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1 Visie op het beroep van leraar 

 
Een afgestudeerde aan de KPZ is een leraar primair onderwijs: 

 met kennis van zaken (specialist in het vak); 

 hart voor zich ontwikkelende kinderen en onderwijs (pedagoog met passie); 

 met een open blik naar de wereld (reflectieve onderzoeker); 

 met de vaardigheid om onderwijs van morgen vorm te geven (overtuigend innovator). 

 

De KPZ hanteert de SBL-competenties, zoals deze in 2006 zijn vastgelegd in de wet BIO, als 

eindkwalificaties. In Interactumverband zijn - in overleg met het werkveld en ter zake deskundigen - 

de SBL-competenties in 2007 uitgewerkt in 'Kernen'. Deze Kernen zijn door de KPZ in 2013 verder 

geconcretiseerd in rubrics (Beoordelingskader eindkwalificaties). De competentie reflectie en 

ontwikkeling is integraal opgenomen bij de andere zes competenties.  

De Dublin-descriptoren en daarmee de tien generieke hbo-kernkwalificaties, zijn ingedeeld in het 

NLQF-niveau 6, dit raamwerk is gebaseerd op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF). In het NLQF 

wordt onderscheid gemaakt tussen context, kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid, in de Dublindescriptoren ontbreken de aspecten context en verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid, terwijl deze aspecten zeer bepalend kunnen zijn voor de wijze waarop de aanstaande 

leraar functioneert. Dat is voor de KPZ een belangrijke reden om de kwalificaties van NLQF tot 

uitgangspunt te nemen (zie bijlage C). Het kwalificatieraamwerk maakt de aansluiting met lagere (o.a. 

associate degree) en hogere graden (o.a. master) zichtbaar, wat past bij de emancipatorische opdracht 

van de KPZ om studenten kansen te bieden zich te ontplooien en bij onze visie op een leven lang leren. 

Dit raamwerk is tevens van belang voor de internationale minor en voor studenten die internationale 

ervaring opdoen om hun horizon te verbreden (Strategisch beleidsplan 2011-2016, KPZ, 2011).  

 

Het uiteindelijke doel van de opleiding is de ontwikkeling van de professionele identiteit van een leraar 

primair onderwijs, zodat hij als bekwame professional kan functioneren. Onder professionele identiteit 

wordt verstaan: “Het geheel aan opvattingen, kennis, gedragingen en vaardigheden, waardoor je voor 

een ander herkenbaar bent als een bekwame professional, bijvoorbeeld een bekwame 

basisschoolleraar”.  De ontwikkeling van de professionele identiteit manifesteert zich in de verhalen 

van studenten. Die verhalen zijn uiteraard autobiografisch gekleurd en demonstreren hoe de student 

zijn eigen ontwikkeling daarvan tot professionele identiteit beleeft en ervaart. In hun verhalen 

schemeren vaak nog onbewuste opvattingen, normen en waarden. Het is de taak van de KPZ-docent 

hen te helpen zich bewust te worden van deze opvattingen, normen en waarden. Omdat ontwikkeling 

van de professionele identiteit zich manifesteert in de verhalen wordt dat ‘narratieve professionele 

identiteit’ genoemd. Daarbij wordt aangenomen dat die narratieve identiteit een getrouwe 

afspiegeling is van de reële identiteit, zoals die ervaren wordt door de student en zijn omgeving. 

Voertuig daarbij is uiteraard de taal. In dit proces zijn de ontwikkeling van conceptuele taalvaardigheid 

en professionele identiteit nauw verweven middels een methode van systematische reflectie.  
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2 Visie op leren en opleiden 

 
De KPZ sluit met haar onderwijs aan bij wat studenten al kunnen en begeleidt hen bij een volgende 

stap in hun ontwikkeling. Studenten moeten aan hoge eisen voldoen, willen zij in staat zijn om de 

verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen om zelfstandig beredeneerde beslissingen te nemen 

in de complexe en onvoorspelbare beroepspraktijk. Om hen voor te bereiden op die beroepspraktijk 

is er veel aandacht voor de ontwikkeling van zowel praktische als (meta)cognitieve vaardigheden. In 

de leerlijnen is de samenhang tussen theorie, praktijk en persoon steeds het uitgangspunt. Reflectie 

en onderzoek zijn bij uitstek middelen om de cognitieve vaardigheden van studenten te ontwikkelen. 

 

De KPZ stimuleert de nieuwsgierigheid van studenten door hen uit te dagen zichzelf voortdurend 

vragen te stellen. Door met een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de 

eigen kaders te kijken, verleggen ze hun horizon en ontstaat er meer begrip voor anderen. Door met 

de nodige creativiteit te werken aan nieuwe antwoorden voor de paradoxen waarvoor het onderwijs 

zich gesteld ziet, komen medewerkers en studenten bij hun kracht en inspiratie. Zo draagt de KPZ bij 

aan duurzame ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving. 

 

Studenten worden toegerust om niveau 6 van het NLQF te behalen (bachelor degree). Het 

onderwijsconcept van de KPZ is een samenhangend concept dat bestaat uit drie domeinen en zeven 

lange leerlijnen en een aantal keuzemogelijkheden in de curricula (profielen, talentontwikkeling, extra 

diploma’s en certificaten). De drie domeinen zijn Oog voor het kind, Vakkennis en Onderzoeken, 

ontwerpen en ontwikkelen; de lange  leerlijnen: Begeleiding, Generieke kennisbasis, Kennisbases 

schoolvakken, Praktijk, Reflectie & onderzoek, Talentontwikkeling en ZEE (Zingeving, Ethiek en 

Esthetiek). Door deze leerlijnen worden de kennis, de (meta)cognitieve en praktische vaardigheden en 

de SBL-competenties in samenhang ontwikkeld en versterkt. De leerlijnen Begeleiding, Reflectie & 

onderzoek en ZEE zijn specifiek gericht op de ontwikkeling van de narratieve professionaliteit van de 

student. Deze integrale en systematische aanpak is onderscheidend en kenmerkend voor de KPZ. 
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3 Visie op de curricula 
 

Er zijn twee varianten van het curriculum: een vierjarige voltijdvariant en een vierjarige deeltijdvariant 

(deeltijd A) en een tweejarige deeltijdvariant (deeltijd B). Het onderwijsconcept van de KPZ is een 

samenhangend concept dat bestaat uit drie domeinen en zeven lange leerlijnen en een aantal 

keuzemogelijkheden in de curricula (profielen, talentontwikkeling, extra diploma’s en certificaten). In 

alle varianten van het curriculum is dit onderwijsconcept doorgevoerd. De curricula kunnen 

beschreven worden aan de hand van onderscheiden domeinen, fases en contexten.  

Domeinen 

De curricula hebben een sterk beroepsgericht karakter en vertrekken conceptueel vanuit drie 

domeinen: Oog voor het kind, Vakkennis en Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Gedurende de 

opleiding is er een opbouw in mate van bewustwording en complexiteit.  

Oog voor het kind: de opleiding leidt studenten op tot leraren die hart hebben voor het zich 

ontwikkelende kind en zijn sociale context. ‘Oog voor het kind’ betekent: bewuste interventies kunnen 

doen vanuit kennis van de sleutelbegrippen uit de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen 

en de dagelijkse praktijk die iedere dag een nieuwe werkelijkheid laat zien.  

Vakkennis: de opleiding leidt studenten op tot vakbekwame leraren. Leraren met zowel inhoudelijke 

kennis en vaardigheden van de schoolvakken als ook onderwijskundige kennis en vaardigheden. 

Vakkennis heeft betrekking op domeinkennis: to know what (inhoud) maar ook op interventies 

(vaardigheden, ingrepen in het leerproces): to know how/when (Miller, 1990). 

Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen: de opleiding leidt studenten op tot leraren met een 

onderzoekende houding, leraren die zelf blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen en daarnaast ook 

anderen kunnen laten onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Het gaat om nieuwsgierigheid naar 

kennis en verheldering van een probleem of situatie. Maar ook om vaardigheden om dit 

(onderzoeksmatig) betrouwbaar te exploreren en op creatieve wijze iets nieuws te ontwikkelen.  

 

Een domein bestaat uit één of meerdere doorlopende leerlijnen in de opleiding. In de curricula worden 

zeven doorlopende leerlijnen onderscheiden: Begeleiding, Generieke kennisbasis, Kennisbasis 

schoolvakken, Praktijk, Reflectie & onderzoek, Talentontwikkeling en Zingeving, Ethiek & Esthetiek.  

Fases 

De curricula bestaan uit twee fases: een funderende fase van twee jaar waarin het kerndeel van het 

programma wordt aangeboden en een profilerende fase van twee jaar. In de profilerende fase kiest 

de student naast een specialisatie jonge of oudere kind uit vier profielen: Arts, Civics, Concepts en 

Science, waarmee hij zijn beroepsprofiel kan versterken. Een profiel is vakoverstijgend en 

kennisverdiepend, draagt bij aan innovatie, is verbonden met bredere maatschappelijke relevante 

thema’s en gewenste ontwikkelingen uit het werkveld, heeft een mix van traditionele didactiek en 

adequaat gebruik van ICT & nieuwe media en heeft waar mogelijk civiel effect.  

Daarnaast verbreden alle studenten hun horizon door een buitenlandse stage, buitenlandse studie of 

een werkweek in het buitenland te kiezen of de internationale minor te volgen. Ook bestaat de 

mogelijkheid om stage te lopen in de onderbouw van het VMBO/LWOO.  

Bovendien kan een student, veelal binnen de curricula, certificaten en/of diploma’s behalen op het 

gebied van vernieuwingsonderwijs (jenaplan, dalton, ogo), bewegingsonderwijs, godsdienst & 

levensbeschouwing en interne cultuurcoördinator.  
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Om recht te doen aan de veelzijdigheid van het beroep worden in het afstudeerjaar vier 

afstudeerwerken onderscheiden. De student staat gedurende twee dagen per week zelfstandig voor 

de klas. Hij rapporteert in zijn bachelorthesis over een ontwerpgericht onderzoek en construeert 

onderwijs op maat binnen het vakgebied Nederlandse taal of rekenen & wiskunde. T.b.v. zijn 

beroepsprofiel participeert hij actief in een verandertraject. Naar mate de opleiding vordert, neemt de 

integratieve benadering toe. 

 

 
b 

De verschuiving naar een integratieve benadering wordt zichtbaar in de afstudeerwerkstukken in het 

vierde jaar: 

a. Construeren van onderwijs op maat: waarin studenten adaptief onderwijs ontwerpen van 

reken- of taalactiviteiten (zie: construeren van onderwijs op maat). 

b. Profielen: waarin studenten vanuit de door hen ontwikkelde visie actief participeren in een 

verandertraject op de basisschool (zie: profielen). 

c. Bachelorthesis: waarin studenten onderzoek doen (zie: bachelorthesis). 

d. Demonstratieportfolio: waarin studenten hun ontwikkeling verantwoorden op basis van de 

SBL competenties en waarin zij hun professionele identiteit verantwoorden (zie: Interactum 

uitwerking SBL competenties) 

Contexten 

Binnen de curricula staat beschreven in welke relevante, sociale/professionele contexten studenten 

werken aan hun doelen: de studiegroep, de klas, de jaargroep, de leergroep op een opleidingsschool, 

de stageklas, de studie- of stageplek in het buitenland of buiten de regio. De contexten waarin de 

student werkt en leert zijn gebaseerd op het concerns-based adoption model (Hall & Hord, 2006): ik, 

de taak, de ander, de organisatie. 

Het curriculum kent verschillende stagecontexten waarin studenten werken aan hun opleidingsdoelen. 

Gedurende de opleiding krijgen studenten steeds meer verantwoordelijkheid en moeten zij werken in 

steeds complexere beroepssituaties. 

Er bestaan drie varianten van stagecontexten: de werkplekopleidingsschool, de opleidingsschool en de 

academische opleidingsschool.  
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De (academische) opleidingsschool 

De KPZ werkt nauw samen met schoolbesturen en hun opleidingsscholen. De drie Opleidingsscholen 

Catent-KPZ, mijnplein-KPZ, Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ hebben een gezamenlijke visie op 

‘opleiden in de school’: de student wordt als junior-collega via de Opleidingsschool ingewijd in de 

mores van déze specifieke opleidingsschool, van dít schoolbestuur en van het basisonderwijs in het 

algemeen. Daarbij maakt hij gebruik van recente inzichten, die hij op de opleiding verworven heeft. Al 

doende werkt hij - binnen en door die context - ook vanuit een narratief perspectief aan zijn eigen 

professionele identiteit. Op opleidingsscholen vormen alle studenten uit de vier leerjaren van de KPZ 

een leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide opleider in de school (ois’er) samen leren 

en werken aan een voor hen en de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Op alle 

opleidingsscholen voert de vierdejaarsstudent een praktijkgericht ontwerponderzoek uit op 

groepsniveau. Op academische opleidingsscholen is het onderzoek van de vierdejaarsstudent echter 

gekoppeld aan de schoolontwikkelingsvraag en vindt plaats op bouw- of schoolniveau. Dit onderzoek 

is complexer, daarom wordt de student begeleid door een daartoe opgeleide onderzoekscoördinator. 

Ook is er op elke academische opleidingsschool een onderzoeksgroep geformeerd, die onder leiding 

van de onderzoekscoördinator staat.  

De kwaliteitsstandaarden voor de werkplekopleidingsscholen, opleidingsscholen en academische 

scholen zijn weergegeven in bijlage D.  
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4 Visie op toetsen 
 

De KPZ beschikt over een adequaat systeem van toetsing waarin de beoogde eindkwalificaties worden 

gerealiseerd. In het Toetskader (KPZ, 2014) verwoorden we onze visie op toetsing en beoordeling en 

dat vormt daarmee het fundament voor alle toetsen die binnen de opleiding worden ontworpen en 

afgenomen. De KPZ hanteert daarbij zowel summatieve als formatieve toetsen. Daarbij hanteert de 

KPZ als kwaliteitseisen van toetsen en beoordeling de criteria: validiteit, betrouwbaarheid, 

transparantie en realiseerbaarheid. 

Validiteit: de relatie met de te toetsen doelen is geborgd. De KPZ hanteert een grote variëteit aan 

toetsvormen. Uit het Toetskader (KPZ, 2014) blijkt dat er een evenwichtig aanbod is van toetsen. Er 

wordt gestreefd naar validiteit door het hanteren van rubrics en intercollegiale consultatie. Vanaf het 

studiejaar 2011-2012 zijn alle examinatoren geschoold in o.a. het formuleren van toetsdoelen, 

toetsmatrijzen en het beoordelen aan de hand van rubrics. 

Betrouwbaarheid: de inhouden van de verschillende toetsversies zijn gelijkwaardig en de verschillende 

beoordelaars passen dezelfde beoordelingsnormen toe. Voor het bewaken van de gerealiseerde 

eindkwalificaties zijn er voor iedere afstudeerder zes tot acht beoordelaars, waarvan tenminste een 

geschoolde collega uit het werkveld. We streven naar verhoging van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door toetsen collegiaal te bespreken in diverse gremia, intern en 

extern. 

Transparantie: voor alle betrokkenen is relevante informatie over inhoud, vorm, procedures en 

organisatie eenduidig, volledig en gemakkelijk verkrijgbaar. De toetsprocedures zijn voor alle 

betrokkenen inzichtelijk; alle informatie is opgenomen in semestergidsen, toetsplanning en roosters. 

Realiseerbaarheid: de toets is uitvoerbaar voor studenten en de toetsing is organisatorisch te 

realiseren voor de opleiding. Periodiek vindt er evaluatie plaats d.m.v. studenttevredenheids-

onderzoek (Integron en NSE) op basis waarvan er aanpassingen kunnen plaatsvinden. Er is een 

efficiënte en effectieve registratie van toetsresultaten in het studentvolgsysteem Alluris. 

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van toetsing en 

examinering. Het vaststellen van het toetsplan binnen de kaders van het door het CvB vastgestelde 

toetsbeleid hoort ook tot de taken van de commissie. De examencommissie bestaat uit vijf leden 

waarvan drie leden verbonden zijn aan de KPZ en twee leden, waaronder de voorzitter extern zijn. De 

eisen aan de toetsen worden jaarlijks vastgelegd in relatie tot de Onderwijs- en Examen Regeling. 
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5 Visie op reflectie en onderzoek 

 

Reflectie en onderzoek zijn bij uitstek middelen om de cognitieve vaardigheden van studenten te 

ontwikkelen en de narratieve professionele identiteit te versterken. 

Reflectie  

Studenten reflecteren door na te denken over wat ze op wat voor manier gedaan hebben tijdens de 

stage en waarom ze dat op die manier gedaan hebben met het doel tot nieuwe inzichten te komen: 

inzichten in/over zichzelf en hun eigen leren en ontwikkeling in relatie tot de maatschappij waarin ze 

leven en inzichten over hun leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot die maatschappij, 

betekenisvolle inzichten die aanknopingspunten bieden voor verbetering. Dit doen ze via de op de KPZ 

ontwikkelde narratieve reflectiedidactiek (Pauw & Van Lint, 2014), waarin het verhaal van de student 

als uitgangspunt genomen wordt voor narratieve reflectieverslagen in de funderende fase en 

narratieve essays in de profilerende fase. 

Door hun verhalen heen schemeren hun vaak nog onbewuste opvattingen, normen en waarden. Het 

is de taak van de KPZ-docent hen te helpen zich bewust te worden van deze opvattingen, normen en 

waarden en de vraag te stellen op welke wijze die wel passen bij hen als persoon en als aanstaande 

leraar. Deze vragen worden telkens naar een hoger niveau getild, zodat de vraag achter de vraag 

beantwoord wordt. Het zijn deze verhalen uit de praktijk, die zo geschikt zijn als vertrekpunt voor de 

socratische dialoog, waardoor de narratieve professionele identiteit van de aanstaande leraar de 

gelegenheid krijgt te groeien. Die aanstaande leraar wordt zodanig toegerust dat hij ook na zijn 

opleiding in staat is zichzelf verder te ontwikkelen door zichzelf vragen te blijven stellen op basis van 

zijn eigen verhalen. Hier is sprake van een ‘education permanente’, het leren houdt nooit op, het 

verhaal gaat altijd door. Het is een ‘never ending story’. 

Onderzoek  

Het onderzoek aan hogescholen wordt door de HBO-raad omschreven als onderzoek dat is geworteld 

in de beroepspraktijk en dat bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk. Dit 

vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare 

producten en het ontwerpen van concrete oplossingen voor praktijkproblemen. Bij het doen van 

onderzoek kunnen verschillende onderzoeksfuncties worden onderscheiden (Plomp & Nieveen, 

2009), waaronder ontwerpen. Deze onderzoeksfunctie is kenmerkend voor ontwerpgericht 

praktijkonderzoek. De KPZ verstaat onder ontwerpgericht praktijkonderzoek de ‘systematische studie 

van het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van interventies als oplossing voor 

onderwijsproblemen, waarbij tevens wordt gestreefd naar kennis van de kenmerken van die 

oplossingen en naar kennis over het proces om tot oplossingen te komen’ (Pauw & Jongstra, 2011). 

Het doel van dit type praktijkonderzoek is om te komen tot een kwalitatieve verbetering of tot een 

beter begrip van een situatie en vindt plaats in de afstudeerfase.  

Het doen van praktijkgericht onderzoek door studenten leidt niet alleen tot ontwikkeling van de 

professionele identiteit van de student, maar is tevens een manier om de kwaliteit van het onderwijs 

aan leerlingen te verhogen. De student leert de juiste interventies voor zijn leerlingen te kiezen, te 

verantwoorden en te monitoren.   
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In het vierde jaar schrijft de student zijn bachelorthesis waarvoor hij ontwerpgericht onderzoek 

uitvoert. Op academische opleidingsscholen wordt het onderzoek gekoppeld aan de 

schoolontwikkelingsvraag en ervaart de student de meerwaarde van het collectief leren in een team. 
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Bijlage A  Curriculum: Lange leerlijnen  

 

Voltijd 
Deeltijd A 

 
Funderende fase 

 
Profilerende fase 

credits Funderende fase 1 Funderende fase 2 Profilerende fase 1 Profilerende fase 2 

Begeleiding  1  1  1  1 4 

Generieke kennisbasis  5  5  11  2 23 

Kennisbasis 

Nederlandse taal 4 Nederlandse taal 5 Nederlandse taal 3 Nederlandse taal en 4  
 

83 
Rekenen & wiskunde 4 Rekenen & wiskunde 5 Rekenen & wiskunde 3 Rekenen & wiskunde  

Oriëntatie op jezelf en de wereld 8 Oriëntatie op jezelf en de wereld 8     

Kunstzinnige oriëntatie 8 Kunstzinnige oriëntatie 7 Profiel: Arts/Civics/Concepts/Science 6 Profiel: Arts/Civics/Concepts/Science 8 

Engels/beweging/handschrift/ICT 5 Engels/beweging/handschrift/ICT 5     

Reflectie & onderzoek  3  2  8  12 25 

Praktijk  14  14  20  30 78 

Talentontwikkeling  4  4  4   12 

Zingeving, ethiek, esthetiek  4  4  4  3 15 

  60  60  60  60 240 

 

  
Deeltijd B 

 
Funderende fase 

 

 
Profilerende fase 

 
credits 

Reflectie & onderzoek  1  13 14 

Begeleiding  2  2 4 

Praktijk  16  20 36 

Kennisbasis 

Nederlandse taal  4 Nederlandse taal en 5  
 

50 
Rekenen & wiskunde  4 Rekenen & wiskunde  5 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 6 Oriëntatie op jezelf en de wereld 4 

Kunstzinnige oriëntatie 6 Kunstzinnige oriëntatie 4 

Engels/beweging/handschrift/ICT 4   

Thematiseren 8   

Generieke kennisbasis  7  6 13 

Zingeving, ethiek, esthetiek  2  1 3 

  60  60 120 
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Bijlage B Onderzoekslijn 
 
Leerlijn onderzoek 2013 - 2014 gebaseerd op Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) voor een leven lang leren, niveau 6 (= graad bachelor) 
 

sem kennis vaardigheid zelfstandigheid verantwoordelijkheid type onderzoek genre ecs 

1 introductie onderzoek; 
literatuurstudie; APA-
richtlijnen; zoekmachines; 
gedragscode onderzoek;  

zoeken en verwerken van 
literatuur; toepassen APA-
richtlijnen; 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 

n.v.t. n.v.t. praktijkgericht  n.v.t. - 

2 Kennis van theoretisch kader 
(literatuuroverzicht); typen 
observaties, voor- en nadelen; 
typen onderzoek; tekstplan 
opzetten; mind- en 
conceptmapping; 

Manieren om vakliteratuur te 
lezen, analyseren en 
interpreteren toepassen 
verschillende observatie-
instrumenten; rapporteren over 
onderzoek; 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; 
leer- en ontwikkelvaardigheden; 

Zelfstandig uitvoeren 
van onderzoek; 
opzetten en evalueren 
in studiegroep; 
Onderzoeksvraag is 
gegeven; procedure is 
gegeven 

De verantwoordelijkheid 
om prestaties op het 
gebied van observaties 
uitgevoerd door henzelf 
en door 
studiegroepsleden 
kritisch te bekijken en te 
evalueren 

beschrijvend  Onderzoeks 
rapportage 

1 

3 kenmerken beschrijvend 
onderzoek; 
onderzoeksinstrumenten; 
open en gesloten vragen; 
kenmerken hoofdvraag 

opstellen vragenlijst (interview, 
vragenlijst); verzamelen data; 
presentatie data; beoordelen 
bronnen 
interview mentor; vragenlijst; 
operationaliseren van vragen 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; leer- 
en ontwikkelvaardigheden; 

Zelfstandig opzetten en 
uitvoeren van 
onderzoek; vergelijken 
en evalueren in 
studiegroep; procedure 
is deels gegeven 
 

De verantwoordelijkheid 
om prestaties van zichzelf 
en van studiegroepsleden 
kritisch te bekijken, te 
vergelijken en te 
evalueren  

beschrijvend Onderzoeks 
rapportage 

1 
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4 kennis van ontwerpeisen en 
ontwerp; kennis van aspecten 
van participerende observatie; 
rol innovatie en creativiteit; 
kennis van beredeneerde 
interventies 

Participerende observatie 
opzetten en uitvoeren; creëren 
van een ontwerp t.a.v. 
participerende observatie en 
ontwerpeisen; 
beredeneerd interveniëren 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; 
leer- en ontwikkelvaardigheden; 
probleemoplossende 
vaardigheden; 

Zelfstandig beslissingen 
nemen in 
onvoorspelbare 
werkcontexten 

De verantwoordelijkheid 
om prestaties van zichzelf 
en van kleuters kritisch te 
bekijken en te verbeteren 

ontwerpgericht Onderzoeks 
verslag 

1 

5 kennis signaleringsonderzoek 
en diagnostisch onderzoek 
kennis van 
onderzoeksinstrumenten uit 
verschillende vakgebieden;  

Opzetten, uitvoeren en 
evalueren van diagnostisch 
onderzoek waarbij kennis uit 
verschillende vakgebieden 
geintegreerd wordt;  
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; 
leer- en ontwikkelvaardigheden; 
probleemoplossende 
vaardigheden; 

Zelfstandig managen 
van complexe  
multi-disciplinaire 
onderzoeksactiviteiten 
t.a.v. individuele 
leerling. 

De verantwoordelijkheid 
om prestaties van 
individuele leerling 
kritisch te bekijken en te 
verbeteren 

diagnostisch Onderzoeks 
verslag 

4 

6 Manieren om 
wetenschappelijke literatuur 
te lezen, analyseren en 
interpreteren (theoretische 
kader: theoretische analyse) 
kennis van de opbouw van een 
paper;  

opstellen theoretische 
onderzoeksvraag aan de hand 
van redeneerschema; gericht 
zoeken van vak- en 
wetenschappelijke 
(internationale) literatuur;  
academisch schrijven 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; 
leer- en ontwikkelvaardigheden; 

Zelfstandig managen 
van academisch 
schrijven. 

De verantwoordelijkheid 
om prestaties van zichzelf 
en van medestudenten 
op het gebied van 
academisch schrijven 
kritisch te bekijken en te 
verbeteren 

literatuurstudie paper; poster 4 
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probleemoplossende 
vaardigheden; 

  7/8 kennis van ontwerpgericht 
onderzoek; ontwerpeisen; 
kennis van valideren van 
ontwerpkennis (nul- en 
eindmeting); 
betrouwbaarheid. 

Uitvoeren ontwerpgericht 
onderzoek op klasniveau (of op 
bouw-, schoolniveau onderzoek 
op academische scholen); 
opstellen hoofd- en deelvragen; 
opstellen onderzoeksvoorstel; 
opstellen onderzoeksontwerp; 
tabellen en schema’s; uitvoeren 
behoefte- en contextanalyse; 
opstellen ontwerpeisen; 
uitvoeren nul- en eindmeting; 
monitoren uitvoering ontwerp; 
toepassen van kennis; 
informatievaardigheid; 
communicatievaardigheid; 
leer- en ontwikkelvaardigheden; 
probleemoplossende 
vaardigheden; 

Zelfstandig managen van 
complexe 
onderzoekactiviteiten en 
in onvoorspelbare 
werkcontexten 
beslissingen te nemen 
(BAI). 
Zelfstandig managen 
van complexe 
onderzoeksprojecten in 
onvoorspelbare 
werkcontexten 
beslissingen te nemen 
(BAII). 

De verantwoordelijkheid 
om een doorbraak te 
bewerkstelligen in de 
aanpak van urgente 
vraagstukken in het werk 
(BAI). 
De verantwoordelijkheid 
om bij te dragen tot 
professionele kennis en 
manieren van werken van 
teams kritisch te bekijken 
(doorbraak) (BAII). 
 
 
 
 
 
 

ontwerpgericht thesis; poster 12 
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Bijlage C Vergelijking NLQF en Dublin descriptoren 
 

NLQF Niveau 6 Dublin descriptoren 
Context Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal.  

 
 
 
 
 
Kennis 

Bezit een gevorderde gespecialiseerde kennis en kritisch inzicht in 
theorieën en beginselen van een beroep, kennisdomein en breed 
wetenschapsgebied. 
 
Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip van de omvang, de 
belangrijkste gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en 
breed wetenschapsgebied. 
 
Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke actuele onderwerpen en 
specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en breed 
wetenschapsgebied. 

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, 
waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in 
het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; 
functioneert doorgaans op een niveau waarop met 
ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige 
aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. 

Kennis en  
inzicht 

 
 
 
 
 
 
 
Toepassen van 
kennis 

Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere 
contexten, zodanig dat dit een professionele en wetenschappelijke 
benadering in beroep en kennisdomein laat zien. 
 
Past complexe gespecialiseerde vaardigheden toe op de uitkomsten van 
onderzoek. Brengt met begeleiding op basis van methodologische kennis 
een praktijkgericht- of fundamenteel onderzoek tot een goed einde. 
 
Stelt argumentaties op en verdiept die. Evalueert en combineert kennis 
en inzichten uit een specifiek domein kritisch. 
 
Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in 
het kennisdomein en onderneemt actie. 
 
Analyseert complexe beroeps- en wetenschappelijke taken en voert deze 
uit. 

Is in staat om 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 verzamelen en 
interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel 
een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, 
wetenschappelijke of ethische aspecten. 

Toepassen van 
kennis en inzicht 
 
Oordeels- 
vorming 

Probleem 
oplossende 
vaardigheden 

Onderkent en analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en 
in het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve 
wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken. 
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Lees en ontwikkel 
vaardigheden 

Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelf beoordeling van 
eigen(leer)resultaten. 

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een 
vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie 
veronderstelt aan te gaan. 

Leer 
vaardigheden 

Informatie 
vaardigheden 

Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, 
verdiepte en gedetailleerde beroepsgerelateerde of wetenschappelijke 
informatie over een beperkte reeks van basis theorieën, principes en 
concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals 
beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en 
specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en geeft deze 
informatie weer. 

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

 

Communicatie 
vaardigheden 

Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk 
geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, 
leidinggevenden en cliënten. 

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

Communicatie  

Verantwoordelijk
heid en 
Zelfstandigheid 

Werkt samen met gelijken, specialisten en niet-specialisten, 
leidinggevenden en cliënten. 
 
Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen werk en studie en 
het resultaat van het werk van anderen. 
 
Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van processen 
en de professionele ontwikkeling van personen en groepen. 
 
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens met het doel een oordeel 
te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante 
sociaalmaatschappelijke, beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische 
aspecten. 

Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en 
interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel 
een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-maatschap. 
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Bijlage D Kwaliteitsstandaarden werkplekopleidingsscholen, 

opleidingsscholen en Academische scholen 
 

In deze bijlage zijn de kwaliteitsstandaarden voor de werkplekopleidingsscholen, opleidingsscholen 

en Academische scholen te vinden. Zij zijn ontleend aan de Kwaliteitsstandaarden opleidingsschool 

en academische opleidingsschool, zoals zij vastgesteld zijn door het SAC (Sectoradviescollege Hoger 

Pedagogisch Onderwijs) met instemming van de PO-Raad.  

 

1. Referentiekader academische opleidingsschool* 

 

Categorie Referentiepunt 

1 

St
ra

te
gi

e
 &

 B
e

le
id

 

 
De school heeft een duidelijke, gedeelde en te beargumenteren visie op onderwijs. 
 

2 

 
De school kan haar beweegredenen om te willen toegroeien naar het profiel van      
academische opleidingsschool articuleren. 

a. Dit wordt gedragen door het hele team. 
b. Het praktijkgericht onderzoek verricht door de student in samenspraak met de onder-
zoekscoördinatorheeft een duidelijke plaats in de schoolontwikkeling. 

 

3 

 
De schoolontwikkelingsvraag past in de visie en ambitie van een academische  
opleidingsschool. 
 

4 
 
Er wordt gewerkt aan een meerjarige doorlopende lijn. 
 

5 

 
De onderzoeksvragen én resultaten van de studenten en de reflectie daarop binnen het team  
zijn dé bouwstenen in de verdere ontwikkeling van de schoolontwikkelingsvraag. 
 

6 

Le
id

e
rs

ch
ap

 

 
De directeur bevordert:  

a. de ontwikkeling van een lerende en onderzoekende cultuur; 
b. het onderzoeksmatige denken*(zie vraag 9) in het team; 
c. de inbedding van de onderzoeken van de studenten in de schoolontwikkeling; 
d. de doorgaande lijn daarin; 
e. het daarbij betrekken van het hele team; 
f. de borging van de opbrengsten; 
 

7  
 
De directeur bevordert de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van studenten. 
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8 
M

an
ag

e
m

e
n

t 
va

n
 M

e
d

e
w

e
rk

e
rs

 

De medewerkers van het schoolteam worden bij de opzet en uitvoering van het  
onderzoek betrokken[vraagstelling, uitvoering, rapportage, lering trekken]. 

9 

 
Alle medewerkers beschikken over een onderzoekende houding, een onderzoeksmatig denken, 
een aantal van hen bezit onderzoeksvaardigheden en kennis over onderzoek (opzetten, methoden, 
instrumenten, kwaliteitscriteria; logisch denken, verzamelen en analyseren van gegevens, trekken 
van conclusies, schrijven). 

a. Zij worden gestimuleerd deze (verder) te ontwikkelen. 
 

10 
Het onderzoek en de academische ambities van de school krijgen aandacht in de teamontwikkeling 
en in het personeelsbeleid (incl. werving & selectie van medewerkers en scholingsbeleid). 

11 

M
an

ag
e

m
e

n
t 

va
n

 M
id

d
e

le
n

 

 
Rond het onderzoek is een onderzoeksgroep geformeerd. 

a. Het is duidelijk wie en op welke wijze zij daarbij zijn betrokken. 
b. De activiteiten, die daarin plaats vinden, zijn duidelijk voor alle betrokkenen. 

 

12 

 
Het uitvoeren en het begeleiden van onderzoek wordt gefaciliteerd, met tijd, ruimte en  
andere middelen. 

 

13 

 
Het delen van de kennisopbrengst van het onderzoek binnen het hele schoolteam is  
georganiseerd. De wijze waarop, is duidelijk. 
 

14 

M
an

ag
e

m
e

n
t 

va
n

 P
ro

ce
ss

e
n

 

 
De school werkt planmatig, systematisch en cyclisch aan bewaking en verbetering van de  
kwaliteit van het onderwijs, ook in termen van leerresultaten (verg. PCDA, ook met behulp  
van analyses van leerresultaten en evaluaties van gebruikte methoden en gegeven  
onderwijs). 
 

15 

 
Er wordt leiding en ondersteuning gegeven aan de ‘opleider in de school’/ de  
onderzoekscoach/ coördinator, de studenten, het onderzoek en de onderzoeksgroep. 
 

16 

 
De uitvoering, kwaliteit en opbrengsten van het onderzoek en de begeleiding en opleiding van 
studenten worden bewaakt en geborgd. 
 

17 

R
e

su
lt

at
e

n
 

Het onderzoek draagt bij aan verbetering van het onderwijs in de school (pedagogisch- 
didactische vormgeving, instructie, omgaan met verschillen, bereikte leerresultaten). 
Het is duidelijk waaruit dat blijkt. 

18 
Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding en  
onderzoekmatig denken van medewerkers en studenten… 

19 ….en hun pedagogisch-didactische bekwaamheden. 
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20 

O
m

ge
vi

n
g 

 
De samenwerking in het samenwerkingsverband tussen schoolbestuur, scholen en opleiding, 
rond het opleiden en begeleiden van studenten en hun onderzoek is betekenisvol en verloopt 
volgens de afgesproken kaders en procedures. 

a. Dit komt overeen met de verwachtingen. 
b. Er vindt voortdurend overleg plaats over de vraag op welk gebied verbeteringen mogelijk 
zijn: verwachtingen, communicatie, formele of inhoudelijke kaders, kwaliteit van het 
onderzoeksresultaat, de rol van de verschillende actoren. 

 

21 
De school draagt het onderzoek door studenten en de opbrengsten daarvan uit naar de  
ouders, andere scholen, schoolbestuur en lerarenopleiding. 

22 
 
De school draagt het profiel van academische opleidingsschool uit naar de buitenwereld. 
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2. Referentiekader specifieke opleidingsschool 

Categorie Referentiepunt 

1 

St
ra

te
gi

e
 &

 B
e

le
id

 
 
De school heeft een duidelijke, gedeelde en te beargumenteren visie op onderwijs. 
 

2 

 
De school kan haar beweegredenen om opleidingsschool te willen zijn articuleren. 

a. Dit wordt gedragen door het hele team.  
b. Het samenwerkingsverband en de opleidingsschool hebben een visie op de plaats en de 
ontwikkeling van de stageleergroep. 
 

3 

 
Er bestaat een klimaat, waarin de inwijding in de cultuur van de school en van het onderwijs als 
geheel beschouwd wordt als een medeverantwoordelijkheid van de betreffende  
basisschool. 
 

4 

 
Er bestaat een duurzame structuur waarin die medeverantwoordelijkheid gestalte krijgt 
(werkzaam overzicht van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, 
stageplan, stagebeleid, activiteitenplan, wederkerend agendapunt op teambijeenkomsten, de rol 
van de ‘opleider in de school’). 
 

5 

 
Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de bijdrages van de stageleergroep zich tot de algehele 
ontwikkeling van de school verhouden. 
 

6 

Le
id

e
rs

ch
ap

 

 
De directeur bevordert: de ontwikkeling van een lerende cultuur; 

a. de medeverantwoordelijkheid van het team voor de inwijding van aankomende professionals 
in het onderwijs in het algemeen en in deze school in het bijzonder. 
b. de inbedding van de bijdrages van de stageleergroep in de schoolontwikkeling. 
c. de doorgaande lijn daarin. 
d. het daarbij betrekken van het hele team. 
e. de professionalisering in het kader van opleiden in de school. 
 

7  

 
De directeur bevordert de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van studenten in zover die 
plaats vindt op zijn school. 
 

8 

M
an

ag
e

m
e

n
t 

va
n

 M
e

d
e

w
e

rk
e

rs
 

 
De medewerkers van het schoolteam worden bij de opzet en uitvoering van opleiden in de school 
betrokken. 
 

9 

 
a. De mate waarin medewerkers (al) beschikken over begeleidende en beoordelende vaar-
digheden.  
b. De wijze waarop zij gestimuleerd deze (verder) te ontwikkelen. 

10 

 
De wijze waarop het opleiden in de school aandacht krijgt in de teamontwikkeling en het 
personeelsbeleid (incl. werving & selectie van medewerkers en scholingsbeleid). 
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11 
M

an
ag

e
m

e
n

t 
va

n
 M

id
d

e
le

n
 

 
Rond het samen opleiden is een stageleergroep geformeerd. 

a. Het is duidelijk wie en op welke wíjze zij daarbij betrokken zijn. 
b. Er is een activiteitenplan. 
 

12 

 
Het functioneren van de stageleergroep wordt gefaciliteerd, met tijd, ruimte en andere  
middelen. 
 

13 

 
De kennisopbrengst van de bijdrages van de stageleergroep worden gedeeld in het hele 
schoolteam. 
 

14 

M
an

ag
e

m
e

n
t 

va
n

 P
ro

ce
ss

e
n

 

 
De school werkt planmatig, systematisch en cyclisch aan bewaking en verbetering van  
de kwaliteit van het onderwijs, ook in termen van leerresultaten. 
 

15 

 
De wijze waarop leiding en ondersteuning gegeven aan de ‘opleider in de school’,  
de studenten, de stageleergroep en de bijdrages aan de schoolontwikkeling. 
 

16 

 
De wijze waarop de uitvoering, kwaliteit en opbrengsten van de stageleergroep en de  
begeleiding en opleiding van studenten worden bewaakt en geborgd. 
 

17 

R
e

su
lt

at
e

n
 

 
a. Studenten krijgen inzicht in het functioneren van de school voor primair onderwijs als 
onderwijsinstelling.  
b. Studenten krijgen inzicht in het eigen profiel van déze school voor p.o.: levensbeschouwelijke 
ondergrond; identiteit en cultuur; pedagogische en onderwijskundige visie; organisatie en 
structuur, leerlingenzorg, kwaliteitszorg. 
 

18 

 
De studenten zijn zich er van bewust dat de school voor p.o. in een cultureel- 
maatschappelijke omgeving staat en dat de wereld om de school heen van invloed is op  
het schoolleven. 

19 

 
De studenten ontwikkelen zich tot goede professionals mede dankzij de interventies  
van deze specifieke opleidingsschool. 
Minimaal 40% van het curriculum wordt via of op de opleidingsschool verworven. 
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20 

O
m

ge
vi

n
g 

 
De wijze waarop de samenwerking verloopt in het samenwerkingsverband tussen  
schoolbestuur, scholen en opleiding, rond het opleiden en begeleiden van studenten.  

a. Tussen schoolbestuur, school voor p.o. zijn heldere, bindende en blijvende afspraken 
gemaakt over de actoren in het proces van opleiden in de school, over de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en over facilitering. 
b. De (eind)kwalificaties en het profiel van de professionele identiteit waaraan de studenten 
moeten voldoen in de verschillende fasen van hun opleiding zijn voldoende helder om als basis 
te kunnen dienen voor het samen en mede- opleiden. 
c. De eindkwalificatie en de beschrijvingen van de professionele identiteit zijn tot stand 
gekomen in de samenwerking tussen de opleiding en het werkveld. 
 

21 
De school draagt de opbrengsten van de stageleergroep en het mede-opleiden van  
aankomende professionals uit naar de ouders, andere scholen, schoolbestuur en  
lerarenopleiding. 

22 De school draagt het profiel opleidingsschool uit naar de buitenwereld. 
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3. Referentiekader specifieke werkplekopleidingsschool (wpo-school) 

Categorie Referentiepunt 

1 

St
ra

te
gi

e
 &

 B
el

ei
d

 
 
De school heeft een duidelijke, gedeelde en te beargumenteren visie op onderwijs. 
 

2 

 
De school kan haar beweegredenen om werkplekopleidingsschool te willen zijn articuleren. 
a. Dit wordt gedragen door het hele team.  
b. Het mede-opleiden van aankomende professionals heeft een plaats in de missie en  
visie van de werkplekopleidingsschool. 
 

3 

 
Er bestaat er een klimaat, waarin de inwijding in de cultuur van de school en van het  
onderwijs als geheel beschouwd wordt als een medeverantwoordelijkheid van de  
betreffende basisschool. 
 

4 

 
Er bestaat een duurzame structuur waarin die medeverantwoordelijkheid gestalte krijgt 
(werkzaam overzicht van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, 
stageplan, stagebeleid, activiteitenplan, wederkerend agendapunt op teambijeenkomsten, de rol 
van de mentoren, van de ‘begeleider op afstand’). 
 

5 
 
De rol van de vierdejaarsstudent als junior-collega wordt in het team zichtbaar gemaakt. 
 

6 

Le
id

er
sc

h
ap

 

 
De directeur bevordert:  
a. De ontwikkeling van een lerende cultuur. 
b. de medeverantwoordelijkheid van het team voor de inwijding van aankomende professionals 
in het onderwijs in het algemeen en in deze school in het bijzonder.  
c. de inbedding van het mede- opleiden in het strategisch beleid van school en/of schoolbestuur. 
d. De duurzaamheid van a, b en c. 
e. De betrokkenheid van het hele team daarbij. 
f. de professionalisering in het kader van het mede-opleiden van aankomende leerkrachten. 
 

7  

 
De wijze waarop de directeur de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van studenten 
bevordert in zover die plaats vindt op zijn school. 
 

8 

M
an

ag
em

e
n

t 
va

n
 M

ed
ew

er
ke

rs
  

De wijze waarop de medewerkers van het schoolteam bij de opzet en uitvoering van  
het mede-opleiden worden betrokken.  
 

9 

 
a. De mate waarin medewerkers (al) beschikken over begeleidende en beoordelende vaar-
digheden. 
b. De wijze waarop zij worden gestimuleerd deze (verder) te ontwikkelen. 

10 

 
De wijze waarop het mede- opleiden aandacht krijgt in de teamontwikkeling en in het  
personeelsbeleid (incl. werving & selectie van medewerkers en scholingsbeleid). 
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11 
M

an
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em
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n
t 

va
n
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id

d
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en
 

 
Het ‘begeleiden op afstand’ van de vierdejaarsstudent is gefaciliteerd. 
a. Het is duidelijk wie en op welke wijze zij daarbij betrokken zijn.  
b. Het is duidelijk welke activiteiten daarbij verwacht worden. 
 

12 

 
a. Het begeleiden van alle stagiairs wordt gefaciliteerd, met tijd, ruimte en andere middelen. 
b. De contractueel vastgelegde afspraken ten aanzien van de vierdejaars-werkplekstudent 
worden correct nageleefd.  
 

13 
 
De nieuwe kennis die stagiaires inbrengen wordt gedeeld in het hele schoolteam.  
 

14 

M
an

ag
e

m
e

n
t 

va
n

 P
ro

ce
ss

en
  

De school planmatig, systematisch en cyclisch aan bewaking en verbetering van de  
kwaliteit van het onderwijs, ook in termen van leerresultaten. 
 

15 

 
De wijze waarop leiding en ondersteuning wordt gegeven aan de ‘begeleider op afstand’,  
de mentoren, de studenten. 
 

16 

 
De wijze waarop de uitvoering, kwaliteit van de begeleiding en opleiding van studenten  
worden bewaakt en geborgd. 
 

17 

R
e

su
lt

at
en

 

 
a. Studenten krijgen inzicht in het functioneren van de school voor primair onderwijs als 
onderwijsinstelling.  
b. Studenten krijgen inzicht in het eigen profiel van déze school voor p.o.: levensbeschou-
welijke ondergrond; identiteit en cultuur; pedagogische en onderwijskundige visie; organisatie 
en structuur, leerlingenzorg, kwaliteitszorg. 
 

18 

 
Studenten zijn zich er van bewust dat de school voor p.o.in een cultureel-maatschappelijke 
omgeving staat en dat de wereld om de school heen van invloed is op het schoolleven. 
 

19 

 
a. De studenten ontwikkelen zich tot goede professionals mede dankzij de interventies van 
deze specifieke werkplekopleidingsschool 
b. Minimaal 40% van het curriculum via of op de opleidingsschool verworven. 
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20 

O
m

ge
vi

n
g 

 
De wijze waarop de samenwerking verloopt in het samenwerkingsverband tussen  
schoolbestuur, scholen en opleiding, rond het opleiden en begeleiden van studenten. 
a. Tussen schoolbestuur, school voor p.o. zijn heldere, bindende en blijvende afspraken  
gemaakt over de actoren in het proces van opleiden in de school, over de taken,  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en over facilitering. 
b. De (eind)kwalificaties en het profiel van de professionele identiteit waaraan de studenten 
moeten voldoen in de verschillende fasen van hun opleiding zijn voldoende helder om als 
basis te kunnen dienen voor het samen en mede- opleiden. 
c. De eindkwalificatie en de beschrijvingen van de professionele identiteit zijn tot stand 
gekomen in de samenwerking tussen de opleiding en het werkveld. 
 

21 

 
De school draagt de functie en de resultaten van het mede-opleiden van aankomende  
professionals uit naar de ouders, andere scholen, schoolbestuur en lerarenopleiding. 

22 
 
De school draagt het profiel werkplekopleidingsschool (wpo-school) uit. 
 

 

 

 


