SLB bijeenkomsten getraind zijn. De training wordt de laatste jaren niet verzorgd door Windesheim.  

f. Kennisniveau rond Samen Opleiden 

Een punt van aandacht is ook het kennisniveau rond Samen Opleiden binnen de scholen van ons 

partnerschap. Het Samen Opleiden moet leven binnen de gehele school. De schoolopleiders en de 

directie zal dit element geregeld moeten benadrukken.  

Niet vakcoaches kunnen in contact worden gebracht met de studenten door de 

onderzoeksopdrachten die de studenten moeten uitvoeren. De secties brengen in kaart welke 

onderzoeksopdrachten de studenten kunnen verrichten. Zo kunnen de studenten een bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op de school.   

Van belang is ook dat de nieuwsbrief Samen Opleiden beter wordt afgenomen door de docenten op 

de scholen. Vakcoach zijn is meer dan het hebben van een student. 

g. Handboek Samen Opleiden 

Dit schooljaar werken we verder aan het Handboek Samen Opleiden in partnerschap 6. Hierin staan 

alle afspraken rond Samen Opleiden en zijn alle documenten bijeengebracht. Het maakt inzichtelijk 

wat er is en wat er nog verder ontwikkeld moet worden.  

 

 

 

 

 


