
VISIE OP LEREN 
 
Opleiden  en leren in het partnerschap Apeldoorn Zutphen 
Voor het welslagen van de missie is het van het grootste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijke visie op: 

 De uitgangspunten van de samenwerking; 
 Het opleiden binnen het partnerschap; 
 Het leren binnen het partnerschap. 

 
In het onderstaande wordt de gemeenschappelijke visie en aanpak uitgewerkt.  

De uitgangspunten van de samenwerking 
Samen Opleiden is voor het partnerschap de ‘driehoeksrelatie’ tussen de aankomende docent, de school en het instituut. Deze drie zijn samen eigenaar van 
het proces van Samen Opleiden: 
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De relatie tussen de school en de opleiding gaat niet meer exclusief tussen de relatiebeheerder en de school. Indien vak(didactische) delen van de opleiding 
naar de scholen gaan moeten ook relaties tussen het vak op de opleiding met vakdocenten en vakcoaches op scholen aangegaan worden. De vakkringen 
bieden hiervoor het juiste forum. Deelname van de vakcoaches op de scholen aan de vakkringen ligt dan ook voor de hand. 

De docenten van het partnerschap en de studenten profiteren van de wederzijdse (vak)didactische competenties en ontwikkelingen. De docenten van het 
partnerschap ontvangen op deze manier een extra impuls om eigen onderwijskundige ontwikkelingen te toetsen en nieuwe elementen er in te brengen. 

De school en de lerarenopleiding zien het samen opleiden als een ontwikkelingsmogelijkheid voor de eigen organisatie. Docenten en studenten geven mede 
vorm aan de realisatie van het onderwijsconcept van de school. 

De infrastructuur en begeleidingskwaliteit die in het kader van Samen Opleiden binnen het partnerschap wordt ontwikkeld, wordt door de partnerscholen 
ingezet voor het leren en de ontwikkeling van hun eigen ervaren docenten. Door samen te werken aan de verdere ontwikkeling van een gezamenlijke visie 
op leren en opleiden, delen de partnerscholen en de School of Education kennis en ervaringen met elkaar, wat ten goede komt aan beide 
onderwijsinstellingen. Deze manier van werken stimuleert de cultuur van het samen delen en bespreken en draagt daarmee bij aan de schoolontwikkeling 
van beide onderwijsinstellingen. 

Door dit alles wordt het  Integraal Personeelsbeleid (IPB) van de scholen voor een belangrijk deel gevormd door Samen Opleiden in de breedste zin van het 
woord: het opleiden en leren van leraren in de school. Samen Opleiden is dermate belangrijk voor schoolontwikkeling en duurzame onderwijskwaliteit, dat 
het naast middel ook doel wordt. Opleiden wordt daarmee een tweede primair proces in de school. Opleiden brengt vernieuwing tot stand in de 
onderwijspraktijk door leraren en aankomende leraren samen aan ontwikkeling te laten werken.  

Door Samen Opleiden levert het partnerschap een bijdrage aan het verminderen van het tekort aan docenten door mede docenten op te leiden. Het 
partnerschap werft uit de studenten docenten en selecteert voor de eigen personeelsbehoefte. Het Samen Opleiden is een manier om nieuwe docenten aan 
de school te binden. 

Het opleiden binnen het partnerschap  
De opleidingsscholen binnen het partnerschap zijn de plaatsen waar de studenten en beginnende docenten hun professie verder ontwikkelen. De scholen 
van het partnerschap bieden mogelijkheden om die vaardigheden te ontwikkelen die leiden tot betere docenten; beter in de vakinhoud, in het pedagogisch 
en in het didactisch handelen. De studenten en beginnende docenten worden op de scholen bijgestaan in hun speurtocht naar de identiteit (cultuur) van de 
school en het onderwijs. Het streven hierbij is dat de studenten hun totale opleiding binnen het partnerschap volgen. Uitgangspunt daarbij is dat de 
studenten kennismaken met een zo breed mogelijk aanbod van soorten onderwijs en didactische werkwijzen. Het stagebureau van Hogeschool Windesheim 
krijgt hierbij een belangrijke coördinerende functie. 

Binnen het partnerschap worden jaarlijks ten minste 80 - 100 studenten opgeleid. Daarbij in begrepen zijn de studenten van de eerstegraads 
lerarenopleiding. De nadruk ligt op de samenwerking met School of Education Windesheim te Zwolle. 



Leren in het partnerschap 
Wanneer studenten binnen het partnerschap hun leerwerktrajecten vormgeven, is het van groot belang dat binnen het partnerschap een gezamenlijke visie 
op leren bestaat. Naast de hierboven beschreven opzet betekent dit het volgende. 

Uitgangspunt bij de begeleiding van de studenten zijn de zeven BIO-competenties. Deze competenties dienen in voldoende mate te worden beheerst 
alvorens een student startbekwaam genoemd mag worden. Of de student voldoet aan de zeven competenties moet blijken uit de praktijk van alle dag. De 
competenties kristalliseren zich immers uit in de lessen, de omgang met collega’s, ouders,  enz.  Reflectie op het eigen handelen kan de student tot inzicht 
brengen op welke van de 7 competenties de student competent is en welke punten verbetering behoeven.  
In de praktijk van alle dag vormt het model van de directe instructie het uitgangspunt. In het model van directe instructie is volop ruimte voor 
samenwerkend leren en voor activerende werkvormen. Binnen het partnerschap wordt dan ook belang gehecht aan deze aspecten. Zij komen het leren en 
het rendement van het leren ten goede. De boeken van Sebo Ebbens kunnen in dezen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de student.  
Speciale aandacht vragen ook de ICT-vaardigheden van de (aankomende) docenten. Binnen het partnerschap wordt ruime aandacht besteed aan de vraag 
op welke wijze ICT kan bijdragen aan een goed en gedifferentieerd onderwijsaanbod. 
Het boek ‘De vijf rollen van de leraar’ van Martie Slooter concretiseert het model van de directe instructie. Het beschrijft hoe gewerkt kan worden aan de 
basisvaardigheden die voor elke docent van belang zijn. Het boek wordt binnen het partnerschap bij de coaching van studenten en beginnende leraren 
gebruikt. Het geldt als opmaat voor  het boek ‘De vijf dimensies van leren’ van Robert Marzano. In dit boek komen alle bouwstenen van goed onderwijs aan 
bod. Feitelijk geeft dit boek de meest complete beschrijving van de aspecten die goed onderwijs mogelijk maken. Zij vormt een kompleet kader waarbinnen 
elke (aankomende) docent de mogelijkheden heeft te werken aan goed onderwijs1.  

Studenten binnen het partnerschap hebben met dit alles een goed zicht op de kaders die hen geboden wordt: 

o De kwaliteitsstandaard van de beroepsgroep (SBL-competenties2) vormt het uitgangspunt van het handelen; 
o In het didactisch handelen worden activerende werkvormen en vormen van samenwerkende leren nadrukkelijk ingebracht; 
o Bronnen van inspiratie voor het verlangde didactisch handelen zijn de boeken: 

- ‘De vijf rollen van de leraar’ van Martie Slooter; 
- ‘Effectief leren in de les’ en ‘Samenwerkend leren’ van Sebo Ebbens 
- ‘De vijf dimensies van leren’ van Robert Marzano. 

 

De vakcoaches binnen het partnerschap werken binnen deze kaders.  

                                                           
1 Bijlage 1 geeft een door de hogeschool Windesheim ontwikkeld analyse instrument voor het didactisch handelen dat afgeleid is uit De vijf dimensies van 
leren.  
2 Zie bijlage 2 voor een samenvatting van de SBL-competenties  



In de begeleiding door de vakcoach wordt er vanuit gegaan dat de student zelf in staat is voldoende zicht te ontwikkelen op zijn eigen functioneren. De 
student moet groeien in contact met collega’s op de scholen, die werken als professionals3. Zij worden zo gevormd in een professioneel klimaat.  

In het begin van de opleiding zullen de studenten meer moeite hebben met reflecteren dan wanneer de student al een paar jaar studeert. Hier zal bij de 
begeleiding rekening mee moeten worden gehouden. Een eerstejaars zal meer gestuurd worden dan een derdejaars. De sturing is in alle gevallen gericht op 
het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van de student. Wanneer de student weet van zichzelf wat goed en minder goed gaat kan hij/zij leervragen 
koppelen aan dat wat minder goed gaat. Hierbij is contact met anderen waarin je jezelf kwetsbaar kunt tonen een absolute voorwaarde om te kunnen leren.  

Leren in een professionele context betekent dus dat er meer aandacht nodig is voor contact en communicatie. Zo wordt een professionele dialoog vorm 
gegeven van studenten  onderling, met de vakcoach en met de begeleider vanuit de hogeschool,  waarin sterke en minder sterke punten van elkaar zonder 
schroom besproken kunnen worden.  

Bij de begeleiding van de student wordt gebruik gemaakt van: 

o Leerlingevaluatie  
o Lesobservatie  
o SVIB 
o Intervisie  
o Coaching  
o Portfolio als ontwikkelinstrument met daarin o.a.: 

- POP  

- 3600 feedback  

- Weekjournaals 

- Leerwerktaken 

Door de vergelijkbare aanpak binnen het partnerschap wordt de ontwikkelingslijn van de student voldoende bewaakt. 

                                                           
3 De professional: 

- heeft een expliciete visie op het werk en de bijdrage van dit werk aan de samenleving; 

- baseert zijn handelen op (wetenschappelijke) kennis en maakt gebruik van daarvan afgeleide methoden, instrumenten en technieken; 
- werkt volgens de kwaliteitsstandaarden die door de beroepsgroep zijn erkend; 
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie en de beroepsgroep door ervaringen te delen met andere beroepsgenoten (feedback 

vragen, publiceren, debat aangaan, best practices delen met beroepsgenoten) 
 



Concrete uitwerking  
Bovenstaande opvattingen vinden hun vertaling in de navolgende aanpak: 

 In het begin van de opleiding zijn de studenten meer in de beroepsopleidende instelling en wordt de nadruk gelegd op kennis, inzicht en vaardigheden 
die gedecontextualiseerd aangeboden worden; 

 Later in de opleiding zijn de studenten meer in de school en wordt de nadruk gelegd op meer contextrijke kennis, inzicht en vaardigheden; 
 de kwaliteit van de werkplek dient zodanig te zijn, dat de student zijn competenties optimaal kan ontwikkelingen in een veilige leeromgeving, gecoached 

en begeleid door een daartoe geschoolde begeleider, in een gevarieerde onderwijsomgeving; 
 de LIO (4e jaars student) wordt binnen de school beschouwd als een collega. De LIO solliciteert naar zijn/haar uren, voert een functioneringsgesprek, 

doet mee in de beoordelingsprocedure enz. Het vierde leerjaar is een waarachtige afspiegeling van de praktijk; 
 de school leidt niet alleen op voor de eigen schoolorganisatie, maar voor het gehele onderwijs. 
 de onderdelen van de opleiding die in de school plaatsvinden zijn de leerwerktaken, maar ook een deel van de beroepslijn, studieloopbaanbegeleiding 

vak(didactiek) en een minor; 
 in de educatieve vierhoek, student, opleiding, school en overheid staat niet alleen de vraag van de student centraal. De vraag van de school (afspraken 

over wat de student binnen de school doet) kruist de vraag van de student; 
 De verwachting is dat het uitvalpercentage van beginnende docenten wordt verlaagd door het  ontwikkelen van coachende en begeleidende 

vaardigheden in de scholen, gekoppeld aan een grotere kennis van leren en didactische concepten. Door de combinatie van het leren in en van de 
onderwijspraktijk en een intensieve begeleiding op de leerwerkplek zal het niveau van de startbekwaamheid naar verwachting toenemen. 

 

 

 

 

 

 


