
Jaarverslag  2014 - 2015 

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 

jaarverslag staat beschreven welke stappen er dit jaar gezet zijn om de doelen van het 

kwaliteitsdocument te realiseren. Het kwaliteitsdocument is het tevens het uitgangspunt voor de 

jaarplanning.  

Binnen het partnerschap bestaan diverse overlegstructuren, waarin ‘Samen Opleiden’ en de 

voortgang van het opleiden van studenten besproken wordt. 

 OPAZ Groot: locatiedirecteuren, directeur VO, relatiebeheerder, opleidingscoördinator  

(2x per jaar) 

 OPAZ Klein: schoolopleiders, relatiebeheerder, instituutsopleider, opleidingscoördinator  

(6x per jaar) 

 SPO: directeur VO, relatiebeheerder, opleidingscoördinator (3x per jaar) 

 PPSO: instituutsopleider, opleidingscoördinator (5x per jaar) 

 Relatiebeheerder overleg: alle relatiebeheerders Windesheim (8x per jaar) 

 IBRB overleg: instituutsopleiders en relatiebeheerder (4x per jaar) 

 BOSO: directeuren partnerschappen en lerarenopleiding (4x per jaar) 

Daarnaast vindt er geregeld een werkoverleg plaats waarbij de opleidingscoördinator en de 

relatiebeheerder gezamenlijk werken aan bijvoorbeeld de jaarplanning, kwaliteitszorg en andere 

actuele thema’s. 

In april 2015 heeft de VOG een nieuwe directeur VO: Tjeerd Biesterbosch en Martijn Manders is 

directeur geworden van het Veluws College Cortenbosch. Angelique Vissser heeft de taken van 

Francien Francke als schoolopleider op Sprengeloo overgenomen. De taken van Dien Hegger als 

LWB’er en instituutsopleider zijn in de loop van het schooljaar tijdelijk overgenomen door anderen. 

Voor het plaatsen van studenten geldt de afspraak dat we in principe alleen studenten plaatsen van 

Windesheim, tenzij het studenten voor vakken betreft welke Windesheim niet aanbiedt, het om 

eerstegraads studenten gaat of om een bijzondere situatie (bijvoorbeeld oud-leerling). 

VOG 

Binnen de Veluwse Onderwijs Groep zijn afspraken gemaakt over het aanvragen van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) voor stagiaires. De afspraak is dat iedere student over een VOG moet 

beschikken. De Afdeling P&O en de opleidingscoördinator stellen een procedure beschrijving op. 

Studenten 

In het partnerschap zijn vanuit de lerarenopleidingen van Windesheim in totaal 50  studenten 

geplaatst voor een stage. Daarnaast zijn er 32 studenten geplaatst van andere lerarenopleidingen. 

Die staan in de kolom overig. 

 

 



Locatie WH Lio
* 

Vakken Overig 

Chr. Lyceum 10 2 Frans (2x), Nederlands, AK (2x), GS (2x), Economie en Calo (2x) 2 

Heemgaard 12 3 GS (3x), Calo (2x), NL, NA, WIS (2x), BIO, Frans, Theologie 3 

Sprengeloo 3 1 Engels, Geschiedenis, Calo (3x) 10 

Twello 3 1 Economie, Geschiedenis, Wiskunde 4 

Cortenbosch 5 1 Aardrijkskunde (2x), Natuurkunde (2x), GZW (1x) 3 

Mheenpark 8 1 Engels (5x), Geschiedenis (2x), Aardrijkskunde 4 

Walterbosch 9 2 NL, Economie (4x), GS, BIO, wiskunde, Calo 6 

 

* Aantal LIO’ers binnen het totaal aantal stagiaires per locatie (ook vierdejaars LO meegeteld als LIO). 

Dit schooljaar is er voor de tweede keer een gezamenlijke opstart voor eerstejaars studenten 

gehouden in het partnerschap. Een bijeenkomst waarbij  de instituutsopleiders van Windesheim, die 

alle eerstejaars studenten begeleiden, de studenten geïnformeerd hebben over de stage en het 

partnerschap. De studenten hebben ook allemaal een document gekregen waarin een beschrijving 

van de verschillende scholen is opgenomen. Deze bijeenkomst stond gepland op Mheenpark, maar 

heeft in verband met ziekte op Windesheim plaats gevonden. Tweedejaars, die nieuw zijn in het 

partnerschap, hebben de informatie over de verschillende scholen ook ontvangen.  

Studenten die stage lopen in ons partnerschap krijgen in alle jaren intervisie aangeboden, deze 

bijeenkomsten worden verzorgd door de schoolopleiders. Intervisie is verplicht en op het moment 

dat studenten zonder afmelding niet op de intervisiebijeenkomsten verschijnen, neemt de 

schoolopleider dit op met de instituutsopleider. De instituutsopleider spreekt de student hier op aan. 

In het eerste jaar volgt de student ook een tweetal SLB bijeenkomsten op de stageschool (en twee op 

Windesheim), deze worden verzorgd door de schoolopleider.  Dit schooljaar zijn voor het eerst ook 

de SLB bijeenkomsten voor tweede- en derdejaars studenten uitgevoerd door de schoolopleiders.  

Vorig jaar is afgesproken om de mogelijkheid om studenten meer hun eigen leerroute te laten kiezen 

te verkennen. Studenten worden voor de eerstejaars stage nog ingedeeld door het stagebureau van 

de lerarenopleidingen. Het idee is om studenten daarna binnen het partnerschap, zelf te laten kiezen 

waar ze hun tweede- en/of derdejaars stage zouden willen lopen. In de praktijk blijkt het lastig om dit 

te realiseren, het vraagt van studenten dat ze zicht hebben op hun leerdoelen en op het hele 

partnerschap. Bovendien vraagt het van het partnerschap dat er op alle locaties voor alle vakken 

vakcoaches zijn en dat is nog niet het geval. Het vormgeven van een eigen leerroute komt op dit 

moment nog niet voldoende van de grond en is een aandachtspunt voor volgend jaar.  

Enquêtes  

Dit schooljaar zijn de enquêtes voor de studenten in ons partnerschap verder ontwikkeld. De 

enquêtes voor de eerste- en tweeedejaars zijn afgenomen tijdens de laatste intervisie bijeenkomst. 

Studenten zijn over het algemeen tevreden over de stageschool, vakcoach en de begeleider vanuit 

Windesheim. Uitzondering hierop waren de studenten die door externe begeleider vanuit 

Windesheim. Dit is besproken met het management van de lerarenopleiding. Deze externe 

medewerker zal niet meer worden ingezet. Daarnaast geven tweedejaars studenten aan niet goed op 

de hoogte te zijn van de mogelijkheden hun eigen opleidingsroute vorm te geven in het 

partnerschap.  



De enquêtes zijn besproken met de schoolopleiders en zij hebben de uitkomsten besproken met de 

vakcoaches. De relatiebeheerder heeft de studenten door middel van een e-mail geïnformeerd over 

de ingezette acties naar aanleiding van de enquêtes. 

Opleidingen  

Dit schooljaar zijn er twee vakcoachcursussen gegeven: 1 basiscursus en 1 cursus voor gevorderden.  

Communicatie 

Voor de nieuwsbrief Samen Opleiden hebben de relatiebeheerder en de opleidingscoördinator een 

artikel geschreven over het partnerschap waar te lezen staat wat er zoal gebeurt en gebeurd is. Deze 

nieuwsbrief is ook binnen de scholen verspreid.  

 

Overlegstructuur 

De overlegstructuur binnen het partnerschap is vastgelegd. Op basis hiervan is tevens een jaarplan 

en jaarverslag opgesteld. Alle documenten en verslagen zijn terug te vinden op de teamsite Samen 

Opleiden van de Veluwse Onderwijsgroep.  

 

 


